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RESUMO: 

O trabalho objetiva conhecer, analisar e entender como se dá o sincretismo de linguagens 
em uma produção com imagem móvel. Trata-se da compreensão dos enunciatários, 
convocados, sensorialmente, a apreender o sentido do DVD “O Universo da Arte – Fayga 
Ostrower”; identificar os efeitos de sentido que se realizam no encontro dos destinatários 
com o texto sincrético e analisar a espécie de informação e conhecimento que o 
documentário contém. O procedimento adotado para a análise do corpus é a semiótica 
greimasiana. Faz-se uma leitura semiótica do DVD, que tem a duração de 15 minutos e é 
uma realização da Rede Senac de Televisão, São Paulo. A análise é empreendida a partir 
das reflexões dos teóricos A.J. Greimas, E. Landowski, J.M. Floch e Ana Claudia de Oliveira 
entre outros. 

Palavras-chave: Ensino da Arte; imagem - leitura - representação; mídia digital (DVD); 
sincretismo; Semiótica greimasiana. 

 

ABSTRACT: 

The aim of this study is to provide knowledge, assessment and understanding of linguistic 
syncretism in a digital moving image production. It deals specifically with the hearers’ 
understanding of the DVD “The Universe of Art” – Fayga Ostrower; with the identification of 
the effects of meaning that hearers can elicit from the syncretic text, and with the analysis of 
the type of information and knowledge conveyed by the documentary itself. Greimas’ 
semiotics was used for corpus analysis. The 15-minute DVD, produced by Rede Senac de 
Televisão, São Paulo, Brazil, was semiotically analyzed. The object of study is based on the 
theories formulated by A.J. Greimas, E. Landowski, J.M. Floch, Ana Claudia de Oliveira, 
among others. 

Key words: Art Education; Image – reading – representation; digital media (DVD); 
syncretism; Greimas’ semiotics.  

 

 

O sincretismo em uma produção visual móvel 

Ficha Técnica 
DVD: “O Universo da Arte – Fayga Ostrower” 
Gênero: Documentário com depoimento da artista 
Tema: O trabalho e a vida de Fayga Ostrower, depoimentos da artista, professora e 
escritora em seu espaço de trabalho 
Duração: 15’  
Realização/Produção: Rede Senac de Televisão, São Paulo 
Ano de produção: 1998  
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Direção: Cacá Vicalvi (Carlos Alberto Vicalvi) 
Coleção/Série: O Universo da Arte 
Veiculação: Instituto Arte na Escola 

Iniciamos esse trabalho fazendo a descrição do objeto de análise, enfocando 

algumas de suas unidades significantes colocadas em relação. Procuramos fazer 

uma descrição minuciosa, e, ao mesmo tempo, analisar as questões de sincretismo 

contidas na produção. Visando a possibilitar um maior conhecimento sobre a peça 

audiovisual, colocamos na abertura, dessa leitura, as informações a ele referentes. 

Como ponto de partida, importa destacar que no DVD encontramos dois sistemas 

em relação: sonoro e visual. O visual envolvendo as linguagens imagética, gestual, 

verbal escrita, proxêmica e videográfica. No campo sonoro evidenciam-se os sons 

do ambiente, os ruídos e a melodia de fundo (piano). A linguagem da câmera e as 

tomadas de cenas foram incluídas, pois constituem a linguagem videográfica. 

O DVD principia com a imagem de Fayga Ostrower mostrada em plano médio 

(figuras 1 e 2). No ambiente podem ser vistos elementos como uma luminária, e, 

acima do sofá, onde Fayga está sentada, obras de arte. A disposição desses objetos 

constitui a linguagem proxêmica, uma das variantes do sistema visual que faz parte 

do plano de expressão. A ambientação denota, a partir do estilo dos objetos em 

cena – abajur, sofá e obras de arte – tratar-se do momento atual. Esse cenário 

instala o sentido de realidade a partir da utilização de imagens do mundo em que 

vivemos, fazendo com que o discurso seja compreendido pelo destinatário como 

atual. Fayga dialoga com alguém e, nesse momento, a tomada é feita em contra-

plongé, ou seja, de baixo para cima. Essa forma de enquadramento refere-se à 

forma da expressão imagética que origina uma das substâncias da expressão. 

 

Figuras 1 e 2 - Imagem de Fayga Ostrower no DVD. 
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No presente objeto de estudo – DVD –, a artista aborda a criação como intuição. 

Afirma que conhecer se dá num nível afetivo e que este abre possibilidades de 

criação. Essa primeira seqüência encontra-se fundamentada na realidade, já que 

podemos deduzir que há uma troca dialogal entre a actante e um interlocutor, que 

não é visto nem ouvido, evidenciando-se a percepção disso para o enunciatário.  

O texto audiovisual vai se construindo a partir da presença de várias linguagens 

mantendo as suas características sistêmicas, o que lhes confere identidade, mesmo 

estando em relação com outras linguagens. Assim, a linguagem verbal permanece 

linguagem verbal, o mesmo ocorrendo com a gestualidade, a proxêmica, etc. No 

entanto, é no imbricamento entre elas que se realiza o sentido do texto. As relações 

entre as linguagens presentes no plano de expressão – significante – concorrem 

para determinar o sentido do discurso – plano de conteúdo. 

Em se tratando do plano de conteúdo do DVD, como percurso de geração de 

sentido, o qual vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto, que é 

composto de três níveis (fundamental, narrativo e discursivo), se constata, no nível 

fundamental, haver uma oposição semântica entre estesia e anestesia quando a 

artista refere à necessidade de desenvolver a sensibilidade numa sociedade 

massacrante e anestesiada. A estesia contém uma qualificação eufórica, evidencia 

um valor positivo, enquanto a anestesia é disfórica e determina um valor negativo. 

No nível narrativo, temos Fayga como um sujeito que desempenha uma 

performance que visa a propiciar conhecimentos sobre a sensibilidade artística e as 

linguagens gráficas, alcançando os sentidos do enunciatário. 

Dando continuidade ao que ocorre no DVD, aparecem algumas obras da artista e, 

ao fundo, em back ground, percebe-se uma música ao piano (In Sonoris), que 

instala um efeito de sentido poético e clássico. Fayga continua falando sobre a 

sociedade em que vivemos, dizendo que ela é massacrante em termos de 

criatividade e sensibilidade. A actante é mostrada em close enquanto uma voz 

masculina, em off, instala um “ele” no enunciado, inserindo no texto um sentido de 

objetividade que, no entanto, constrói uma subjetividade ao falar sobre essa senhora 

polonesa, de olhos azuis, que enxerga o mundo como poucos, e que chegou ao 

Brasil fugindo da perseguição nazista, fazendo da arte a sua missão. A voz diz, 
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ainda, que “através da arte ela encontrou a liberdade e tornou-se primeiramente 

criadora e depois teórica do fazer artístico. Através de telas e livros, essa senhora de 

gestos delicados vem, por 40 anos, mostrando o poder de transformação que a arte 

exerce sobre o espírito humano”. Enquanto a voz fala, um take mostra em super-

close o rosto da artista – recurso que dá grande destaque aos ombros e à cabeça da 

actante, mostrando-a de forma a valorizar sua expressão em detrimento do cenário 

e criando, assim, uma aproximação física com o enunciatário. Em back ground, 

destaca-se, uma vez mais, a trilha sonora (piano), e são mostradas obras de Fayga. 

Em linguagem verbal escrita, aparece a frase “O Universo da Arte”. Nesse momento, 

há um corte seco, com a finalidade de pontuar a mudança de espaço. A voz em off 

refere a chegada ao apartamento da artista: há aqui uma embreagem temporal, ou 

seja, uma retomada do discurso atual. Surge a imagem de uma porta de elevador 

antigo que se fecha com ruído – a imagem televisiva permite a expressão de vários 

sistemas de linguagem, convivendo assim com o som. Podemos perceber que na 

figurativização da porta do elevador o áudio se mostra no barulho da porta que se 

fecha, possibilitando a sua locomoção no sentido ascendente até alcançar o seu 

destino. 

A partir de então, a ação da câmera, de forma objetiva, assume a posição do olho de 

um espectador/visitante, mostrando, através de uma porta entreaberta, planos 

correspondentes: uma estante com muitos livros, e, logo após, uma sala de estar, 

para, finalmente, exibir a vista da baía de Guanabara através da janela. Assim, 

conforme diz Fantinatti (2003, p. 25), “a câmera registra enquadramentos e ângulos 

diferentes, de modo a manifestar uma ação e produzir o efeito de durabilidade 

cênica em tempo real”. A forma única, que resulta da aglutinação dos diferentes 

sistemas semióticos, presentes no discurso, possibilita a formatação de todos os 

modos de articulação das substâncias visual e sonora que resultarão na constituição 

das diferentes linguagens. Na substância visual podemos perceber as tomadas de 

cena, os planos enfocados, ângulos da câmera com seus efeitos óticos, eletrônicos 

e mecânicos. Tais elementos aparecem sempre associados à substância sonora que 

é constituída pela linguagem verbal oral, pela música, pelos sons do ambiente, 

ruídos ou ainda sob a forma de silêncios. 

A voz em off segue referindo que Ostrower mora sozinha, cercada de livros e arte, 

em um amplo apartamento no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Relata, ainda, 
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que é ali, com a baía de Guanabara emoldurada pela janela, que ela “nos recebeu”, 

instaurando um nós, incluindo explicitamente o espectador na cena. O cenário – a 

baía de Guanabara repleta de veleiros que navegam – instala um efeito de sentido 

de realidade, atualização e contemporaneidade. Esse efeito, conforme Oliveira 

(2002, p. 370), concorre para convencer o espectador do que está sendo 

apresentado; “o enunciador cria mecanismos que constroem a verdade do discurso, 

atribuindo ao texto um elevado grau de convencimento de sua reprodução do real”. 

Assim, no nível discursivo, o enunciador enriquece a narrativa, definindo seu tempo 

e espaço, explorando as diversas linguagens do plano de expressão, que imbrica 

gestos, musica, movimentação de câmera, cenografia e edição. No tocante ao 

enunciador, pode-se referir como seu maior desejo agregar valores ao que enuncia 

a actante, com a finalidade de tornar crível o seu discurso. 

Prosseguindo, em linguagem verbal escrita, surgem, no DVD, as palavras “Opção 

pela Arte”. Fayga, como actante, começa a contar o seu início de vida como artista. 

No plano de fundo, aparece um cartaz que tem escrito um enunciado sobre o artista 

Vermeer1, pintor holandês, que viveu entre 1632-1675 (figura 3). O local, mostrado 

em plano próximo, a partir dos materiais avistados – cartaz, secadores, papéis e 

obras de arte – faz crer tratar-se do atelier da artista. A articulação entre os sistemas 

verbal/oral e visual constrói um efeito de verdade. Numa tomada em plano médio, 

Fayga revela que foi a partir de um curso livre dado pela Fundação Getúlio Vargas, 

no Rio de Janeiro, que ela descobriu que as artes gráficas eram tudo que desejava 

fazer em sua vida. A tomada de cena neste momento expõe para o enunciatário a 

expressão de Fayga que é carregada de emoção. Esse recurso visa a possibilitar 

uma experiência sensorial e não intelectualizada, ou seja, não pautada pela razão. 

 

Figura 3 - Imagem de Fayga Ostrower no DVD. 

                                                 
1 Vermeer pintava cenas cotidianas com extremo realismo, explorando os claros e escuros. 
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O texto televisual é sinestésico em função das relações que se estabelecem entre as 

linguagens, possibilitando a fusão das ordens sensoriais, levando o enunciatário a 

vivenciar um sentido produzido. Conforme Landowski (2004), os sentimentos 

humanos são expressos a partir da mobilidade da face e, assim, podem ser 

apreendidos e vivenciados pelos enunciatários. A câmera foca, bem de perto, obras 

da artista. Esse procedimento visa a mostrar a produção de Fayga como criadora. A 

artista segue falando de seu trabalho como ilustradora dos escritos de vários 

literatos da época, como Manoel Bandeira e Jorge Lima. Esse falar sobre poetas de 

uma época definida estabelece uma ancoragem no tempo, dando credibilidade ao 

discurso. O fato de citar tais literatos faz com que, por efeito de realidade ou de 

referente, entenda-se a ilusão discursiva de que fatos contados ou citados são, 

conforme Barros (1997, p. 59), “ ‘coisas ocorridas’, de que seus seres são de ‘carne 

e ossos’, de que o discurso, enfim copia o real.” 

Fayga continua contando como se tornou professora do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Relembra os cursos que deu sobre composição e análise crítica da 

arte. Aparecem no vídeo, em linguagem verbal escrita, as palavras “Sensibilidade e 

Criação”. A partir daí, a voz em off passa a mencionar os livros da artista, os quais 

são mostrados a partir de um plano em proximidade. Sobre as capas dos livros, 

através da linguagem verbal escrita, podemos ler os títulos: Universos da Arte, 

Acasos e Criação Artística. Este recurso reproduz o real, conferindo confiabilidade, 

fazendo com que o discurso apresentado em off seja aceito pelo destinatário como 

dizer-verdadeiro. A voz em off refere-se à produção teórica da artista e a seu 

processo de criação. Novamente surge a imagem de Fayga em close, discorrendo 

sobre como as pessoas respondem às opções artísticas que lhes são oferecidas. 

Diz que não serão todas as pessoas que responderão imediatamente às opções 

oferecidas para pensar a arte, mas que, com certeza, uma parcela significativa o 

fará. Alude ao modo como as pessoas reagem frente às obras de arte referindo: 

Se você mostra porque fica atraído por um Van Gogh [...] você não precisa 
contar piada ou quantas mulheres teve. Não é isso que importa. O que 
importa é o que ele lhe diz sobre a vida. 

 A trama urdida entre o que é mostrado e as palavras do interlocutor que é 

apenas ouvido, assim como as falas-depoimentos da artista, constituem um todo de 

significação. O sentido se faz na apreensão do sensível e do inteligível, ou seja, na 
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percepção das imagens do ambiente, da artista e de seu atelier, na melodia de 

fundo, nos sons e silêncios que pontuam o decorrer das cenas, no texto 

arquitetônico que mostra como os objetos estão organizados no espaço, nos 

movimentos da câmera que possibilitam ver através do olhar de quem filma as 

ações. O tempo no DVD é o que podemos chamar de natural. Dessa forma a peça 

vai se constituindo a partir de uma estratégia global de comunicação sincrética, que 

rege o contínuo discursivo, resultando em textualização. 

Mais uma vez surge na tela, em linguagem oral escrita, as palavras “Aprendendo a 

Olhar”. Fayga fala, agora, sobre a arte e as descobertas de novas visões; diz que as 

obras de arte falam sobre a vida e sobre nós mesmos, penetram em nós, e que 

nelas nos encontramos. Dessa forma, ela menciona, e é mostrada, no vídeo, a 

imagem de Mona Lisa (figura 4). 

 

Figura 4 - Mona Lisa de Leonardo Da Vinci no DVD. 

[...] Você olha para a Mona Lisa, que é um dos retratos mais lindos que 
existe na história da arte, então você descobre Leonardo da Vinci, você 
descobre o Renascimento, você descobre uma visão de vida, tudo isto 
você descobre neste quadro, e você se descobre, isto é fantástico na arte. 
[...] Você identifica possibilidades suas que não imaginava existirem. 

A articulação do sistema sonoro permanece em back ground, e esta continuidade 

possibilita mostrar, sem se tornar evidente para o enunciatário, os pontos de união e 

desunião das unidades visuais e sonoras, criando uma sensação de uniformidade e 

coerência de conteúdo formal e narrativo. Nesse momento, são mostradas as obras 

dos artistas em questão, colocando o destinatário em posição de fruí-las e apreciá-

las, podendo sentir as emoções e apreender os significados que Fayga registra. 

Assim, a linguagem verbal oral é reiterada pelas imagens.  
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Novamente, a partir da linguagem verbal escrita, surge no vídeo a frase “Algumas 

Técnicas Gráficas”. Fayga passa, agora, a falar sobre os processos gráficos, como a 

serigrafia (figura 5). Refere que, na China, há 3.000 anos, tal processo já era 

realizado a partir do uso da seda. Destaca que esta arte milenar faz com que a tinta 

passe através dos interstícios da trama do tecido. Há, aqui, uma verdade discursiva 

reiterada por ancoragem na história da humanidade. Ressalta que a serigrafia é um 

processo plano e não orgânico; nela tudo tem que ser inventado, pensado, cada 

detalhe, ornamento. 

 

Figura 5 - Fayga Ostrower com uma gravura no DVD. 

Enquanto fala, a artista mostra obras de sua autoria, realizadas nessa técnica. 

Continua, ainda, discorrendo sobre a xilogravura como um processo realizado sobre 

a madeira, a qual é transformada em um carimbo. Fayga mostra uma matriz, 

enquanto diz que a xilogravura é uma impressão de superfície. A apresentação da 

matriz e o discurso da artista fazem com que a linguagem verbal oral seja reiterada 

pelo visual, intensificando o sentido de verdade. Explica como a matriz é produzida a 

partir do corte com buris. A cópia apresenta texturas próprias da madeira. Na 

xilogravura cada cor exige uma matriz diferente. Fayga define a diferença entre uma 

xilogravura, gravura em metal e litografia. Na litografia o trabalho é fluido; sobre a 

pedra trabalha-se como se fosse um desenho, da mesma forma como se faz com o 

guache. A artista volta a explicar a xilogravura, como é feito o trabalho, destacando 

as características que a definem.  

Já no processo da gravura em metal, diz a artista, há uma corrosão da placa por 

ácidos, a tinta penetra entre os grãos definidos pela corrosão, dando o efeito da 

água tinta. Continuando, explica, ainda, que a gravura em metal é uma impressão de 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1924 

profundidade; a tinta precisa entrar nos sulcos e buraquinhos existentes na matriz, a 

fim de dar os efeitos de escuros e meios-tons. Assinala que a matéria sugere as 

formas. O discurso da artista é um dizer verdadeiro construído por uma organização 

textual em sua articulação sincrética. 

A seguir, são mostradas, em close, gravuras da artista (figura 6), e a linguagem 

sonora (piano) continua em background. 

 

Figura 6 - Fayga Ostrower com gravuras no DVD. 

Através da linguagem verbal escrita surgem no vídeo as palavras “Caminhos da 

Arte”. Novamente, Fayga passa a ser mostrada em close, em frente a algumas de 

suas obras, dizendo que o primeiro traço em uma composição é orientador. Afirma 

que, até que se inicie uma composição, todas as possibilidades são reais. No 

entanto, após a primeira linha, a composição vai se definindo; cada linha 

acrescentada à composição dirige o trabalho. Quanto mais linhas são feitas, mais a 

composição se define. Acrescenta que uma forma expressiva é um momento de 

adequação e justeza. Quando se percebe que nada mais pode ser acrescentado à 

composição, ou pode dela ser retirado, neste momento, o trabalho estará pronto. 

Toda a referência anterior, citada pela voz em off sobre as capacidades criativas e 

teóricas de Fayga, delega-lhe a competência (valor modal poder-fazer), para que 

suas palavras tenham o peso de dizer verdadeiro. Conforme Greimas (1979, p. 282), 

a modalidade traz implícita um enunciado descritivo. Assim, Fayga desempenha 

uma performance, na qual se evidencia um saber e poder-fazer. 

Outra vez, a partir da linguagem verbal escrita, surgem as palavras “Maturidade e 

Criatividade”. Em novo close, Fayga volta a referir que a criação é um aspecto de 

maturidade. Conforme a autora: 
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O importante para um artista, como para qualquer ser humano, é conservar 
a capacidade de crescer, a possibilidade de você descobrir, essa surpresa 
que você tem em criança diante do mundo que você quer compreender. 
Essa surpresa continua junto com o artista. Você se surpreende 
continuamente. Isto é importante: esta vulnerabilidade que você preserva 
diante da vida, diante deste mistério incrível que é viver. 

A linguagem visual passa a mostrar, novamente, várias obras de Fayga 

acompanhadas da linguagem sonora (piano) em background. 

A apresentação do DVD faz com que entendamos Fayga como sujeito capaz de 

propiciar informações e conhecimentos sobre arte aos destinatários.  

No final vê-se um plano geral do atelier da artista, e, assim, termina a apresentação 

da produção audiovisual (figura 7). Pelo sincretismo de linguagens, a construção 

textual do DVD mostra aos telespectadores um efeito de sentido de presentificação 

do pensar e fazer da arte, uma vez que, a partir do sujeito Fayga Ostrower, a criação 

se apresenta como uma capacidade atual, real e verdadeira.  

 

Figura 7 - Imagem do atelier ao fundo e ficha técnica do DVD. 

O texto, como foi possível mostrar, foi construído pelo enunciador de forma a 

convencer os enunciatários. Como nos diz Oliveira (2002, p. 374), “esse fazer 

manipulador, persuasivo, se dá no e pelo discurso, bem como o fazer interpretativo 

do enunciatário, que é instalado como destinatário-sujeito”. Ainda, segundo a autora 

(2002, p. 375), podemos dizer que o DVD “O Universo da Arte – Fayga Ostrower”: 

[...] é uma estratégia de manipulação para doar a competência semântica 
apresentada, evidenciada e reiterada pelos procedimentos de textualização 
articulados pelo sincretismo de linguagens, criando efeitos de sentido que 
pretendem levar o destinatário a exercer um fazer interpretativo para que 
ele “creia ser verdadeiro” o discurso [...]. 
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Portanto, é nesta construção do texto, a partir do sincretismo de linguagens, que se 

faz o sentido da peça, pois, durante todo o DVD, se estabelece a semiose entre 

conteúdo e expressão, compondo o sentido global do texto televisual. Como referido 

anteriormente, há uma reiteração entre as linguagens na produção de sentido. 
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