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RESUMO: 

A presente monografia tem como objetivo principal, analisar a iluminação cênica da 

ópera dançada Orfeu e Eurídice, montada pela coreógrafa alemã Pina Bausch, tendo como 

base a semiótica de Charles Peirce, segundo os estudos de Lucia Santaella, atrelados aos 

diversos significados que as cores usadas, em cena, podem ter. Para isso, foi eleito o método 

dedutivo, com abordagem qualitativa, aplicado à análise de videogravações. Além das 

palavras de Santaella, a pesquisa conta também com o conhecimento sobre a teoria das cores 

nas pessoas de Israel Pedrosa, Irene Tiski-Franckowiac, Eric Danger e Heliodoro Teixeira 

Bastos Filho, Clotilde Perez e Modesto Farina e por fim, na área de iluminação cênica, tem-se 

Hamilton Saraiva, Jorge Carvalho Moreira e Roberto Gill Camargo. Os resultados alcançados 

denotam uma sintonia entre as cores e as situações vividas por cada personagem, na ópera 

denotando, portanto, que há sim uma comunicação validada da iluminação como elemento 

fundamental na composição de um espetáculo. 

 

 

Palavras-chaves: Charles Peirce, Iluminação Cênica, Significado das Cores, 

Semiótica e Pina Bausch. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

A primeira vez que entrei em um teatro? Foi para assistir a uma peça sobre o 

descobrimento do Brasil, em Aracaju. Minha idade na época? Não lembro. Tenho uma vaga 

lembrança quanto a esse dia, mais especificamente, quanto à sensação desse dia. Enfim, eu 

não conseguia piscar meus olhos. As fantasias criadas, os recursos técnicos da época, me 

deixaram vidrado naquelas imagens. Talvez, tenha sido nesse dia que eu pensei pela primeira 

vez que queria fazer aquilo. O que na época eu não entendia que seria quanto a fazer teatro. 

Os anos passaram, tomei consciência da profissão e me percebi viciado nas 

telenovelas da Rede Globo. Afinal, era a única forma de entrar em contato com esse universo. 

Lembro-me da primeira que assisti do início ao fim. Era no ano de 1993 e estreara “Mulheres 

de Areia”, isso me instigou a acompanhar a estória. 

Eu cresci, e aos 15 anos, minha irmã Marcela, além da minha mãe, que sempre me 

apoiou nessa minha história maluca, encontrou na cidade uma companhia de teatro que 

aceitava a entrada de novas pessoas, para participarem de seu elenco. Lembro que foi no 

início de setembro de 2001, que chegamos ao então Teatro Juca Barreto, localizado na Rua da 

Frente, em Aracaju, no Centro de Cultura e Arte, Cultart, da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS).  

A companhia era a “Stultifera Navis”, seu diretor, Lindemberg Monteiro. A Cia 

ensaiava o espetáculo “Almanaque”. Sentamos, assistimos ao ensaio e no final, ele veio 

conversar conosco e nos convidou a assistir à aula da semana seguinte para que decidíssemos 

se queríamos entrar ou não no grupo. No dia combinado, lá estávamos. Participamos da aula, 

e ali me encontrei como ser humano que amava a arte teatral desde a primeira vez que pôs os 

pés em um teatro. 

Comecei a descobrir as funções necessárias para que uma peça fosse montada e 

apresentada. Ali eu conheci a função do contra regra, do diretor, do iluminador, do sonoplasta, 

figurinista, maquiador, entre outras e tudo me surpreendia. Nem sabia eu, no que aquilo 

transformaria minha vida. Nessa época, a companhia tinha como sede a escola de danças 

Studium Danças, da diretora coreografa e professora, Lú Spinelli. E foi nesse momento, que 

minha vida, virou de ponta cabeça, meus horizontes aumentaram e eu conheci a dança. 

Fomos para o Studium, pois Lindemberg havia acertado com Lú Spinelli, futuramente 

a Tia Lú, um curso de dança-teatro para nós que participávamos do grupo. Durante as aulas de 

Lú, percebi a facilidade quanto a memorizar as sequências de movimentos e o “dom” para 
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executá-las, para dançá-las. Até então, eu só entendia o que era pedido, decorava com rapidez 

e executava, sem ter ideia do que viria a ocorrer comigo. 

Foi quando recebi o convite para fazer aula no Studium, feito por tia Lú. Eu fiquei 

eufórico. Minha admiração por ela, já existia. Cheguei a minha casa bem contente, Marcela 

que fazia aula comigo, estava tão eufórica quanto, e contei a minha mãe, sobre o convite de 

Dona May, minha querida e amada mãe (que se chateia ao chamá-la de dona por pensar que é 

um tratamento distante e não entender que é algo carinhoso) tomou um susto. Por quê? 

Aracaju é uma terra conservadora, além disso, falou que não suportaria ver o filho dela ser 

discriminado, afinal de contas se meu pai soubesse que o filho fazia dança, teríamos grandes 

problemas. Apesar de tudo, mesmo assim, como ela viu em meus olhos a vontade de dançar, 

aceitou. 

E foi com tia Lú que ouvi, pela primeira vez, o nome de quem se tonaria um ídolo para 

mim, a coreógrafa Pina Bausch, que se tornara conhecida como a “mãe da dança-teatro”, 

devido aos seus estudos em unir essas duas artes de forma congruente em que seus bailarinos 

nem dançavam, nem atuavam. A união dessas duas vertentes era tão forte, que não havia mais 

a distinção entre elas. E nesse mundo, comecei meus primeiros estudos na área. A cada 

matéria de jornais pela internet, a cada artigo científico que lia, aumentava minha admiração 

pela pessoa e pela profissional que Bausch era. A partir de 2005 comecei a fazer aulas de 

dança moderna e contemporânea, e continuo até hoje. 

Em 2006 prestei vestibular para o curso de licenciatura em Artes Visuais e me 

descobri com a vontade, que até ali nunca existira, de ministrar aulas. Com o passar das 

primeiras disciplinas, percebi que era para os universitários que queria ser professor. Quem 

me fez perceber isso? Minha professora Rosane Bezerra Soares, que ministrava a matéria 

“Fundamentos da Expressão e da Comunicação Humana”, que tinha como tema principal da 

ementa, Semiótica. Percebi a enorme vontade em estudar esse assunto e que teria de uni-la à 

dança. 

Mudei de curso. Agora fazia Licenciatura em Teatro e na faculdade, conheci pessoas 

maravilhosas, que me ensinaram bastante quanto ao fazer teatro. Foram colegas de turma e 

professores, que passaram e marcaram minha vida. Porém, ali mesmo, sofri muito 

preconceito. Não entendiam e não aceitavam o fato de que se eu fazia dança, por que estava 

em um curso de teatro? No final de 2010, prestei vestibular para dança na Unicamp. Como 

não passei, decidi que terminaria a faculdade de teatro. 
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Já em maio de 2010, durante a disciplina “Iluminação Teatral”, do então professor, 

José Roberto Santos Sampaio, ele passou alguns trabalhos (a análise da iluminação de uma 

obra de arte que se localizasse entre os períodos da arte barroca e do século 19, e uma análise 

da iluminação presente no filme “Dogville”, de Lars Von Trier, a partir do teatro épico de 

Brecht) que me fizeram redescobrir a satisfação em cursar licenciatura em teatro, em estudar 

semiótica. 

Do trabalho sobre o filme, fui convidado a desenvolver mais meu trabalho e 

transformá-lo em artigo. Com ele me tornei o primeiro aluno do campus de Laranjeiras, sob a 

orientação de Roberto, a participar do ARDICO, um grupo de seminário de pesquisa que 

estuda artes, diversidade e contemporaneidade, apresentando meu artigo. Além de que me 

submeti à seleção do VII ENECULT, Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 

realizado na cidade do Salvador, estado da Bahia, em 2011, e fui aprovado.  

E assim, norteado dentro do teatro e da dança, que você lerá nas próximas páginas da 

minha monografia a análise da luz no espetáculo Orfeu e Eurídice, de Pina Bausch. Boa 

leitura e espero que seja bastante agradável para ti, como foi, para mim, escrevê-lo. 
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2 – INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa surgiu da minha vontade e satisfação em estudar a análise dos 

espetáculos, descobertos durante a disciplina “Iluminação Teatral”, da primeira grade do 

curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, ministrada pelo meu, 

então, orientador, o professor e mestre em artes, José Roberto Santos Sampaio. Para trabalhar 

com esse tema, resolvi aliá-lo ao meu encanto pela dança-teatro de Pina Bausch, despertado 

durante um curso que fiz sobre o assunto, ministrado pela professora coreógrafa e dançarina 

Lu Spinelli, ao qual participei entre os anos de 2002 a 2005. Sendo assim, ao tomar essa 

decisão, estipulei que analisaria o espetáculo Orfeu e Eurídice, pois decidi que a investigação 

não seria sobre alguma obra dela que já tenha sido bastante evidenciada, em outras pesquisas, 

como por exemplo, Café Müller e Sagração da Primavera. 

O presente proposto analisará a iluminação cênica no espetáculo Orfeu e Eurídice, 

versão concebida e montada por Pina Bausch, em 1975, e dançado pelo balé da Ópera 

Nacional de Paris, tendo a concepção da luz de autoria de Rolf Borzik
1
. A apresentação 

analisada foi à realizada na Bienal de Dança-Teatro de Lion, França, no ano de 2008, 

televisionada pela empresa Arte France. A análise será feita a partir da linguagem da 

semiótica peirceana, focando no significado das cores, como também na explicação dos tipos 

de focos de luz e os seus significados em cena, especialmente sobre a seguinte questão: Quais 

os significados das cores, a partir da semiótica de Charles Peirce, utilizadas na iluminação 

cênica do espetáculo Orfeu e Eurídice, de Pina Bausch? A pergunta tratará de responder 

quanto à luz projetada, que é a mesma percebida pelo publico. A relevância da pesquisa parte 

do acréscimo de conhecimento à área de análise dos espetáculos, que estuda e procura 

compreender os sentidos dos elementos postos em cena. 

O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, será discutido o que é semiótica, 

tendo como base os estudos de Lúcia Santaella e de Winfried Nöth, e à vertente de Peirce, 

sem esquecer-se do autor Patrice Pavis e o seu livro “A Análise dos Espetáculos”, mais 

precisamente quanto à iluminação cênica. Em seguida, atrelo a semiótica de Peirce à teoria do 

significado das cores, baseando-me em Heliodoro Teixeira Bastos Filho, Modesto Farina e 

                                                 
1
 “Rolf Borzik was born in Posna, Poland, in 1944. In the following year his father died and the family moved to 

Detmold in central Germany where he began school. In 1957 they moved to Aerdenhout in the Netherlands but 

Borzik returned to Germany to obtain his school-leaving certificate. For a while he alternated between the two 

countries; in 1963 he began an apprenticeship at a graphics firm in Detmold then studied drawing and portraiture 

under the Dutch painter Poppe de Maar in Haarlem. From 1963 to 1966 he continued his education by studying 

painting in Amsterdam and Paris, before taking courses in graphics and design at the Folkwang School in Essen 

in 1967. Here he met Pina Bausch. They soon hit it off and from 1970 onwards they lived together. When, three 

years later, Pina Bausch was appointed head of dance at the Wuppertal theatres by director Arno Wüstenhöfer, 

Rolf Borzik began designing the sets and costumes.” (ROLF BORZIK. Disponível em http://www.pina-

bausch.de/en/dancetheatre/set_design/borzik_rolf.php?text=lang. Acessado em 12 de abril de 2013). 

http://www.pina-bausch.de/en/dancetheatre/set_design/borzik_rolf.php?text=lang
http://www.pina-bausch.de/en/dancetheatre/set_design/borzik_rolf.php?text=lang
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Clotilde Perez com “Psicodinâmica das Cores em Comunicação”, Eric P. Danger em “A cor 

na comunicação”, Irene T. Tiski-Franckowiac e o “Homem, comunicação e cor” e “Da cor à 

cor inexistente” de Israel Pedrosa, pois Santaella associa os postulados de Peirce à psicologia, 

para facilitar o entendimento, embora informe que esses estudos não tenham sido pensados 

como sendo pertencentes à ciência da psique humana. Portanto, os resultados obtidos são a 

partir da relação do que entendo sobre a semiótica de Peirce e a teoria das cores, mesmo 

porque os significados delas podem variar de um autor para o outro, de uma cultura para outra 

e etc. E por fim, os estudos de Jorge Carvalho Moreira, sobre os tipos de focos de luz e seus 

sentidos em cena, como também alguns capítulos escritos por Hamilton Saraiva, que se 

encontram nos Cadernos de Teatro do Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, e o livro “Função 

Estética da Luz” de Roberto Gill Camargo. 

A segunda parte é composta de um breve resumo, ato a ato, do espetáculo, 

entremeando-os com a análise da iluminação cênica do mesmo. Para facilitar a proposta do 

trabalho, foram selecionadas algumas cenas, de toda a apresentação, e para ilustrá-las, 

imagens das mesmas foram capturadas do próprio vídeo analisado, para ser discutido o 

significado das cores na iluminação, no entanto, ao final da descrição de cada ato, há um 

parecer geral sobre a luz utilizada neles. 

A metodologia científica escolhida para a investigação é do tipo dedutiva, haja vista 

que de acordo com a autora Maria Marly de Oliveira, em seu livro “Como fazer projetos, 

relatórios, monografias, dissertações e teses”, o método dedutivo diz respeito a um 

procedimento que parte do geral para o particular, levando-se em conta os princípios já 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis para se chegar a determinadas conclusões. 

Nesse campo, a pesquisa aqui descrita leva em consideração os princípios já definidos da 

semiótica de Charles Peirce e os significados das cores, relacionando-os dentro do contexto da 

iluminação cênica do espetáculo Orfeu e Eurídice de Pina Bausch. Portanto, ratificando, a 

investigação realizada parte dos princípios já definidos como reais, ou seja, do geral, para tirar 

conclusões no particular, que nesse caso é a luz na cena de Orfeu e Eurídice. 

Dando prosseguimento à metodologia utilizada na pesquisa, ela tem uma abordagem 

do tipo qualitativa, em que seguindo os conceitos da autora supracitada, a abordagem 

qualitativa seria um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto 

histórico e/ou segundo sua estruturação. No caso dessa pesquisa, ela é feita segundo a 

estruturação da iluminação cênica do espetáculo em questão e a partir daí, são discutidos os 
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possíveis significados das cores utilizadas em cena. Ainda segundo Oliveira, uma pesquisa de 

abordagem qualitativa necessita de uma análise descritiva que é recomendável desde a 

definição do objeto de estudo, passando pela delimitação do lugar, tempo, espaço, revisão de 

literatura e coleta dos dados. A definição do objeto de estudo se deu com a escolha do 

espetáculo a ser analisado; a definição do espaço, é o local em que a iluminação cênica se faz 

presente; a de lugar, é onde o espetáculo foi apresentado, em Lion, na França; a de tempo, diz 

respeito em quantos meses a pesquisa foi realizada, sendo de julho de 2012 a fevereiro de 

2013. A revisão de literatura condiz com todas as leituras realizadas e utilizadas como bases 

teóricas, que podem ser encontradas nas referências desse escrito e a definição de coleta de 

dados foi feita ao se assistir o vídeo do espetáculo. Afinal, a análise, como foi dito a pouco, 

foi feita a partir de vídeo e que “(...) registros audiovisuais não são evidencias do real; são 

produções quase tão subjetivas (...) e isso precisa ser levado em conta no momento da análise” 

(GARCEZ, DUARTE, EISENBERG, 2011 p. 256). Seguindo essa linha de raciocínio, as 

autoras Garcez, Duarte e Eisenberg afirmam que muitos pesquisadores optam por transcrever 

as gravações, transformando o texto audiovisual em texto escrito, no entanto, esse 

procedimento provoca perda de qualidade e pode ser considerado um mau uso do potencial de 

um material vídeo gravado. Para elas, imagens dificilmente podem ser transpostas para a 

linguagem escrita resguardando a devida precisão. Para que essa fidelidade audiovisual não 

seja perdida aqui, foram escolhidas algumas cenas estáticas de todo o espetáculo, em que a 

partir da exibição das imagens dessas cenas durante o corpo do texto, facilitará o 

entendimento do leitor no que diz respeito à descrição da luz e seus significados. Além disso, 

na contra capa poderá ser encontrada uma cópia em DVD do espetáculo e cada momento 

analisado tem a sua duração informada no texto, a fim de que o leitor possa ter acesso às 

imagens em movimento. Sendo assim, após explicar os motivos que levaram essa pesquisa a 

ser feita, de descrever como ela se divide e deixar claro o tipo de metodologia usada, 

passaremos agora para a teoria e à análise do vídeo, sucessivamente. 
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3 – SEMIÓTICA? SIGNO? 

 

Segundo Lucia Santaella, em seu livro “O que é Semiótica?”, semiótica vem da raiz 

grega semion, que significa signo. Portanto, semiótica é a ciência que estuda os signos. Como 

ela mesma fala, não são os signos do zodíaco. Semiótica estuda os signos, referindo-se quanto 

à linguagem, no sentido que abrange toda e qualquer linguagem, pois haja vista que a 

linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal. Mas que fique claro, a semiótica ainda 

está em processo de construção, afinal de contas, “Toda definição acabada é uma espécie de 

morte, porque, sendo fechada, mata justo a inquietação e curiosidade que nos impulsionam 

para as coisas que, vivas, palpitam e pulsam.” (SANTAELLA, 2010, p. 09). 

Afinal, o que é signo? Signo é a representação de alguma coisa. Parafraseando 

Santaella, quando você lê a palavra “cadeira”, cria-se, automaticamente, em sua mente uma 

imagem do que seria uma cadeira. Essa imagem não é real, é uma cópia do que seria a 

realidade, ou seja, a imagem é parecida com o real. Portanto, você consegue ter noção da 

cadeira, em sua mente, e, justamente, essa imagem, que apareceu em sua mente, imita a 

realidade, sendo assim, a imagem é um signo. Sendo a imagem mental como aquele em que 

você usa sua criatividade para gerar a identificação com o objeto imaginado e a imagem real é 

aquela que se apresenta à sua frente, no momento em que avistas o objeto. 

 Frederick Van Amstel
2
 fala que signo é a união do representamen e seus significados, 

mais precisamente, tem de ser um modelo triádico. Representamen é a coisa que está sendo 

usada para representar algo. No caso da cadeira, a imagem dela é o representamen. Ele 

continua dizendo que o significado é aquilo que significa. Traduzindo, o formato quadrado, 

com as pernas da cadeira, com uma determinada vibração da cor da cadeira. Seria a descrição 

de como é a cadeira que você imaginou. Ou melhor, seria o significado da imagem formada 

em nossa mente. E para ser triádico, Amstel afirma que a terceira parte dessa tríade é a coisa 

em si. 

Segundo o autor Domingos Paschoal Cegalia, em seu “Dicionário Escolar da Língua 

Portuguesa”, signo é a unidade constituída pela união entre significado e significante. De 

acordo com ele, significado é o sentido, o conceito sobre algo e significante é a imagem 

acústica do signo. O conceito sobre o que seria uma cadeira, é o significado e a imagem que 

você teve ao ler a palavra cadeira, é o significante. Isso significa que tudo é signo e o signo 

                                                 
2
 Graduado em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo pela UFPR, mestre em Tecnologia pela UTFPR 

e doutorando na Universidade Twente, na Holanda, onde realiza pesquisa sobre Design Participativo. 
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está em toda e qualquer coisa. Amstel nos fala que apelar para o dicionário não é o mais 

correto, pois o dicionário não traz o significado das coisas. Ele traz, sim, um conjunto de 

outros signos que darão um significado melhor explicado do que o próprio signo que ele está 

usando para se referir. Isso pode ser sim, verdade, mas as explicações do que seriam signo, 

significado e significante, a partir de um dicionário, foi escolhida, para que possamos 

compreender melhor sobre o assunto que será discutido no decorrer desse capítulo. As 

possibilidades de se interpretar um objeto como signo ou não, variam de acordo com o 

entendimento de cada autor, principalmente os citados, porém, nesse trabalho, o objeto pode e 

deve, sim, ser considerado como um signo, assim como a sua imagem. 

Quanto ao surgimento do termo “semiótica”, ocorreu, inicialmente, na medicina, 

quando o médico grego, Galeno de Pérgamo
3
 referiu-se à diagnóstica como sendo a parte 

semiótica da medicina e que somente depois que filósofos e linguistas adotaram o termo para 

designar uma teoria geral dos signos, segundo Winfried Nöth
4
, afirmação essa que pode ser 

encontrada no endereço eletrônico do Centro de Estudos Peirceanos. E, finalmente, falando de 

quando surgiram os primeiros estudos na área, é válido esclarecer que 

A semiótica propriamente dita teve seu início com filósofos como John 

Locke (1632-1704) que, no seu Essay oh humanunderstanding, de 1690, 

postulou uma ‘doutrina dos signos’ com o nome de Semeiotiké, ou com 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777) que, em 1764, foi um dos primeiros 

filósofos a escrever um tratado especifico intitulado Semiotik.” (NÖTH. in 

Centro de Estudos Peirceanos,).  

Portanto, após explicar o que seria semiótica e adentrar sobre as explicações do que 

seriam signo, significado e significante, quanto às classificações dos signos, a explicação será 

mais à frente, vale informar que existem três vertentes semióticas, nascidas quase que 

simultaneamente, porém de pais diferentes. No entanto, se vê necessário esclarecer as outras 

duas, a título de curiosidade. A posteriori, falaremos, mais profundamente, sobre a semiótica 

peirceana, como é também chamada. 

                                                 
3
 Também conhecido como Claudio Galeno, estudou filosofia e medicina. Foi o criador da fisiologia 

experimental e médico da corte do Império Romano durante os governos de Cômodo e Pértinax, além de ter sido 

médico de gladiadores. (GALENO. Disponível em http://educacao.uol.com.br/biografias/galeno.jhtm. Acessado 

em 28 de janeiro de 2013). 
4
 “Winfried Noeth is Professor of Linguistics and Semiotics at the University of Kassel, Director of the 

Interdisciplinary Center for Cultural Studies of this university, Visiting Professor at the Catholic University of 

São Paulo (PUC), Honorary Member of the International Association for Visual Semiotics, and President of the 

German Association for Semiotic Studies.” (NÖTH, Winfried. Disponível em 

http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/noeth.htm. Acessado em 23 de janeiro de 2013). 

http://educacao.uol.com.br/biografias/galeno.jhtm
http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/noeth.htm
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A primeira a ser explicada é a soviética, russa ou semiótica da cultura. Ela começou a 

ser desenvolvida no século XIX pelos filólogos
5
 A. N. Viesse-lovski e A. A. Potiebniá, na 

época da ainda União Soviética, explodindo como conhecimento já na Rússia revolucionária. 

Ela tem seu direcionamento no estudo da linguagem, da literatura ou fenômenos culturais. É, 

para Santaella, justamente esse campo multiforme, ao mesmo tempo prático-criativo e 

teórico-científico, no que tange somente à linguagem verbal, que se constitui daquilo que 

podemos considerar como as fontes da semiótica russa, tendo “(...) uma acentuada tendência 

para uma visão globalizadora da cultura, ou seja, a investigação da linguagem na sua relação 

com a cultura e a sociedade.” (SANTAELLA, 2005, p. 75), corroborando, assim, no que foi 

dito logo à cima. No entanto, 

Conforme se pode deduzir, apesar de que a intenção desses estudos seja, sem 

dúvida alguma, a de abrir o leque semiótico de modo a abraçar a totalidade 

da produção cultural, o que parece faltar, na base dessas investigações, é 

uma fundamentação teórica, isto é, um corpo científico especialmente 

semiótico. Ao contrário, as pesquisas lá se desenvolvem a partir de modelos 

teóricos emprestados de ciências vizinhas, e que são adaptados com vistas à 

construção de um corpo metodológico aplicável a todo e qualquer fenômeno 

de linguagem. Cumpre notar que o modelo teórico privilegiado e nuclear é 

aquele das línguas naturais, quer dizer, o da linguagem verbal. Tomando-se 

como base os conceitos teóricos criados pela linguística estrutural para a 

descrição da língua como sistema, acoplando-se esses conceitos aos pontos 

de contato que eles apresentam com os da teoria da informação, esses 

dispositivos são, então, transferidos para o campo de qualquer outra 

manifestação de linguagem que não a linguagem verbal. (SANTAELLA, 

2010, pp. 75-76). 

A segunda vertente mencionada é a Saussureana, também chamada de Semiologia. 

Essa corrente foi iniciada por Saussure, tendo seu foco nos signos verbais. 

(...) Saussure, na realidade, compõe, em bases precisas, os princípios 

científicos e metodológicos que fundam as descobertas da economia 

específica da linguagem articulada, fazendo aparecer, no horizonte de nossas 

indagações, esse novo objeto por ele identificado, ou seja, a língua como 

sistema ou estrutura regida por leis e regras específicas e autônomas. 

(SANTAELLA, 2010, pp. 76-77). 

Santaella afirma que a linguística saussureana não é meramente uma teoria para a 

descrição de línguas particulares, mas sim uma teoria que tem por objeto os mecanismos 

linguísticos gerais, ou seja, as regras e os princípios de funcionamento que são comuns a 

todas as línguas. Quer dizer, ainda de acordo com Santaella, a linguagem falada, só pode 

produzir sentido, só pode significar, sob a condição de dar forma a um certo material, segundo 

regras combinatórias precisas, que traduzindo, significa dizer que essas regras são 

                                                 
5
 “Especialista em Filologia” (p. 422). “Filologia s.f. estudo ou preparo de crítica de textos escritos para, através 

deles, chegar ao conhecimento das civilizações passadas.” (p. 422) (CEGALIA, 2008) 
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estabelecidas por convenção social, ou pacto coletivo, e que são armazenadas no cérebro dos 

indivíduos falantes de uma dada comunidade. Para a autora, nascer não é senão chegar e 

encontrar a língua pronta. A língua não está em nós, nós é que estamos na língua. O que 

significa dizer, para Santaella, que a língua é um produto social de cuja assimilação cada 

indivíduo depende para o exercício da faculdade da linguagem. Já a fala, para ela, é a parte 

individual da linguagem, e diz respeito ao uso e desempenho efetivo e substancial das regras 

da língua num ato de fala e comunicação particulares. 

Desse modo, a preocupação explícita desse pensador era a de fundar uma 

ciência da linguagem verbal. Em nenhum momento foi por ele demonstrada 

qualquer iniciativa no sentido de formular conceitos mais gerais que 

pudessem servir de base para uma ciência mais ampla do que a Linguística. 

Ao contrário, consciente disso, Saussure apenas previu a necessidade da 

existência dessa ciência mais vasta que ele batizou de Semiologia. (...) a 

Semiologia teria por objeto o estudo de todos os sistemas de signos na vida 

social. (...) Nessa medida, a teoria semiológica de extração linguística 

caracteriza-se pela transferência dos conceitos que presidem à análise da 

linguagem verbal-articulada para o domínio de todos os outros processos de 

linguagens não-verbais. (SANTAELLA, 2010, pp. 78-79). 

A escolhida para essa escrito é a de Charles Pierce, a partir da visão de Santaella, pois, 

além de ter sido a que tive contato no ano de 2006, se encaixa melhor na análise realizada 

nesse trabalho, pois Santaella aproxima as categorias universais de Peirce, a serem explicadas 

mais à frente, com a psicologia, referente às sensações. Como as cores provocam sensações 

no ser humano, resolvi me ater aos postulados de Peirce. 

 

 

3.1 – A SEMIÓTICA PEIRCEANA: 

 

Com o surgimento, simultaneamente, na mesma época das três correntes semióticas, 

provou-se que uma consciência sobre o assunto passou a existir mais fortemente, visto que 

havia uma proliferação em larga escala de linguagens e códigos e mensagens a serem 

decodificadas, que alguns filósofos, em locais bem distintos, começaram a pensar em sistemas 

de entendimento para esses recursos verbais e não verbais, como nos fala Lucia Santaella em 

seu livro “O que é semiótica?”. 

Charles Peirce muito antes de ser mais do que um cientista, matemático, filósofo e 

astrônomo, como também, de ter realizado pesquisas nas áreas da geodésia, metrologia, 
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espectroscopia, biologia, geologia, zoologia, filologia, história, psicologia, linguística, entre 

outras tantas áreas, quando tinha apenas onze anos, escreveu uma História da Química e nessa 

área se bacharelou na Universidade de Havard, nos Estados Unidos. Contudo, o fio condutor 

de todas as áreas as quais ele pesquisou era a Lógica, já que ele se dedicou a inúmeras 

vertentes do conhecimento, como uma forma de estar em contato com essa área científica, em 

específico. 

De acordo com Santaella, Peirce apostou na Filosofia como principal caminho de 

pesquisa, aproximando-a do propósito da investigação científica. Ele afirmou que a filosofia 

poderia ser ou se tornar também uma ciência e para isso aplicou nela os métodos de 

observação, hipóteses e experimentos, até então praticados apenas nas ciências. Ela continua 

afirmando que, a priori, Peirce concebeu a lógica como uma corrente de uma teoria geral dos 

signos, a Semiótica. Mas ao aprofundar-se em seus estudos, percebeu que a lógica era, sim, 

uma teoria geral de todos os tipos possíveis de signos. “(...) a Semiótica peirceana, longe de 

ser uma ciência a mais, é, na realidade, uma filosofia cientifica da linguagem.” 

(SANTAELLA, 2010, p. 22). 

Vê-se interessante, mais uma vez, utilizar as palavras de Santaella e Nöth, em 

“Comunicação e Semiótica”, ao discutir se semiótica é ou não uma ciência. 

Na concepção clássica de ciência, que recebeu sua consumação no século 19, 

uma ciência se constitui por meio da delimitação do seu objeto, definindo-se 

este como um recorte nítido de um segmento da realidade empírica. A cada 

recorte corresponde a uma área da ciência que tem por finalidade investigá-lo, 

relevando seus desígnios. Essa concepção, que cabia bem ao nível de avanço 

das ciências naturais no século 19, foi também tomada como modelo para as 

ciências sociais, e, até mesmo, para as humanidades. (...) No caso da 

semiótica, sempre houve um certo consenso na indicação do seu objeto, a 

saber, todos os processos signícos na natureza e na cultura. O problema que 

surge para a semiótica, todavia, reside na impossibilidade de recortar o 

território da realidade empírica que esse objeto abrange, pois processos 

sígnicos estão em toda parte, atravessando áreas que pertencem às mais 

diversas ciências, das humanidades e ciências sociais até as ciências naturais. 

(NÖTH e SANTAELLA, 2004, pp. 69-70). 

Ou seja, na época em que escreveu essas palavras, Santaella dizia que não havia como 

definir que a semiótica é uma ciência ou não, pelo simples fato de que o seu objeto de 

pesquisa abrange as demais ciências, principalmente, por colocar em xeque a concepção do 
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que seria o objeto de uma ciência. Contudo, seis anos mais tarde, em seu livro “O que é 

semiótica?”, afirmaria que semiótica é sim uma ciência, informando que é uma ciência em 

processo de construção. Por mais que Peirce levasse em conta toda e qualquer produção 

humana como uma problemática semiótica, não significa dizer que o que ele considera como 

ciência semiótica tenha sido estruturada como algo onipotente, tanto que, ainda a partir das 

afirmações de Santaella, Peirce categorizou seu universo filosófico em três partes. A 

Fenomenologia, as Ciências Normáticas e a Metafísica. A Semiótica encontra-se em terceiro 

lugar, na sistematização criada por ele, na subcategorização das Ciências Normáticas. São 

elas, a Estética; a Ética e a Semiótica ou Lógica. Isso porque, para ele, a primeira instancia de 

um trabalho filosófico é a fenomenologia, que consiste em criar uma Doutrina das Categorias, 

a fim de realizar a mais radical análise de todas as experiências possíveis. 

A Fenomenologia apenas observa os fenômenos e analisa-os, postulando suas 

respectivas propriedades universais, surgindo assim, as categorias universais de todo e 

qualquer experimento ou pensamento. A Fenomenologia seria “(...) a descrição e análise das 

experiências que estão em aberto para todo homem (...), corresponda a algo real ou não.” 

(SANTAELLA, 2010, pp. 32-33), não obtendo nenhum pré-julgamento, seja ele de qualquer 

espécie. Com base na Fenomenologia, as ciências normativas se desenvolvem, sempre 

obedecendo a sequência: Estética, Ética e Semiótica ou Lógica. A Estética é a ciência que 

estudo o admirável, o belo, e serve como base para a Ética, que é a ciência da conduta, 

recebendo seus primeiros princípios da Estética. E em seguida vem a Semiótica ou a Lógica 

que extrai seus princípios das duas anteriores, estruturando-se, como continua nos mostrando 

Santaella, em três ramos, o da ciência Semiótica, o da teoria dos signos e o do pensamento 

deliberado. E finalmente, a Metafísica como ciência da realidade, entendendo-se como 

realidade, tudo que é independente das nossas fantasias. 

Em seus estudos fenomenológicos, de acordo com Santaella, Peirce estabeleceu três 

categorias universais, que só puderam ser consideradas elementos formais do pensamento e 

divididas, a partir de uma observação atenta e direta dos fenômenos, partindo dos modos de 

como eles se apresentam à mente. Essas categorias têm como base o fato de que experiência é 

tudo que se impõe sobre nós, ao nosso reconhecimento, sem misturar o pensamento com o 

pensamento racional, que para Santaella o pensamento racional é o pensamento deliberado e 

autocontrolado, que a autora diz ser apenas um dos possíveis tipos de pensamento. As 

categorias foram chamadas de Qualidade, Relação e Representação, respectivamente. Porém, 

com o tempo o termo Relação foi substituído por Reação e, Representação, por Denominação. 

Mas Peirce concluiu que era melhor se ater aos termos Primeiridade, Secundidade e 
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Terceiridade, que viria ser o fundamento de mais um de seus artigos, chamado de “1, 2, 3, 

Categorias do Pensamento e da Natureza”, pois foi o que fez com que as categorias universais 

se propagassem para toda a natureza. Contudo, como esclarece Santaella, seu conjunto de 

categorias, extraídas da análise da lógica do pensamento, não deveriam, como pensava Peirce, 

ser aplicadas a todos os seres, sem antes, cada categoria ser empiricamente verificada. 

Para a autora supracitada, a primeira categoria corresponde ao acaso, originalidade 

irresponsável e livre variação espontânea; a segunda corresponde à ação e reação dos fatos 

concretos, existentes e reais, enquanto a terceira categoria diz respeito à mediação ou 

processo, crescimento continuo. Portanto, a 3ª pressupõe a 2ª e a 1ª; a 2ª pressupõe a 1ª e a 1ª 

é livre. Sendo assim, para melhorar o entendimento sobre as três categorias, visto que 

facilitará ao leitor identificá-las em seu cotidiano, Santaella as aplicará ao campo das 

manifestações psicológicas, mas grafa, veementemente, que as categorias não são 

psicológicas, mas sim, lógicas que serão aplicadas à psicologia. 

 

 

3.1.1 – As Categorias Universais de Peirce: 

 

 

A primeira categoria da semiótica de Peirce é a Primeiridade, que é o presente, a 

presentidade. É o momento paralisado, tal qual ele ocorreu, proporcionando a pura qualidade 

de ser e sentir. A qualidade da sua consciência no imediatismo que um evento ocorre, lhe 

dando uma sensação indivisível, não analisável, inocente e frágil, como Santaella informa em 

seu livro. 

Tudo que está imediatamente presente à consciência de alguém é tudo aquilo 

que está na sua mente no instante presente. Nossa vida inteira está no presente. 

Mas, quando perguntamos sobre o que está lá, nossa pergunta vem sempre 

muito tarde. O presente já se foi, e o que permanece dele já está grandemente 

transformado, visto então que nos encontramos em outro presente, e se 

pararmos, outra vez, para pensar nele, ele também já terá voado, evanescido e 

se transmutado num outro presente. O sentimento como qualidade é, portanto, 

aquilo que dá sabor, tom, matiz à nossa consciência imediata. (...) A qualidade 

da consciência, na sua imediaticidade, é tão tenra que não podemos sequer 

tocá-la sem estragá-la. (SANTAELLA, 2010, p. 43). 
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Primeiridade é aquele exato momento em que você sente o tecido de sua roupa tocar 

no seu corpo. Mas, não no momento em que se interpreta a sensação, dando o significado que 

é a blusa, por exemplo, ou a sensação que o tecido causa ao tocar a pele humana. É só o 

momento em que é sentido o tecido tocar o corpo, e se você para e se pergunta sobre aquele 

evento, o presente já é passado, ele se foi. A Primeiridade é, justamente, a qualidade do 

sentimento imediato, recém nascido, sem que haja, sobre ele, uma interpretação, um 

questionamento sobre o que ele é ou teria sido, por que nesse caso, o presente já foi 

transformado e no seu ir, entramos no universo do segundo. 

Mas antes disso, vale dizer que essa qualidade de sentir e ser, imediata, pode ser 

indicada ou criada pela própria imaginação, além de que, a depender do estado em que a 

consciência se encontra, a qualidade pode ser prolongada. É o que Santaella chama de estados 

de disponibilidade, de consciência esgarçada, desprendida e porosa, aberta ao mundo, sem lhe 

opor resistência, liberta dos policiamentos do autocontrole e de qualquer esforço de 

comparação, interpretação ou análise, uma consciência assomada pela mera qualidade de um 

sentimento positivo, como, por exemplo, o sabor do vinho ou o do prazer intenso de uma dor. 

Portanto, qualidade de sentimento é um quase-signo, por ser, para Santaella, uma forma vaga, 

imprecisa e indeterminada de predicação das coisas. 

Quando pensamos no presente, por exemplo, já não é mais presente, mas sim, passado, 

em que o presente se foi e no seu ir, entramos no segundo, a Secundidade, que é a segunda 

categoria, sendo a factualidade do existir. Afinal de contas a qualidade do sentimento é só a 

primeira parte do fenômeno, que para ele existir, a qualidade tem que estar atrelada a uma 

matéria. Como a qualidade do sentimento é, justamente, sentir antes de se perceber o que se 

sente e onde esse sentimento é concreto num eu, as qualidades não resistem por muito tempo, 

o que fica é a matéria. Ou seja, qualquer sensação é uma secundidade. Santaella mostra que a 

secundidade é a ação de um sentimento sobre nós e nossa reação específica, comoção do eu 

para com o estímulo. O que dá o poder de fazer um paralelo com a terceira lei da física de 

Newton, a Lei da Ação e Reação, visto que a ação do sentimento sobre nós causa uma reação 

nossa específica. 

O sentimento é a qualidade, o primeiro, o presente. A ação desse sentimento causa 

uma sensação, que é a reação à ação do sentimento. Não se pode confundir sentimento com 

sensação, pois a sensação divide-se em duas partes. A primeira, é o sentimento e a segunda, é 

a força inerente que esse sentimento causa no sujeito. E tudo isso gera num sujeito uma 

experiência, seja ela de que tipo for. Experiência essa que para Peirce, como Santaella mostra 
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em seu livro, é a compulsão, a absoluta coação sobre nós de alguma coisa que interrompe o 

fluxo de nossa quietude, obrigando-nos a pensar de modo diferente daquilo que estivemos 

pensando. Porém, coação e compulsão geram uma resistência e essa resistência é um esforço 

que se opõe à mudança. Sendo assim, para a autora, deve haver um elemento de força bipolar 

na experiência. E é esse elemento bipolar que nos leva a pensar e que nos tira da inércia, 

mudando nossos conceitos, nossa forma de olhar a vida e encará-la, procurando novos rumos 

e novos desafios, fazendo o que está parado, mudar. 

Finalmente a terceira é a Terceiridade. Ela corresponde à representação, percepção e 

interpretação do mundo em signos, sendo a terceira e ultima parte de um fenômeno. O que 

para Santaella é a consciência produzindo um signo, ou seja, um pensamento como mediação 

irrecusável entre nós e os fenômenos. E isto, já ao nível do que é chamado de percepção. E a 

autora define que percepção não é nada mais que traduzir um objeto de percepção em um 

julgamento de percepção, ou seja, é interpor uma camada interpretativa entre a consciência e 

o que é percebido. Santaella ainda diz que para se interpretar um signo é sempre necessário 

outro signo para que haja a explicação do primeiro. Sendo assim, o signo que é usado para 

representar outro signo, anterior a ele, é chamado por Peirce de interpretante do primeiro. 

Quando você imagina um objeto circular que pode ser chutado, arremessado, cheio de ar, 

entre outras coisas, pode-se pensar logo em uma bola, talvez. Mas aqui, nesse segundo 

exemplo, sugere-se imaginar uma bola. Só que a palavra bola é outro signo que serviu de 

representação para denominar o objeto imaginado. Portanto, a palavra bola é o interpretante 

do objeto que foi sugerido e definido, incialmente, nesse exemplo. 

Daí que, para nós, o signo seja o primeiro, o objeto um segundo e o 

interpretante um terceiro. (...). Em síntese, compreender, interpretar é 

traduzir um pensamento em outro pensamento num movimento ininterrupto, 

pois só podemos pensar um pensamento em outro pensamento. É porque o 

signo está numa relação a três termos que sua ação pode ser bilateral: de um 

lado, representa o que está fora dele, seu objeto, e de outro lado, dirige-se 

para alguém em cuja mente se processará sua remessa para um outro signo 

ou pensamento onde seu sentido se traduz. E esse sentido para ser 

interpretado tem de ser traduzido em outro signo (...). (SANTAELLA, 2010, 

p.52). 

Para a Semiótica, como tudo é signo, até mesmo o que se produz na consciência, 

Santaella mostra que para Peirce a noção de signo é levada tão adiante do que se pensa, que o 

signo pode não ser uma representação mental, mas sim uma ação ou experiência, ou até 

mesmo uma mera qualidade de sentimento. A semiótica de Peirce, e a forma como Santaella 

tenta explica-la, mostra, claramente, que por mais que seja o primeiro, o presente; o segundo, 

uma ação de um sentimento sobre nós; e uma experiência, uma interpretação, sendo um 
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terceiro, se separarmos cada um dos elementos de um único fenômeno, eles podem, sim, e 

devem ser considerados, também, como signos, afinal a qualidade do sentir é um presente, um 

primeiro, mas pode ser uma experiência, se levarmos em consideração que a qualidade do 

sentimento é uma experiência, gerando, então, a interpretação do sentimento com a 

constatação real da existência dele. 

 

 

3.1.2 – Os Signos e suas Classificações 

 

 

Até esse momento, foi explicado o que seriam signo, significado, significante, 

semiótica, a vertente de Peirce e as outras duas, as categorias universais e interpretante. O 

signo só é considerado signo se estiver carregado do poder de representação do objeto, ou 

seja, nesse caso, o signo não é o objeto. Mas, como foi dito, a depender do autor, o objeto 

pode, sim, ser um signo. Portanto, a palavra bola é o signo do objeto que você imaginara há 

instantes. Portanto, a palavra bola é um signo, ela não é o objeto, pois apenas representa algo. 

Sendo assim, bola é o interpretante do objeto imaginado. Pois bem, dentro da concepção do 

que é signo, é fundamental informar que há dois tipos de objetos, o imediato e o dinâmico, e 

três de interpretantes, o dinâmico, imediato e o em si. 

O Objeto Imediato, no próprio signo, diz respeito a como o objeto dinâmico, aquilo 

que o signo substitui, está representado no próprio signo. Santaella mostra que ao se tratar de 

um desenho figurativo, o objeto imediato é a aparência do desenho, através da semelhança 

que ele tenta representar o objeto dinâmico. Caso se trate de uma palavra, o objeto imediato é 

a aparência gráfica ou acústica daquela palavra como suporte portador de uma lei, fazendo 

com que essa palavra, que não apresenta semelhança alguma com a realidade ou com a 

imaginação do objeto, possa representá-lo. “O Interpretante imediato consiste naquilo que o 

signo está apto a produzir numa mente interpretadora qualquer. Não se trata daquilo que o 

signo efetivamente produz, (...), mas naquilo que, dependendo da sua natureza, ele pode 

produzir.” (SANTAELLA, 2010, p. 60). 

Já o Interpretante Dinâmico é, justamente, aquilo que o signo representa, independente 

de qual mente ele gerará a interpretação, dependendo, claro, do seu poder como signo e de sua 
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natureza, como o exemplo que Santaella nos dá, ao dizer que há signos que somente nos 

proporcionarão sentimentos de qualidade, gerando um interpretante dinâmico de primeiro 

nível, ou seja, de nível emocional. Por fim, o interpretante em si se trata de um signo 

convencional, de lei, em que o interpretante será um pensamento que traduzirá o signo 

anterior em outro pensamento da mesma natureza. Santaella mostra que o interpretante em si 

não depende apenas do modo como sua mente reagirá ao signo, mas sim como qualquer 

mente reagiria. Para simplificar, ela exemplifica com a palavra casa que produzirá como 

interpretante em si gerando outros signos como moradia, habitação, lar, entre outros. 

Peirce estabeleceu modelos triádicos de classificações do signo, independente que se 

parta dos objetos imediato ou dinâmico ou qualquer um dos tipos de interpretantes, e chegou a 

dez classes triádicas, que se subdividem em 64 classes dando uma gama de 59.049 tipos de 

signos. Enfim, de tudo isso, Santaella só julga necessário se ater às mais gerais. A primeira é a 

relação do signo consigo mesmo, a segunda, do signo com seu objeto dinâmico e a ultima do 

signo com seu interpretante. As categorias dividem-se três: a primeira, em quali-signo, sin-

signo e legi-signo; a segunda em ícone, índice e símbolo e a terceira em rema, dicente e 

argumento. As categorias universais (primeiridade, secundidade e terceiridade) tem uma 

ligação direta com as três categorias gerais das classificações dos signos. As categorias 

universais são simbolizadas da seguinte forma, 1°, 2° e 3°. Já as categorias gerais de 

classificações são identificadas pelos mesmos símbolos que as universais. Portanto, fazendo 

um paralelo, a primeira categoria universal corresponde à primeira geral de classificação e 

assim sucessivamente, como afirma a autora. Para que sua ideia, quanto à comparação entre 

as categorias universais e gerais, seja entendida, Santaella elaborou um quadro representativo, 

mostrando todas as ligações entre os dois tipos de categorias, as quais Peirce criou. 

signo 1° 

em si mesmo 

signo 2° 

com seu objeto 

signo 3° 

com seu interpretante 

 

1° quali-signo 

 

Ícone 

 

Rema 

 

2° sin-signo 

 

Índice 

 

Dicente 

 

3° legi-signo 

 

Símbolo 

 

Argumento 
Tabela 1 – Tabela que representa as relações entre as categorias universais e as categorias gerais das 

classificações dos signos. (SANTAELLA, 2010, p. 62). 

A autora afirma que na sua relação com si mesmo, o signo pode ser, somente, uma 

simples qualidade de sentimento, (quali-signo), um existente singular e concreto (sin-signo) 

ou uma lei (legi-signo). A qualidade de sentimento pode ser signo se estiver enraizada em 

algum objeto. Portanto, o quali-signo nos dá apenas a pura qualidade de sentir. Portanto, se o 
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signo aparecer apenas como uma qualidade, na sua relação com o objeto, ele, o signo, só 

poderá ser um ícone. Ou seja, o ícone será sempre um quali-signo e que, sendo assim, o seu 

interpretante produzirá apenas a mera qualidade ou, no máximo, uma rema, uma hipótese. 

Então, o objeto do ícone sempre será somente a possibilidade da impressão que ele tem a 

capacidade de produzir ao excitar o sentido humano e que quanto mais somos expostos, mais 

os nossos sentidos ficam esgarçados, afinal, o ícone tem um alto poder sugestivo. 

No nível da secundidade, qualquer coisa que se faça presente na nossa frente como um 

existente concreto é um sin-signo. Pois, algo singular e concreto é infinitamente definido no 

universo ao qual faz parte, e por isso se torna um signo porque indica o universo a que 

pertence. E por ser um sin-signo é um índice e por isso apresenta uma relação factual com 

todas as partes do conjunto a que está inserido. “(...) o índice (...) é um signo que como tal 

funciona porque indica uma coisa com a qual ele está factualmente ligado. Há, entre ambos, 

uma conexão de fato.” (SANTAELLA, 2010, p.66). Como tudo que existe é um índice ou 

pode funcionar como tal, basta que mantenha uma relação direta como parte do universo ao 

qual está inserido, o índice, que para Santaella, é sempre dual: ligação de uma coisa com 

outra, sendo assim o interpretante do índice nunca chegará a pensar numa relação superior do 

que a física entre existentes. Tanto que no nível intelectual, o índice não passará jamais a ser 

outra coisa a não ser um dicente, que significa um signo de existência concreta. 

E para finalizar esse panorama da discussão, temos o nível da terceiridade, que é 

quando o signo é uma lei, e que sendo lei, em relação ao objeto, o signo é um símbolo, visto 

que ele não representa o seu objeto nem a partir de sua qualidade, muito menos por existir 

uma conexão factual, ele extrai, sim, o seu poder de representação por possuir o caráter ser 

uma lei, feita por uma convenção ou pacto social, determinando que aquele signo represente o 

seu objeto. Nesse sentido, fica claro que o símbolo não é singular, individual, mas sim, geral. 

Portanto, os símbolos são signos genuínos triádicos, como mostra Santaella, pois produzirão 

como interpretante outro tipo geral ou o em si que, para ser interpretado, necessitará de outro 

signo e assim sucessivamente.  

Concluindo: se o ícone tende a romper a continuidade do processo 

abstrativo, porque mantém o interpretante a nível de primeiridade, isto é, na 

ebulição das conjecturas e na constelação das hipóteses (...); se o índice faz 

parar o processo interpretativo no nível energético de uma ação como 

resposta ou de um pensamento puramente constatativo; o símbolo, por sua 

vez, faz deslanchar a remessa de signo a signo, remessa esta que só não é 

para nós infinita, porque nosso pensamento, de uma forma ou de outra, em 

maior ou menor grau, está inexoravelmente preso aos limites da abóbada 

ideológica, ou seja, das representações de mundo que nossa historicidade nos 

impõe. (SANTAELLA, 2010, pp. 68-69). 
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Enfim, após toda essa discussão teórica, será dada uma interrupção nesse aspecto e 

passaremos agora às cores e seus significados, e apenas no último subcapítulo, intitulado de 

“As Cores de Pina”, faremos uma ponte sobre a semiótica pierceana – mais precisamente 

sobre as categorias universais e às gerais de classificação dos signos –, com as cores e seus 

significados ao se analisar o papel da iluminação cênica da ópera dançada “Orfeu e Eurídice”, 

de Bausch, quanto ao sentido da utilização das cores em cena. 

 

 

3.2 – As Cores e seus Significados 

 

 

Neste momento, serão explicados alguns dos significados que cada cor obtém e em 

seguida será analisada a iluminação cênica utilizada no espetáculo Orfeu e Eurídice, de Pina 

Bausch, focando na interpretação dos sentidos causados pelas cores em cena, lembrando que a 

escolha pela semiótica de Peirce, vem da associação que Santaella fez ao direcionar sua 

explicação à psicologia, o que me permite utilizar, aqui, a teoria das cores. No entanto, as 

definições a seguir sobre as cores e seus significados podem variar de um autor para o outro, 

de uma cultura para outra e assim sucessivamente. Essa pesquisa irá se valer dos significados 

apresentados logo abaixo, para analisar o espetáculo, em questão, dentro do entendimento 

quanto a relação entre a semiótica de Peirce e a teoria das cores. Vale lembrar que esse escrito 

tem como pergunta tema: Quais os significados das cores, a partir da semiótica de Charles 

Peirce, utilizadas na iluminação cênica do espetáculo Orfeu e Eurídice, de Pina Bausch? Mas 

antes, se faz necessária à explicação dos conceitos de cor-luz e cor-pigmento, ou então, dos 

sistemas RGB e CMY
6
, para que a análise seja diferenciada quando se tratar da luz ou do 

pigmento. 

                                                 
6
 “(...) notou-se que existiam duas formas de se lidar com a cor, e são assim elaborados dois sistemas: um para 

cores oriundas de corpos que emitiam luz e outro  para corpos opacos que refletiam a luz. O sistema que regula 

as cores dos corpos que emitem luz é conhecido como  RGB ( Red, Green and Blue em inglês, ou seja, 

vermelho, verde e azul ) e o sistema que regula as cores de corpos opacos é o CMY ( Cyan, Magenta and Yellow 

em inglês, ou  seja,  ciano, magenta e o amarelo ). O RGB é também conhecido como sistema de Cor Luz, e 

trabalha por adição ou  seja, se somarmos as três cores  básicas,  nas proporções corretas, obteremos a cor  

branca. Já o CMY é conhecido o sistema de Cor Pigmento, e trabalha por subtração, ou  seja, se somarmos as 

três cores nas proporções corretas obteremos preto (desde que se use pigmentos apropriados e de boa 

qualidade).” Cf. (ROCHA, João Carlos. Cor Luz, Cor Pigmento e os Sistemas RGB e CMY. in Revista Belas 

Artes. 3ª edição (mai – ago. 2010). Disponível em 



32 

 

Partindo agora para o estudo dos significados das cores, de acordo com Eric P. 

Danger, em seu livro “A cor na comunicação”, ele afirma que há afinidades entre cor e 

personalidade e que a cor afeta, sim, a mente humana. Ele diz que quando a incidência de luz 

é acompanhada de cores quentes, o corpo humano sente-se mais ativo e aquele ambiente tende 

a proporcionar ações e esforços musculares, ao contrário de um ambiente em que a 

iluminação está associada às cores frias, que tendem agir de forma contrária às quentes. Para 

ele, as cores, vermelho, amarelo e laranja despertam mais atenção e as crianças reagem 

primeiro à cor do que a forma. Afirma também que por isso, os jovens gostam mais de cores 

vivas, ao contrário das pessoas mais velhas que, geralmente, preferem o azul, o verde e o 

vermelho. 

O efeito da cor nos indivíduos é marcante e vale a pena ser estudado. 

Pessoas que preferem o vermelho tendem a ter personalidade extrovertida, 

enquanto as que preferem o amarelo têm queda para o intelectual. (...). Os 

que preferem o azul tendam a ser introspectivo, possuindo rigoroso controle 

de suas emoções. Os que gostam do alaranjado são pessoas joviais; os que 

preferem púrpura têm tendência artística; os que apreciam o grená inclinam-

se à disciplina, e o rosa é o preferido pelas mulheres bem femininas. 

(DANGER, 1973, p. 26). 

As associações da cor aos efeitos psicológicos, em alguns, casos vêm desde a pré-

história, de tal forma que já se encontram profundamente interligadas na mente humana, como 

nos mostra Israel Pedrosa
7
, ao afirmar que 

O significado das cores nunca teve vida autônoma que iniciasse e terminasse 

o seu ciclo de ação no próprio âmbito das ideias. Ao contrário, as ideias 

originadas por certos estímulos exteriores só conseguiram transformar-se em 

símbolos, no retorno ao mundo objetivo, quando testadas pela prática. 

(PEDROSA, 2010, pp. 110; 111). 

Para o vermelho, Danger acrescenta a associação ao calor, à paixão, à excitação e ao 

fogo. Para o azul, tem-se o frescor, a água, o mar, os homens, entre outras. Ao verde, o 

campo, o frescor, o descanso e a primavera. Ao cinza, a dignidade e a calma. Ao amarelo o 

sol, o calor e a alegria. Ao branco, o asseio e ao rosa a gentileza e às mulheres. Danger 

informa que há também as associações mais específicas, que foram determinadas com o 

passar dos tempos. Por exemplo, para o vermelho, se acrescentaria o sentido de “parar”. Ao 

azul a polícia, ao correio aéreo e a marinha, ao verde, o sentido de “seguir”, para o amarelo a 

atenção e ao branco referente aos hospitais, médicos, enfermeiras, e adjacentes. 

                                                                                                                                                         
http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=cor-luz-cor-pigmento-e-os-sistemas-rgb-e-cmy. 

Acessado em 09 de fevereiro de 2013). 
7
 “Pintor, professor, pesquisador e historiador de arte. (...). Discípulo de Candido Portinari, cursou a Escola 

Superior de Belas-Artes de Paris (1948-1950) e fundou, em 1963, a Cadeira de História da Arte na Universidade 

Federal Fluminense – UFF-RJ.” (PEDROSA, 2010) 

http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=cor-luz-cor-pigmento-e-os-sistemas-rgb-e-cmy
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Bastos Filho, Farina e Perez dizem que os psicólogos e agentes culturais atribuem 

certos significados a algumas cores específicas que são básicas a qualquer ser humano que 

pertença a nossa cultura. Portanto, há a comprovação de que a interpretação do significado 

das cores varia de acordo com o meio social e cultural em que o indivíduo esteja inserido. 

“Muitas preferências sobre as cores se baseiam em associações ou experiências agradáveis 

tidas no passado e, portanto, torna-se difícil mudar as preferências sobre as mesmas.” 

(BASTOS FILHO; FARINA; PEREZ, 2006, p. 96).  O sentido atribuído às cores, mais uma 

vez é mostrado, que vem desde a pré-história, porém não tem havido mudanças significativas 

na interpretação. Os três autores dividem a interpretação para o sentido das cores em 

sensações acromáticas e em sensações cromáticas. E para cada cor eles diferenciam as 

associações em materiais e afetivas. Quanto às sensações acromáticas, os autores incluem 

nelas a cor branca, a cor preta e a cinza. Ou seja, Bastos Filho, Farina e Perez, consideram o 

branco como uma cor, assim como Tiski-Franckowiac, que veremos mais a frente, e Pedrosa 

ao se colocar da seguinte forma. 

Resultado da mistura de todos os matizes do espectro solar, o branco é a 

síntese aditiva das luzes coloridas. Uma cor-luz e sua complementar 

produzem sempre o branco. Em pigmento, o que se chama branco é a 

superfície capaz de refletir o maior número possível dos raios luminosos 

contidos na luz branca. (...) Do ponto de vista físico, o branco é a soma das 

cores, psicologicamente, é a ausência dela. O branco é sempre o ponto 

extremo em qualquer escala: partindo da luminosidade em direção às trevas, 

ele é o ponto inicial; das trevas em direção à luz, é o término. (...) O branco é 

a cor da pureza, (...) Nas especulações estéticas, o branco sempre figurou 

como o reino das possibilidades infinitas, (...), foi também a cor de fundo das 

telas preferida pelos pintores renascentistas (...). (PEDROSA, 2010, pp. 130-

131). 

Em relação à cor branca, a associação material induz ao batismo, casamento, cisne, 

lírio, primeira-comunhão, neve, nuvens em tempo claro, areia clara. Quanto à associação 

afetiva referente ao branco, tem-se a ordem, simplicidade, limpeza, bem, pensamento, 

juventude, otimismo, piedade, paz, pureza, inocência, dignidade, afirmação, modéstia, deleite, 

despertar, infância, alma, harmonia, estabilidade, divindade. 

Sobre à preta, sua associação material relaciona-se à sujeira, sombra, enterro, funeral, 

noite, carvão, fumaça, condolência, morto, fim, coisas escondidas – obscuras. E para a 

associação afetiva, percebe-se referência ao mal, miséria, pessimismo, sordidez, tristeza, 

frigidez, desgraça, dor, temor, negação, melancolia, opressão, angústia, renúncia, intriga. 

E por fim ao cinza, à sua associação material pode-se interpretá-la em relação ao pó, 

chuva, ratos, neblina, máquinas, mar sob tempestade, cimento – edificações. E à afetiva, tédio, 
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tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade, sabedoria, passado, finura, pena, 

aborrecimento, carência vital. 

Em relação às sensações cromáticas, são citadas as cores vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, violeta, roxo, púrpura e marrom. Quanto ao vermelho a sua associação material 

vê-se rubi, cereja, guerra, lugar, sinal de parada, perigo, vida, sol, fogo, chama, sangue, 

combate, lábios, mulher, feridas, rochas vermelhas, conquista, masculinidade. À associação 

afetiva, dinamismo, força, baixeza, energia, revolta, movimento, barbarismo, coragem, furor, 

esplendor, intensidade, paixão, vulgaridade, poderio, vigor, glória, calor, violência, dureza, 

excitação, ira, interdição, emoção, ação, agressividade, alegria comunicativa, extroversão, 

sensualidade. À associação material do laranja têm-se os sentidos de ofensa, agressão, 

competição, operacionalidade, locomoção, outono, laranja, fogo, pôr-do-sol, luz, chama, 

calor, festa, perigo, aurora, raios solares, robustez. À afetiva, desejo, excitabilidade, 

dominação, sexualidade, força, luminosidade, dureza, euforia, energia, alegria, advertência, 

tentação, prazer, senso de humor. Com relação ao amarelo, a sua associação material há 

significância para flores grandes, terra argilosa, palha, luz, topázio, verão, limão, chinês, calor 

da luz solar. E para a afetiva, iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança, 

idealismo, egoísmo, inveja, ódio, adolescência, espontaneidade, variabilidade, euforia, 

originalidade, expectativa. Em relação ao rosa, ela é relacionada à feminilidade, ao encanto, a 

amabilidade, inocência, frivolidade, assim como também ao publico infantil. 

O verde sugere umidade, calma, frescor, esperança, amizade e equilíbrio. Além de 

todas as referências à natureza, não é esquecido pelos autores à associação material – 

diafaneidade, primavera, bosque, águas claras, folhagem, tapete de jogos, mar, verão, 

planície, e à associação afetiva – adolescência, bem-estar, paz, saúde, ideal, abundancia, 

tranquilidade, segurança, serenidade, juventude, suavidade, crença, firmeza, coragem, desejo, 

descanso, liberalidade, tolerância, ciúme. O azul tem sua associação material significando 

montanhas longínquas, frio, mar, céu, gelo, águas tranquilas e no caso desses autores, o azul 

representa mais uma vez a feminilidade. Ao contrário de Danger, que associa essa cor à 

masculinidade. Para a associação afetiva, tem-se o espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, 

intelectualidade, paz, advertência, precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, 

amizade, amor, fidelidade, sentimento profundo. 

O violeta tem a materialidade ligada ao enterro, à alquimia e sua afetividade ao 

engano, miséria, calma, dignidade, autocontrole, violência, fruto, agressão. O roxo tem como 

representação material a noite, janela, igreja, aurora, sonho, mar profundo e a afetiva a 
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fantasia, mistério, profundidade, eletricidade, dignidade, justiça, egoísmo, grandeza, 

misticismo, espiritualidade, delicadeza, calma. A cor púrpura tem o manto e a igreja como 

associações matérias e calma, dignidade, autocontrole, estima, valor, à afetiva. O marrom se 

associa de maneira material a terra, águas lamacentas, outono, doença, sensualidade, 

desconforto. Já no lado afetivo do ser humano, a cor marrom representa pesar, melancolia, 

resistência, vigor. 

Antes de passar adiante para as palavras de Irene T. Tiski-Franckowiac, é importante 

informar que à cor rosa atribui-se alguns valores, de acordo com Thais Pacievitch
8
, como por 

exemplo, “ingenuidade, bondade, ternura, ausência de todo forma de mal.” (PACIEVITCH, 

2009). Dando seguimento, Tiski-Franckowiak, em seu livro “Homem, Comunicação e Cor”, 

diz que 

As afirmações e diagnósticos de psicólogos relacionando a preferência por 

determinadas cores e a personalidade de quem as escolhe não são meras 

especulações subjetivas, mas fruto de lentas pesquisas que podem ser 

justificadas cientificamente. Para tanto, torne-se necessário uma visão 

holística do ser humano, considerando a totalidade mente/corpo indissolúvel. 

Totalidade esta que transforma e é transformada pelo meio externo. As 

cores, no caso, fazem parte do meio e atuam no homem de forma direta e 

concreta. (TISKI-FRANCKOWIAC, 1997, p. 194). 

Portanto, para a autora, as predominâncias de uma cor em detrimento das outras, 

denotam-se as tendências da personalidade, do temperamento do ser humano. E reafirma 

também que as crianças têm tendência a preferirem as cores vivas e quentes, assunto esse já 

mencionado anteriormente nessa discussão sobre o significado das cores. E, então, Tiski-

Franckowiak passará a discutir sobre o significado das cores em seu livro. Nesse tópico do 

capítulo citado acima, ela escolhe as cores vermelho, amarelo, laranja, azul, verde, violeta, 

marrom, branco, preto e cinza. 

Para quem utiliza o vermelho em predominância, ele traduz pessoas extrovertidas, 

ativas, autônomas, agressivas, líderes, sensuais, eróticas, dominantes, fortes, ciumentas, 

inconstância, que se auto afirmam, se valorizam, são sociais, comunicáveis e de uma difícil 

educabilidade. Já com o amarelo sobressaindo as demais cores, encontram-se pessoas alegres, 

espontâneas, extrovertidas, criativas, focadas em seus objetivos, racionalização, adaptadas ao 

                                                 
8
 “Doutoranda em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2013). Mestre em Educação pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2012). Graduada em Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná. Bolsista da Rede Marista de Solidariedade/PUCPR (Edital nº 01/2010, disponibilizado através da 

Associação Paranaense de Cultura APC). Bolsista do Observatório da Educação Superior da UFPR (2010).” 

(THAÍS PACIEVITCH in CNPq. Disponível em 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4219937Z2. Acessado em 09 

de fevereiro de 2013. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4219937Z2
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meio ambiente em que vivem, menor quanto à impulsividade, espiritualizadas, 

emocionalmente controladas o que pode gerar problemas de saúde de cunho psicológico, pois 

não conseguem lidar com frustrações e com isso tornam-se impacientes e intratáveis. Além da 

intolerância, da autocrítica exacerbada, arrogância e altivez. Homens e mulheres que utilizam 

laranja são charmosos, criativos, produtivos, artistas, alegres, festivos, extroversão e 

espontaneidade enfatizadas, equilíbrio entre a excitação e a apatia, excelente conversação e 

bem-estar, exageros com a alimentação, bebida, fumo, sexo e uma alta ambição de poder e 

riqueza. As pessoas que valorizam demais a cor laranja em sua vida, têm tendência a uma 

supervalorização, superestima, não admitem críticas. “As três cores, vermelho, amarelo e 

laranja, são quentes, vivas, alegres e espontâneas, perceptivamente têm muito em comum. 

Representam aqueles indivíduos que mais agem do que planejam.” (TISKI-

FRANCKOWIAC, 1997, p. 198). 

O azul é o carro chefe das cores frias. Ele gera calma, tranquilidade, equilíbrio, 

altruísmo, autocontrole emocional, aconchego, ternura, sociabilidade, pode também 

representar a paz, a meditação e a intelectualidade. Pessoas que gostam de azul têm 

tendências ao conhecimento cientifico e tecnológico, gostam de limpeza, ordem e 

sensibilidade estética. Mas também representa passividade, introspecção, pessimismo, 

carência, entre outros, pois a cor representa o Superego que é repressor. O verde por ser a 

junção do amarelo com o azul, ele representa a dualidade do ativo, pelo amarelo, com o 

descanso e relaxamento, do azul. Simbolicamente ele está mais interligado à natureza, 

portanto o temperamento dos indivíduos que o escolhe, geralmente, é melancólico, bucólico. 

Ele faz perceber a sinceridade, o idealismo, a confiabilidade e o altruísmo. Essa dualidade 

pode provocar angústias interiores, hipersensibilidade e até mesmo apatia, passividade, 

insegurança e, portanto, baixa autoestima devido à presença da cor azul. Porém devido à 

existência da amarela, o verde em doses exacerbadas denuncia egocentrismo, manipulação, e 

como diz a autora, muitas vezes sufocando, por amor, os amigos e familiares. 

O violeta é resultado do vermelho com o azul e, portanto permeia entre o quente e o 

frio das cores. Ou seja, o violeta também tem sua dualidade, em que há a introversão, 

instabilidade afetiva e falta de direcionamento pessoal e profissional. O individuo tem então 

uma enorme variação de humor, da apatia à violência. O violeta por assim dizer, é a cor da 

intranquilidade, inquietude dos artistas e dos que tem seu horizonte psicológico bem amplo, 

em que a criatividade é bem presente. Ela gera assim irritação, ansiedade, depressão, 

insegurança, baixa autoestima, ou seja, problemas de ajuste emocional, que nesse caso, são 

causados devido à presença da cor azul. O marrom resulta da união do preto, e seu 
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negativismo, e o vermelho, e a sua violência. É a cor da resistência, da teimosia, da falta de 

sensibilidade, de companheirismo, de altruísmo, do egocentrismo, de dificuldade em 

relacionamentos sociais e afetivos, da desconfiança, da verdade absoluta, da independência. 

Seres humanos que tendem a preferi-la persistem nos objetivos que traçam para si, por mais 

que sucumbam ou apenas cheguem à exaustão. 

O branco, para Tiski-Franckowiac, ao contrário do que se pensa, seria a cor mais 

irritante e intensa do espectro luminoso, pois é a junção de todas as cores. Ou seja, estaria 

longe de representar a paz. A depender da cultura em que se esteja ele pode representar o luto, 

ao contrário do preto. Para o hemisfério ocidental o branco representa pureza, castidade, a 

própria paz, ou então, o vazio interior, a carência afetiva, solidão, intransigência, intolerância 

a críticas, a irritabilidade, o sentimento de culpa, fuga da realidade, tensões emocionais e a 

autocrítica. No sentido espiritual, se ele é levado em consideração de maneira exagerada, 

desencadeia, de acordo com a autora citada, os impulsos sexuais e vitais. Sendo assim, o 

branco pode indicar patologia na personalidade. Já o preto, por ser a ausência de luz, de todas 

as cores, sua associação é à escuridão, à sombra, conflitos psicológicos e um nível doentio de 

introversão, de introspecção. Como também insatisfação, inibição e bloqueio afetivos e 

profissionais, sentimentos de inferioridade e incapacidade. “É a cor da vida interior sombria e 

depressiva. Significa fechar a porta às cores, ao mundo e às pessoas.” (TISKI-

FRANCKOWIAC, 1997, p. 200). Finalmente ela termina sua explanação abordando a cor 

cinza. Em que afirma ser uma cor neutra, fria e um conjunto de todos os comprimentos de 

onda das cores. Representa a negação da realidade, como sendo uma autodefesa. O exagero 

pela preferência pelo individuo, denuncia um comportamento em que não se distingue onde 

começa e onde termina a realidade e a fantasia. A neutralidade da cor está justamente na 

capacidade de sentir, por temer frustrações e, então, sofrimentos. A repressão ligada ao cinza 

vem do preto, e à fuga da realidade está no branco. “De um modo geral, olhar ao redor e 

observar como as pessoas se vestem pode revelar muitas coisas sobre elas. (...). A cor é uma 

espécie de linguagem muda, para expressar e dizer ao mundo como se ‘é’.” (TISKI-

FRANCKOWIAC, 1997, p. 202). 

Após explicar os significados das cores, passaremos, agora, ao objeto de estudo desse 

escrito. Analisaremos, a partir da semiótica de Peirce, a iluminação do espetáculo Orfeu e 

Eurídice de Bausch. 
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4 – AS CORES DE PINA: 

 

 

Antes de começarmos a análise da iluminação cênica, se vê necessária a explicação 

sobre o significado da palavra “mito”, para que senta a influência do mito no comportamento 

das sociedades antigas, seguida da apresentação do mito de Orfeu e Eurídice, o qual serviu 

como base mitológica para a ópera dançada, montada por Pina Bausch, que por sua vez, tem 

como referência a primeira versão da ópera, montada por Chistoph Willibald Glück
9
, a qual 

foi a primeira ópera que uniu números musicais aos de teatro e de dança. Mas antes, será 

narrado um pouco da história de Bausch. 

No dia 27 de julho de 1940, na cidade de Solingen, na Alemanha, nasceu Philippine 

Bausch, que mais tarde seria imortalizada como Pina Bausch. Philippine começara a fazer 

aulas de ballet clássico desde criança, mas aos 15 anos fora estudar na Folkwahng-

Hochschule (Escola de Folkwang), localizada em Essen, também na Alemanha, e termina sua 

graduação quatro anos mais tarde. Lá, foi aluna de Kurt Jooss, um dos alunos de Rudolf Von 

Laban, que é quem cria os primeiros princípios do que depois viria a ser chamada de Dança-

Teatro, estilo esse que levará Bausch a ser reconhecida no mundo, dentro e fora da dança. 

Após o término de sua graduação em Folkwang, Pina Bausch ganha uma bolsa de 

estudos de um ano na Juilliard School of Music (Juilliard Escola de Música), em Nova Iorque, 

nos Estados Unidos, onde estudou com Antony Tudor, um dos transformadores do ballet 

clássico em uma arte moderna, com Jose Limón, Anna Sokolow, Alfredo Corvino, Margret 

Craske, Louis Horst, e La Meri, segundo Ciane Fernandes, além de ter aulas de dança 

moderna com as técnicas de Martha Graham, estilo bastante visível nas coreografias que 

compôs para o espetáculo Orfeu e Eurídice – objeto de estudo deste escrito. 

Foi durante essa época que surgiram as primeiras reações contra a esse estilo moderno 

de dançar. Segundo Partsh-Bergsohn (2004), debatiam-se questões do meio ambiente, das 

minorias sociais, feministas, de direitos civis e preocupações anti nucleares. Não importava 

mais coreografar com uma técnica definida. O foco agora eram movimentos do cotidiano, 

gestos, as relações humanas, o humano em si. E foi com Paul Taylor, que Bausch descobriu 

                                                 
9
 “Compositor alemão que juntamente a Ranieri De’ Calzabigi, foi o responsável pela segunda reforma da ópera, 

(...) baniu o virtuosismo (...) e simplificou as melodias.” Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck. Acessado em 30 de dezembro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
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uma forma interessante de se coreografar, pois ele “(...) não colocava o assunto, mas deixava 

o significado implícito em sua coreografia”. (PARTSH-BARGSOHN, 2004). Ela também 

dançou com o Metropolitan Opera Ballet (Balé da Ópera de Nova Iorque) entre 1961 e 1962. 

É quando ela é convidada por Jooss para assumir o posto de solista líder do então criado 

Folkwangballet, que Pina volta para Alemanha. 

Em 1968 Jooss se aposenta do seu cargo na Escola de Folkwang e Bausch assume a 

diretoria, tendo a oportunidade de experimentar sua linha de raciocínio coreográfico com seus 

alunos pelos cinco anos seguintes. E em 1973, a convite de Arno Wüstenhöfer, assume o 

cargo de direção da Companhia de Dança de Wuppertal – que até então explorava apenas os 

repertórios clássicos, em Wuppertal na Alemanha. Esse foi o início do que seria conhecido 

posteriormente como o Wuppertal ThanzTheater, sua companhia de dança-teatro. 

No começo não foi nada fácil. Segundo Cypriano (2005), a cidade não era cosmopolita 

como Berlim. Os cidadãos eram trabalhadores fabris, os bailarinos vinham da técnica clássica 

e para Pina, de acordo com suas palavras, que são encontradas no livro “Pina Bausch” de 

Fábio Cypriano, a dança deve ter outra razão além de simples técnica e perícia. A técnica é 

importante, mas é só fundamento. Certas coisas se podem dizer com palavras, e outras, com 

movimentos. O problema consistia, justamente, nela conseguir convencer seus bailarinos a 

aceitarem a sua proposta de trabalho. Ela foi criticada por todos da companhia. Inúmeros 

bailarinos quiseram abandonar a montagem logo no início dos trabalhos, o publico, em massa, 

saía dos teatros, enfim, foi um começo bastante turbulento. Mas foi lá que ela desenvolveu, ao 

longo dos anos, uma incrível forma de pesquisa e montagem coreográfica que até hoje serve 

de inspiração para os diversos grupos de dança contemporânea do mundo, e, portanto, reverter 

toda a repulsa ao seu trabalho em sucesso absoluto. Seu método consistia em perguntas feitas 

aos seus bailarinos, a partir de um tema geral escolhido por ela. E eram com as respostas que 

colhia, montava seus espetáculos. 

Sentada no meio dos bailarinos ela faz calmamente as suas perguntas. 

Ninguém é obrigado a responder. Quem sente vontade de o fazer levanta-se, 

põe-se diante dela e responde como entende: não existe qualquer limitação 

ou indicação sobre a maneira de responder. A resposta pode ser verbal ou 

gestual, pode reduzir-se a uma imagem muito simples ou transformar-se 

numa sequência de dança improvisada; pode exprimir-se tanto por meio de 

uma só palavra como de uma longa narrativa. Seja qual for a resposta, o 

bailarino que a formulou deverá escrevê-la para não a esquecer e para poder 

reproduzi-la durante a fase seguinte – a montagem propriamente dita do 

espetáculo –, quando Pina Bausch o pedir. Pelo seu lado, esta registra as 

respostas de toda a gente, sem excluir nenhuma delas. Só mais tarde, terá 

lugar a escolha do material. Duas semanas depois, a encenação, na colagem 

que constitui o resultado final, montará uma seleção que recorre ao material 
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recolhido durante, pelo menos, dois meses de ensaio. (HOCHE apud GIL, 

2005: p. 172, 173). 

Embora as perguntas partam de um esquema pré-estabelecido, Pina Bausch não tem 

um ponto de partida e, portanto, não sabe qual será o resultado de seu processo a cada 

espetáculo. Porém as ideias de movimento só serão escolhidas pela coreógrafa alemã, caso as 

respostas, segundo José Gil, desenvolvam uma vasta rede de relações e de gestos, adquirindo 

uma lógica interior, ou seja, “A “hipótese” só se tornará uma ideia (de movimento) quando se 

desenvolver em associações de sentido, quando se ligar a gestos, quando os gestos e o 

movimento se exprimirem desde o começo em emoções.” (GIL, 2005: p.174). 

Quanto ao conceito de gesto, usado por Pina em seus trabalhos, de acordo com Ciane 

Fernandes, vem da concepção
10

 aplicada no Teatro Épico, criado por Bertolt Brecht. 

As teorias e práticas teatrais de Bertold Brecht, e seus temas sócio-políticos, 

são também relevantes à história da dança teatro alemã. O teatro épico criou 

conceitos como os de gestus, o efeito de distanciamento, a técnica da 

montagem, e momentos cômicos inesperados. O conceito brechtiniano de 

Gestus ou Gebärde enfatizava uma combinação de ações corporais e 

palavras como um gesto socialmente significante, não ilustrativo ou 

expressivo.  Através de tais efeitos, o teatro épico de Brecht instigava o 

reconhecimento de situações cotidianas pelo espectador, e sua ação e tomada 

de decisão para mudá-las. (FERNANDES, 1999). 

Para Eliana Rodrigues (2005), a estratégia da repetição utilizada potencializa a 

situação dramática, pois repetir um gesto ou uma sequencia de ações ad infinitum, grifo da 

autora citada à cima, transforma a ação inicial em outra experiência e, consequentemente, em 

outra imagem. A narrativa episódica de Bausch, ao lado da repetição, estabeleceu mais um 

modelo de estrutura coreográfica. Mas Fernandes mostra, em seu artigo, que há sim diferença 

entre o conceito aplicado por Pina e o defendido por Brecht. 

[Apesar de a] dança teatro de Pina Bausch [...] usar alguns dos conceitos 

básicos do teatro épico-gestus, (...), um certo uso do cômico como uma 

súbita virada de percepção [...] seus objetivos políticos são diferentes [...]. A 

diferença é que seus atores mostram a si m esmos; a divisão entre corpo e 

papel social no palco é experienciada e apresentada em seus próprios corpos. 

Eles são os demonstradores de seus próprios corpos [com suas histórias], não 

do corpo de algum transeunte, como no modelo de cena de rua de Brecht. 

(WRIGHT apud FERNANDES, 1999) 

Pois como José Gil (2005) fala em seu livro, para Pina as emoções são gestos e toda 

fala é um “ato de fala”, em que toda se fala culmina em gestos imaginados, ou seja, toda fala 

agrega gestos múltiplos. Ainda de acordo com ele, há gestos que queriam prolongar-se em 
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 Cf. RIZZO. Eraldo Pêra. Ator e Estranhamento: Brecht e Stanislavisk, segundo Kusnet. 2ª edição. 

Editora Senac São Paulo. 2001. p 51. 
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grito, vozes que trazem consigo múltiplas vozes inarticuladas, gestos que continuam a 

convocar outros gestos como que para acederem à fala que escapa ao ato. E Pina Bausch 

trabalhava, para Gil, justamente, nesse limiar, em que os movimentos dos corpos se 

desdobram na fala e em outros gestos. Já de acordo com Tosta, em seu texto “Características 

das obras de Pina Bausch”, o efeito de distanciamento
11

, também criado por Brecht, é outra 

característica de Pina Bausch. Tosta informa que ele é real, desconcertante, confuso, 

intrigante, como a própria vida. E isso é o que faz com que o publico se identifique. Eles são 

um convite à reflexão, porém sem qualquer julgamento ou atitude moral, mas com um senso 

de honestidade sobre o que se propõe tratar. Conceito também defendido por Cypriano, 

quando ele diz que o efeito do distanciamento brechtiano como estratégia para evitar o 

ilusionismo do teatro está presente em várias peças da coreógrafa, como nos momentos em 

que a luz da plateia é acesa para os bailarinos interagirem com o publico. 

Para Partsh-Bergsohn (2004), Pina apresentou para o publico homens acabando 

consigo mesmos e com o meio ambiente, e embora não tenha tido contato direto com Mary 

Wigman, outra aluna e discípula de Laban, ela atendeu diretamente a duas das ideias de 

Wigman, a relação do homem com o universo e a crença no destino. Além disso, a coreógrafa 

alemã trabalhava também com a relação de conflito entre o homem e a mulher e como isso 

afeta a vida individual, vendo a mulher como eterna vitima, embora encontre-se o sexo sendo 

tratado em seus trabalhos como algo indeterminado, esquivo, homo – bi –, a múltipla 

sexualidade passa de uma personagem e de uma cena, a outra personagem e a outra cena, 

segundo José Gil. 

A dança-teatro de Bausch é altamente autobiográfica, sua força está na 

intensidade da experiência e em sua expressão. Sua limitação está em sua 

subjetividade. Não oferece soluções, mas articula os problemas. Pina Bausch 

se intromete de maneira descompromissada na esfera particular e observa o 

que é aparentemente não importante, com olhos clínicos. Ela trás para fora 

as motivações das pessoas. Seus dançarinos dirigem-se diretamente à plateia, 

e falam sobre si mesmos (...). Para Bausch é mais importante fazer uma 

declaração sobre a condição humana. (PARTSH-BERGSOHN, 2004). 

E assim foi construído e difundido o trabalho de Bausch, pelos 39 anos seguintes, até o 

dia de sua morte, 30 de junho de 2009, pouco menos de um mês antes dela completar o seu 

69° aniversário. Ela estava em turnê de despedida dos palcos. Hoje, sua companhia continua 

remontando suas peças e a perpetuar não só a figura, mas como também o trabalho dessa 

alemã de Solingen. 

                                                 
11

 Cf. BRECHT. Bertolt. Estudos sobre teatro. Tradução de Fiama Pais Brandão. (Textos coletados 

por Siegfried Unseld). 2ª edição. Nova Fronteira: 2005. Rio de Janeiro. págs. 75 a 88. 
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4.1 - O MITO: 

 

 

De acordo com a autora Marilena Chauí
12

 (2000), mitos são narrativas sobre a origem 

de alguma coisa. Já a pesquisadora Ana Paula de Araújo
13

 completa dizendo que essas 

narrativas são criadas por povos antigos para justificarem fenômenos da natureza e fatos reais, 

que não eram compreendidos por eles. Joseph Campbell
14

 descobriu que todas as narrativas, 

sejam elas conscientes ou não, surgem de padrões antigos do mito e que, para ele, tudo pode 

ser percebido ao se dissecar a jornada do herói. Além disso, todos os mitos contam uma 

mesma história, porém de óticas diferenciadas, a partir das visões culturais de quem conta. 

Campbell (1991) é estimulado a responder questões levantadas por Bill Moyers
15

, a respeito 

sobre o que seria mito, como pode se ver nessa passagem. 

MOYERS: (...) aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos 

mitos. Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de 

significação, através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa 

história, compreender nossa história. Todos nós precisamos compreender a 

morte e enfrentar a morte, e todos nós precisamos de ajuda em nossa 

passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida 

tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, 

descobrir o que somos. 

                                                 
12

 Cf. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. Editora Ática, 2000. São Paulo. Disponível em 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/convite.pdf. Acessado em 30 de 

dezembro de 2012. 
13

 Cf. ARAÚJO, Ana Paula de. Mito ou Lenda?. Disponível em http://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-

lenda/. Acessado em 30 de dezembro de 2012. 
14

 “Joseph Campbell (1904-1987), was an American author, editor, and teacher whose work on comparative 

mythology and folklore examined the universality of recurring myths in human culture. The author of more than 

40 books, including The Hero With a Thousand Faces (1949) and the four-volume Masks of God (1959-67), 

Campbell is considered one of the foremost interpreters of sacred tradition in modern times.”Cf. JOSEPH 

CAMPBELL. Disponível em http://billmoyers.com/guest/joseph-campbell/. Acessado em 05 de fevereiro de 

2013.“Joseph Campbell (1904-1987), foi um autor, editor e professor Americano cujo trabalho sobre o 

comparativo de mitologia e folclore examinou a universalidade de mitos recorrentes na cultura humana. O autor 

de mais de 40 livros, incluindo The HeroWith a Thousand Faces (1949) e os quatro volumes Masks of God 

(1959-67), Campbell é considerado um dos principais intérpretes da tradição sagrada nos tempos modernos.” 

(Tradução de Talyta Freitas de Mello). 
15

 “Bill D. Moyers é um jornalista, crítico e comentarista norte-americano
. 
Foi secretário de imprensa da Casa 

Branca entre 1965 e 1967, durante o governo do presidente Lyndon B. Johnson. Ele trabalhou na televisãonas 

décadas de 70 e 80, apresentando o seu programa Bill Moyers Journal na rede pública americana PBS. Outro 

programa de sucesso foi a série de entrevistas com Joseph Campbell, com o título Joseph Campbell and the 

Power of Myth, que deu origem ao livro O poder do mito.” Cf. BILL MOYERS. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Moyers. Acessado em 05 de fevereiro de 2013. 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/classicos_da_filosofia/convite.pdf
http://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-lenda/
http://www.infoescola.com/redacao/mito-ou-lenda/
http://billmoyers.com/guest/joseph-campbell/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Public_Broadcasting_Service
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_poder_do_mito&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Moyers
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CAMPBELL: Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. 

Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma 

experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no 

plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de 

nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de 

estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a 

procurar, dentro de nós mesmos. 

MOYERS: Mitos são pistas? 

CAMPBELL: Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida 

humana. 

MOYERS: Aquilo que somos capazes de conhecer e experimentar 

interiormente? 

CAMPBELL: Sim. 

MOYERS: Você mudou a definição de mito, de busca de sentido para 

experiência de sentido. 

CAMPBELL: Experiência de vida. A mente se ocupa do sentido. (...). 

(CAMPBELL, 1991, pp. 16-17)
 16

 

Pois bem, o mito Orfeu e Eurídice, a ser contado nas próximas linhas, conta sobre o 

amor imortal que uniu o casal, mesmo após a morte. 

Orfeu é músico e poeta. Ele é filho de Apolo, deus grego da beleza, com a ninfa 

Calíope, ninfa que tem por missão servir de inspiração para os homens tornarem-se criativos 

nas artes e nas ciências. De seu pai, ele herda uma lira, que ao ser tocada, revela um canto 

mágico, quase que miraculoso, de modo que nada e nem ninguém consegue resistir aos 

encantos de sua voz e do som eco de sua lira. O jovem músico apaixona-se pela ninfa 

Eurídice. Os dois vivem um belo romance, e Orfeu pede-a, então, em casamento. Pedido 

aceito, ambos decidem pedir que Himeneu, deus do matrimônio, sele a união dos dois. Porém 

o casal não imaginava que Eurídice seria assediada por Aristeu, deus protetor dos caçadores, e 

que ao tentar fugir do seu admirador, ela seria picada por uma serpente e morreria. 

Ao saber da notícia, Orfeu ficou desolado, declarando sua tristeza aos mortais e 

imortais, passando a cantar seu amor por Eurídice, dia e noite. Inconformado, ele decide 

descer, com sua lira, ao mundo sombrio, reino de Hades, para ir atrás de sua esposa. E é com 

seu instrumento que ele consegue convencer Caronte, barqueiro que tinha como função ajudar 

a atravessar as almas dos mortos, devidamente sepultados, para o outro lado do rio Éstige
17

, a 

                                                 
16

 Cf. CAMPBELL, Joseph. MOYERS, Bill. O Poder do Mito. 2ª reimpressão. Editora Palas Athena. 1991. São 

Paulo. Disponível em http://gepai.yolasite.com/resources/joseph_campbell_%20o_poder_do_mito.pdf. Acessado 

em 05 de fevereiro de 2013. 
17

 “Um rio na entrada do mundo subterrâneo. Frequentemente era descrito como o rio através do qual o 

barqueiro Caronte transportava as almas dos mortos.” ÉSTIGE. Disponível em 

http://molimpo2.sites.uol.com.br/estige.htm. Acessado em 06 de julho de 2012. 

http://gepai.yolasite.com/resources/joseph_campbell_%20o_poder_do_mito.pdf
http://molimpo2.sites.uol.com.br/caronte.htm
http://molimpo2.sites.uol.com.br/estige.htm
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guia-lo pelo mundo sombrio. Ao final desse percurso e se deparando com Cérbero, o cão de 

três cabeças que é o guardião dos portões do inferno, toca sua lira e enfeitiça o animal, 

adentrando o reino das sombras. 

Hades fica enfurecido ao saber que um vivo ousou adentrar o reino dos mortos, no 

entanto, diante da cantoria angustiante de Orfeu, o rei dos desprovidos de vida, chora lágrimas 

de ferro e, atendendo aos apelos de Perséfone
18

, concede que Orfeu pudesse levar sua amada 

de volta ao mundo dos vivos. Mas para isso impôs-lhe uma regra. Orfeu jamais poderia olhar 

diretamente para sua esposa antes de chegar a terra, novamente. Caso contrário a perderia 

para todo sempre. 

Orfeu segue seu caminho tocando sua lira, enfeitiçando a tudo e todos que se 

pusessem em sua frente, a fim de atrapalhá-lo em sua missão, e, finalmente, consegue 

encontrar sua esposa. Ao avistar um feixe de luz, vindo do mundo dos vivos, e querendo 

certificar-se que ela o acompanha, Orfeu acaba por cair em tentação e olha para sua amada. 

Ela transforma-se novamente em um fantasma, soltando seu ultimo grito de agonia e volta 

para o mundo sombrio. 

Orfeu, sendo impedido de voltar para buscar a esposa, outra vez, permanece sete dias 

em jejum. Diversos seres sombrios tentam se aproveitar dele, mas não conseguem êxito. 

Inclusive, as Mênades
19

 tentam seduzí-lo, mas ele as rejeita. Revoltadas pelo desprezo de 

Orfeu, elas, abafando com gritos o som da lira do músico, matam-no e esquartejam-no, 

jogando sua cabeça no rio Hebrus. Contudo, mesmo vagando por aquelas águas, a cabeça de 

Orfeu continuava a cantar “Eurídice! Eurídice!”, simbolizando a imortalidade. Chorosas, as 

nove musas se compadecem do sofrimento daquele homem, juntam os pedaços do corpo e 

sepultam-no no Monte Olimpo
20

. E ali, nas proximidades do túmulo de Orfeu, os rouxinóis 

cantaram mais docemente, visto que, finalmente, na morte, o músico se unira à sua amada. 

Por mais piedosas que tenham sido, após matarem Orfeu, juntando os pedaços do 

corpo dele e sepultando-o, as Mênades, não obtiveram o perdão dos deuses. Elas foram 

condenadas a tornarem-se carvalhos enterrados profundamente no solo, sofrendo com a batida 

                                                 
18

 “Perséfone, deusa da terra e da agricultura na mitologia grega, foi a única filha de Zeus e de Demeter.” 

(LIMA, 2010). 
19

“Na mitologia, as Mênades, também denominadas Bacantes divinas, são seres femininos associados ao deus 

Dioniso, para os gregos, ou Baco, para os romanos. (...) realizavam diversos rituais (...) que envolviam 

embriaguez, orgias, canto, danças, antropofagia (...)” (PILIPPOSIAN, 2010). 
20

“O Monte Olimpo (...) é o ponto mais alto da Grécia e considerado como a morada dos deuses para os antigos 

gregos.” Disponível em http://www.guiageo-grecia.com/olimpo.htm. Acessado em 06 de julho de 2012. 

http://www.infoescola.com/mitologia/mitologia-grega/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/demeter/
http://www.guiageo-grecia.com/olimpo.htm
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dos ventos furiosos, pois já não poderiam acalmar-se com a lira do esposo de Eurídice. Até 

que depois de anos naquela situação, seus troncos secaram e vazios caíram no chão. 

Vimos aqui o final trágico ao qual o casal Orfeu e Eurídice foi submetido, em que para 

terem seu amor concretizado, ambos tiveram de morrer. Pode-se observar, como possível 

moral da estória, a de que o amor vence todas as barreiras, até mesmo a da morte, como nos 

diz Mário Quintana em seu verso, “Tão bom morrer de amor e continuar vivendo.”
21

, ou até 

mesmo Frederick Nietszche ao escrever que “Aquilo que se faz por amor está sempre além do 

bem e do mal”
22

, mostrando que o que Orfeu fez por Eurídice, em ir até o reino dos mortos 

em busca dela, ou ter olhado em direção de sua esposa, não deve ser questionado ou 

condenado, está a cima do bem e do mal. 

 

 

4.2 – AS CORES DE PINA: 

 

 

A versão discutida e utilizada aqui é a de Bausch e foi apresentada em Paris no ano de 

2008, filmada, editada e exibida, para televisão, pelas empresas ARTE France e Bel Ar 

Media, com duração aproximada de 120 minutos.  Nesse ano, a ópera dançada, pela segunda 

vez, pelo corpo de baile do Ballet da Ópera Nacional de Paris. A montagem de Bausch foi 

realizada em 1975, para a sua companhia, o Wuppertal Thaztheater (Companhia de Dança e 

Teatro de Wuppertal), localizada na cidade de Wuppertal, na Alemanha. 

Bausch escolhe como personagens principais Orfeu, Eurídice e o Amor
23

. No entanto, 

ela os subdivide em seis intérpretes. Ao invés de termos um Orfeu, uma Eurídice e um deus 

Amor, ela coloca em cena três cantoras de ópera para os papeis, em que encenam, 

simultaneamente, com os bailarinos. Ou seja, temos dois Orfeus, duas Eurídices e dois deuses 

Amor, pois por se tratar de uma ópera dançada, se faz necessária a presença de artistas de 

óperas. Para as personagens que dançam, ela traz Orfeu interpretado por um homem, 

                                                 
21

 Cf. MARIO QUINTANA. Disponível em http://www.farmaciadepensamentos.com/pautorq03.htm. Acessado 

em 05 de fevereiro de 2013. 
22

 Cf. NIETSZCHE. Disponível em https://sites.google.com/site/filosofiapopular/filosofos/nietzsche. Acessado 

em 05 de fevereiro de 2013. 
23

 Nesse caso, a palavra amor é grifada com letra maiúscula, por se tratar de uma personificação do sentimento 

transformado em um deus. 

http://www.farmaciadepensamentos.com/pautorq03.htm
https://sites.google.com/site/filosofiapopular/filosofos/nietzsche
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mantendo uma mulher para interpretar Eurídice e outra para fazer o Amor. Já para os 

personagens que cantam, ela mantém a ideia de Glück ao dispor de três mulheres 

interpretando os papéis. Os atos de Bausch chamam-se “Luto”, “Violência”, “Paz” e “Morte”. 

Embora não existam as figuras de Hades, Perséfone, Caronte e das Mênades, Bausch 

incluiu Cérbero na encenação. Além disso, segue o roteiro do mito ao matar Orfeu, porém a 

morte dele é mostrada de forma implícita. Ninguém sabe se ele foi mesmo morto, ou se 

cometeu suicídio. No final, ela cria uma solução cênica que não condiz com o mito. Após a 

morte de Orfeu, Cérbero reaparece, sendo ele quem recebe o filho de Apolo no mundo dos 

mortos. O ponto de partida que Bausch adota em sua ópera é o funeral de Eurídice, o mesmo 

que Glück adotou. Portanto, essa é a primeira referência, aqui citada, que ela faz a ele. 

A partir de agora, serão narrados os acontecimentos na ópera, seguidos da análise da 

iluminação cênica, partindo da semiótica de Charles Peirce, presente no espetáculo, não 

apenas restrita à iluminação, mas abarcando os figurinos e elementos cênicos e o próprio 

cenário, que deixará claro a relação entre as cores e seus significados e as categorias 

universais e, consequentemente, as categorias de classificação dos signos. Lembrando que a 

associação da semiótica de Peirce à teoria das cores foi assim escolhida, pois Santaella resolve 

relacionar os postulado de Peirce com a psicologia, simplesmente, para torná-los mais fáceis 

de se entender. Como os significados das cores variam de um autor para o outro, de uma 

cultura para outra e assim por diante, os resultados obtidos na análise, são de acordo com o 

entendimento sobre essa associação, o que poderá ser visto mais à frente. Mas antes, vê-se 

necessário ter como base a afirmação de Marie Louise Lacy
24

, em que ela diz que “Muitos 

cientistas já concordaram que toda matéria é constituída de partículas de luz: luz é energia e 

energia é cor.” 
25

, portanto, há como se parafrasear essa afirmação ao pensar que luz é cor e 

cor é luz, e dessa forma, introduzir a análise da iluminação cênica de Orfeu e Eurídice, além 

de questionar os mesmos significados das cores presentes nos figurinos. 

                                                 
24

“A autora Marie Louise Lacy é conhecida internacionalmente como professor, terapeuta e consultora. Sócia 

fundadora da International Association for Colour Therapy, dedicou-se por muitos anos ao estudo da filosofia da 

cor e do seu significado profundo. Atualmente, é diretora fundadora da Know Yourself Through Colour 

Foundation, escola que dá cursos oficiais de Cromoterapia, filiada ao Institute for Complementary Medicine.”. 

Disponível em http://www.pensamento-cultrix.com.br/authordetail.aspx?idAuthor=1111. Acessado em 05 de 

fevereiro de 2013. 
25

 Cf. LACY, Marie Louise. O Poder das Cores no Equilíbrio dos Ambientes. Pensamento-Cultrix LTDA. 

São Paulo, 1996. (p. 14). Disponível em 

http://books.google.com.br/books?id=1Xuddf3UScMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q&f=false. Acessado em 05 de fevereiro de 2013. 

http://www.pensamento-cultrix.com.br/authordetail.aspx?idAuthor=1111
http://books.google.com.br/books?id=1Xuddf3UScMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1Xuddf3UScMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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O primeiro ato da ópera dançada, de Bausch, Orfeu e Eurídice
26

, tem seu início com 

uma mulher, vestida completamente de branco, sentada em algum suporte muito grande, e que 

no segundo ato percebe-se serem cadeiras de proporções enormes, segurando com as mãos e 

apoiando no seu colo, um buquê de rosas vermelhas, além de um véu da mesma cor de suas 

vestes. Ela é iluminada com uma luz branca na diagonal, da direita para esquerda, provocando 

penumbra e sombra no lado esquerdo de um enorme painel branco, que serve de fundo para 

essa cena. É uma mulher branca, pálida, que tem sua cabeça posicionada para a diagonal 

baixa em direção ao seu braço esquerdo, como se observasse o que acontece no palco. É como 

se fosse um espírito olhando o que acontece na terra. Com o passar do espetáculo, percebe-se 

que ali é Eurídice, ou melhor, o espírito dela que observa a Orfeu e a todos, durante o seu 

funeral. Ao acenderem as luzes, é revelado que o véu de Eurídice toca o chão, porém seu 

cumprimento desemboca atrás de uma parede de vidro, ou acrílico, em uma espécie de 

praticável
27

, que simboliza a sua sepultura. No meio do palco, do lado direito, um enorme 

pinheiro seco, deitado ao chão, fazendo referência à obra de Glück, já que no cenário da ópera 

dele existem pinheiros no palco. Um fundo negro e duas paredes brancas nas laterais do palco. 

Para a análise, foi-se decidido que esta pesquisa deter-se-á a analisar a iluminação cênica de 

duas cenas de cada ato, pois assim, a discussão tornar-se-á mais profunda, haja vista que a 

pergunta norteadora desse trabalho gira em torno de: Quais os significados das cores, a partir 

da semiótica de Charles Peirce, utilizadas na iluminação cênica do espetáculo Orfeu e 

Eurídice, de Pina Bausch? A cena escolhida para o primeiro ato é, justamente, a em que se 

encontra a personagem Eurídice toda vestida de branco. 

No vídeo da versão escolhida para a análise, foi feito um take
28

 colocando em 

evidência Eurídice no momento em que está sentada, toda vestida de branco e segurando um 

buquê de rosas vermelhas, para que fosse apresentada, ao público, a ficha técnica do 

espetáculo. Com o início da apresentação, pode-se perceber que esse momento faz parte de 

todo o primeiro ato, e não como um prólogo da ópera. A cena, no vídeo, se passa no intervalo 

de tempo entre os 00:03:30 a 00:04:47, sendo feito um registro fotográfico para dar uma 

maior visualização do momento escolhido para a análise da iluminação no ato inicial, que 

pode ser vista na imagem a seguir. 

                                                 
26

 Cf. Videohttp://www.youtube.com/watch?v=iQ46oMpmTbY. Acessado em 05 de fevereiro de 2013, às 20:05. 
27

 “Parte do cenário constituída por objetos reais ou sólidos que é utilizada em seu uso normal, particularmente 

para nele se apoiar, caminhar e evoluir como em um plano cênico firme”. (PAVIS, 2005, p. 304). 
28

“ Começa no momento em que a câmera é disparada para gravar e termina no momento em que a câmera pára 

de gravar.” (BODANZKY e BOLOGNESI, TLA BRASIL: 2010). 

http://www.youtube.com/watch?v=iQ46oMpmTbY
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Figura 1 – Momento criado pela produção que exibiu a apresentação para a TV, a fim de passar os 

créditos do espetáculo. 

A luz que é direcionada à bailarina, é chamada de luz diagonal
29

 e percorre uma 

trajetória diagonal, da direita para esquerda, e é da mesma cor que o figurino da intérprete. No 

entanto, a presença da penumbra e da sombra
30

 causa o efeito de profundidade, ou também de 

tridimensionalidade, a partir do jogo do claro com o escuro, colocando em evidência a 

personagem e todo o seu figurino e os elementos da cena. Em seu colo um buquê de rosas 

vermelhas, que para Pedrosa, em seu livro “Da cor à cor inexistente”, o vermelho atinge sua 

aparência mais vital e enérgica quando colocado sobre um fundo negro, que embora nesse 

caso, o vermelho esteja à frente do vestido branco de Eurídice, a sombra e a penumbra e toda 

a cortina do palco são negros, o que acaba evidenciando totalmente buquê. Já sobre o fundo 

branco, Pedrosa diz que o vermelho se torna escuro e terroso, o que também, na prática do 

espetáculo, não deixa de ser verdade. Aqui, o “jogo do claro e escuro” 
31

, se faz presente mais 

uma vez, e dá uma aparência ao vermelho, tanto enérgica, como terrosa. Nesse caso, como o 

preto está em maior evidência, o vermelho das rosas acabam funcionando melhor como uma 

área luminosa, do que escurecida, mesmo porque o foco de luz banha-o bastante, dando uma 

                                                 
29

 “(...) normalmente posicionada entre a iluminação lateral e a frontal.” (MOREIRA, 2006, p. 17.1). 
30

 “(...) é um acidente nascidos dos corpos sombrios interpostos entre o lugar da sombra e o corpo luminoso. (...) 

e quanto maior a obscuridade que se vê, mais esplendor tem a luz.” (DA VINCI apud PEDROSA, 2010, p.55). 
31

 “Para os códigos secundários, a claridade e a escuridade não são simplesmente a presença e a ausência da luz; 

são duas cores fundamentais da sintaxe visual: o branco e o preto. A primeira relação entre o branco e o preto é a 

delimitação do espaço. (...) comparece na oposição entre os signos positivos e negativos, entre o sim e o não (...). 

Podemos além do preto e do branco, separar as demais cores em dois grupos distintos: as cores claras e as cores 

escuras. De forma superficial, podemos dizer que as cores escuras se aproximam mais do preto, enquanto as 

cores claras são as que se aproximam do branco. (...). Na nomeação da cor, claro e escuro surgem como adjetivos 

das cores fundamentais (...). As características intrínsecas das cores também assimilam a suavidade do branco ou 

o peso do preto quando estes são atenuados.” (GUIMARÃES, 2004, pp. 57-59). 
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visualização evidente, como pode ser visto mais detalhadamente na imagem a seguir. Para 

Bastos Filho, Farina e Perez que incluem o vermelho dentro das sensações cromáticas, há às 

suas associações materiais e afetivas. A respeito da material, o vermelho representa a vida que 

está intrínseca à Eurídice, que mesmo morta, vive amando seu esposo, ou ao lugar em que ela 

se encontra depois de morta, o famoso Reino de Hades, como também à própria mulher, como 

ser humano. Para à afetiva, a cor pode representar a força, a coragem, de sua personagem, 

tanto enquanto viva que fugia de Aristeu, como depois de morta que continua a amar Orfeu e 

a sentir a intensidade da emoção causada, pela paixão vigorosa e do amor pelo marido. 

Exatamente o que Pedrosa traz ao citar Kandinsky. “(...) Apesar de toda a sua energia e 

intensidade, o vermelho dá prova de uma imensa e irresistível força (...)”. (KANDINSKY 

apud PEDROSA, 2010, p. 120). 

A seguir, outra imagem, de um momento do primeiro ato, mostrando Eurídice, sentada 

em sua cadeira, presente na cena. 

 

Figura 2 – Momento em que Orfeu dança seu sofrimento pela morte de Eurídice. Enquanto isso, 

Eurídice é posta sentada numa enorme cadeira, como se observasse seu velório. Cena do primeiro ato. 
32

 

Já em relação ao verde dos galhos e folhas do buquê, Tiski-Franckowiak (1997) diz 

que ele representa uma personalidade dualista, pois é a junção entre o amarelo, que pertence à 

família das cores quentes, com a sua força, e do azul, pertencente à família das cores frias, 

                                                 
32

 Cf. ORFEU E EURÍDICE. Disponível em 

http://bodiesneverlie.files.wordpress.com/2012/09/parisoperaballet_ber5128.jpg. Acessado em 02 de março de 

2013. 

http://bodiesneverlie.files.wordpress.com/2012/09/parisoperaballet_ber5128.jpg
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com o seu relaxamento e passividade. O verde sugere uma melancolia, exemplo que pode ser 

visto no rosto de Eurídice, devido à sua morte que causara a separação com Orfeu. Bastos 

Filho, Farina e Perez afirmam que a cor representa a calma, a esperança, a tranquilidade, a 

segurança, a serenidade, a suavidade, que vive no céu e a crença e o desejo de que possa 

reencontrar seu esposo em breve. Sem esquecer, que para Tiski-Franckowiak (1997), Pedrosa 

(2010), Bastos Filho, Farina e Perez (2006), o verde representa a natureza, pois ele é visto 

através dos galhos e folhas das rosas. Pedrosa (2010) ainda nos traz que para Kandinsky, “o 

verde absoluto é a cor mais calma que existe. (...) Esta imobilidade é uma calma preciosa, e 

sua ação é benfazeja sobre os homens e sobre as almas que aspiram repouso (...)” 

(KANDINSKY apud PEDROSA, 2010, p. 124). O que é demonstrado na cena, já que 

Eurídice se faz presente ali em espírito, que deseja repouso para a sua alma e sobre Orfeu, que 

acabara de receber a notícia da morte dela. Talvez seja esse o principal motivo pelo qual a cor 

verde se faz presente na cena. 

Por fim, tem-se a cor branca, que como já foi explicado anteriormente, embora haja 

pesquisadores que não considerem o branco como uma cor, os citados nesse trabalho a 

consideram e, por isso, ela se faz analisada aqui. De acordo com a visão de Bastos Filho, 

Farina e Perez, para o momento escolhido a melhor associação é à afetiva, pois os 

significados têm mais sentido com a cena. Os autores afirmam que pensando dessa forma, o 

branco pode significar o bem, a paz e a harmonia em que a alma de Eurídice se encontra, à 

própria alma pensada como espírito, sem esquecer-se do próprio sentido do divino, já que a 

alma encontra-se no reino dos mortos. Já a autora Tiski-Franckowiac (1997) afirma que o 

branco seria a cor mais irritante de todas, pois é a junção delas. No entanto, reconhece que o 

branco, na cultura ocidental, representa a paz, nesse caso a paz espiritual que a alma da 

personagem está vivendo e que busca que seu marido viva também. No caso da iluminação 

cênica, quanto à luz propriamente dita, além do jogo do claro e escuro, o branco serve para 

aumentar ainda mais a impressão de celestial, pureza e paz interior que a alma está sentindo 

por estar no plano superior e divino. 

Abaixo, uma imagem semelhante à anterior, vista de outro foco, mostrando, com 

maior detalhe, a personagem Eurídice, durante a cena analisada. 
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Figura 3 – Registro mais detalhado de como Eurídice aparece em cena durante todo o primeiro ato.
33

. 

Atrelando a semiótica de Charles Peirce à teoria das cores, pois como já foi dito 

anteriormente e é sempre valido ressaltar, Santaella, para facilitar o entendimento sobre tal 

estudo, associa sua explicação à psicologia, dando a possibilidade de relacionar a teoria das 

cores à semiótica de Peirce. Não falo do ato de interpretar o que a cor causa apenas no ato de 

ao olhá-la, mas sim, no sentir. O sentimento é a presentidade, correspondendo à categoria 

Primeiridade de Peirce, para isso será considerado a cor como matéria. A partir do momento 

em que pensamos sobre esse sentimento e o que ele nos causa, o presente já se foi e nesse ir, 

chegamos ao universo do segundo, no universo da Secundidade. Como foi dito anteriormente, 

a secundidade trata sobre a ação que o sentimento exerce sobre nós e nossa reação específica 

a essa ação. Ou seja, a ação é o sentir, a reação é a sensação que a cor causa. É o ato de pensar 

sobre o que sentimos, apenas sobre o pensar, sem interpretar, pois a interpretação pertence à 

Terceiridade. A partir do momento que damos um sentindo, uma intepretação do que as cores 

branca, verde e vermelha nos causam, estamos na terceira categoria de Peirce. Lembrando que 

ao interpretar um signo, é necessário outro signo, em que esse segundo, é anterior ao primeiro 

e, portanto, chamado de interpretante do primeiro. No caso, ao denominar os sentimentos 

causados pelas cores, usamos outro signo, por exemplo, a palavra, e essa palavra passa a ser o 

interpretante do primeiro, que é o significado atribuído a cada cor. Ou seja, a cor branca 

representa também a paz, a palavra “paz” é o interpretante do primeiro, que é a interpretação 

do sentimento que a paz causa no ser humano. 

                                                 
33

 Cf. ORFEU E EURÍDICE. Disponível em http://a396.idata.over-

blog.com/500x448/1/01/97/74/photos/ORPHE_-3.JPG. Acessado em 02 de março de 2013. 

http://a396.idata.over-blog.com/500x448/1/01/97/74/photos/ORPHE_-3.JPG
http://a396.idata.over-blog.com/500x448/1/01/97/74/photos/ORPHE_-3.JPG
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O sentimento causado a se ver uma cor, é o presente, no entanto, a qualidade de 

sentimento, o primeiro, também pode ser considerado um signo, da mesma forma que a ação 

do sentimento e a reação a ele, ou seja, o segundo, o passado, também pode ser considerado 

um signo e a interpretação também, afinal as três separadas também fazem parte de uma 

experiência. A qualidade do sentimento ao ser considerada uma experiência é um signo, 

gerando uma interpretação constata com a realidade concreta da existência dele, o sentimento. 

Ao sentir algo por entrar em contato com uma cor, ao parar para interpretar que sentimento é 

esse, temos um signo, uma experiência real. 

As fotografias utilizadas para mostrar a personagem sentada são consideradas objetos 

imediatos, pois tentam representar como o objeto dinâmico é, como ele se faz existir. 

Portanto, o objeto dinâmico é Eurídice sentada toda vestida de branco. Já o interpretante 

imediato é aquilo que o signo tem a capacidade de produzir numa mente qualquer que o 

interpreta. Não o que o signo é, mas como pode ser interpretado. Por exemplo, as 

interpretações dadas à iluminação cênica de Orfeu e Eurídice são estipuladas a partir da 

interpretação que o autor da pesquisa teve. O que não significa dizer que são os reais motivos 

pelos quais Bausch e seu iluminador resolveram compor a luz do espetáculo. Mas como as 

cores têm seus significados estudos e determinados para cada sociedade, tenho como tecer 

minha interpretação e afirmações sobre a luz utilizada. O que isso acaba por determinar o 

Interpretante dinâmico, que são os significados comprovados que cada cor representa, em um 

determinado meio social. E como esses significados são convecionalizados socialmente, cada 

um deles toma a posição de interpretante em si. 

Já quanto aos signos e suas categorias, temos as categorias de quali-signo, sin-signo e 

legi-signo. A quali-signo nos dá à pura e simples qualidade de sentir, pois a qualidade de 

sentimento só pode ser considerada como signo se estiver atrelada a um objeto, como por 

exemplo, os figurinos, adereços e elementos cênicos do espetáculo, se falarmos de cor 

pigmento, ou até mesmo a cor luz, no instante em que ela atinge o objeto a ser iluminado. Por 

exemplo, se atrelarmos qualidade de sentimento à roupa de Eurídice, em questão, ou ao 

buquê. E sendo assim, ao considerar a qualidade de sentimento um signo, ele só poderá ser 

considerado um ícone. Se o ícone só pode ser considerado um quali-signo, ele, então, sempre 

produzirá uma rema, uma hipótese do que seja ou possa ser. A categoria sin-signo mostra que 

algo que exista em nossa frente como concreto, é infinitamente definido no universo ao qual 

faz parte. Sendo assim, pegando o exemplo mostrado nas fotografias, a sensação causada por 

uma cor, sendo um signo, se torna concreta no universo em que faz parte e, portanto, só pode 

ser um índice e por isso o índice jamais poderá ser outra coisa a não ser um dicente, um signo 
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concreto. Partindo do primeiro exemplo, a sensação que a paz causa no ser humano, tomando-

a como signo, se torna um índice, um dicente, nomenclatura denominada pelo próprio Peirce, 

segundo a tradução de Santaella. Por fim, a categoria legi-signo é quando o signo é uma lei, 

tornando-se, portanto, um símbolo. E por ser um símbolo, gera um argumento, por ter o poder 

de uma lei. Quanto aos significados das cores, eles são uma lei gerada e compactuada por uma 

determinada sociedade. 

Com isso, pode-se associar o objetivo desse trabalho, que é analisar o significado das 

cores usadas na iluminação cênica do espetáculo Orfeu e Eurídice, de Bausch, a partir da 

semiótica de Peirce, dando voz científica as afirmações feitas quanto ao que cada cor 

significa. Essas explicações atrelando a semiótica peirceana aos significados das cores serão 

válidas para todos e quaisquer exemplos citados a partir de agora, sendo assim, ao serem lidos 

os significados, será constatado o sentido em analisar a luz a partir da semiótica de Peirce, 

levando-se em consideração apenas os significados das cores, de acordo com a proposta desse 

escrito. Voltemos, então, à descrição do espetáculo e a análise das cores da luz cênica dele. 

Ao abrirem-se as cortinas, no palco, está também, além de Eurídice sentada na enorme 

cadeira, um grupo de bailarinos, que dançam trajados com vestes pretas, em que as mulheres 

estão com um vestido transparente e os homens de paletó e calça. Eles intercalam movimentos 

torcidos, fortes, brutos, leves, lentos, tranquilos, representando o povo que acompanha o 

enterro da ninfa, em que os seus movimentos são bem contrastantes, no que tangem aos 

sentimentos expressados pela população que acompanha o funeral de Eurídice, como pode ser 

visto no DVD, que se encontra anexado a esse trabalho, no intervalo de tempo dos 00:05:26 a 

00:06:16, por exemplo. À frente desses bailarinos e do palco, um bailarino suspende em 

direção ao teto do palco, uma mulher que tem sua cabeça coberta por um pano branco que é 

segurado por outra bailarina que está ajoelhada de costas para o publico. Temos o corpo 

Eurídice, que está morta, como se pode ver na imagem da próxima página. 
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Figura 4 – Alguns instantes após a abertura das cortinas. É o funeral de Eurídice. 

Desse instante, representado na imagem, até o momento em que ela é posta no túmulo, 

casais dançam, intercalados, até que o último simula o enterro da esposa de Orfeu. Há outro 

foco na mesma posição do citado acima, com o mesmo objetivo. Evidenciar o funeral de 

Eurídice, trazendo à tona não só mais a cor branca, mas a preta também, que para Tiski-

Franckowiac (1997) está associada, nesse caso, a escuridão e à tristeza que todos sentem pela 

morte de Eurídice, como também à introspecção que o luto lhes causa, além, é claro, do 

próprio sentido de luto, embora a autora afirme que para algumas culturas a cor que 

represente o luto seja o branco. Temos, então, no espetáculo, esse duelo entre o branco e o 

preto, em que as duas cores podem representar o sentimento de luto. Para Bastos Filho, Farina 

e Perez, o preto aqui representaria em sua associação material, o funeral, a condolência, a 

morta, o fim da vida de Eurídice e quanto à afetiva, a dor, a tristeza, o temor, a melancolia, a 

desgraça que assola aquela comunidade e ao mal que isso lhes provoca. Já Pedrosa diz que o 

preto não é uma cor, mas sim a privação de todas elas, no caso, considerando o preto não 

como matéria, como pigmento. Ao se tratar dele como pigmento, “psicologicamente, encarna 

a profundeza da angústia infinita, em que o luto aparece como luto da perda irreparável” 

(PEDROSA, 2010, p. 132), bastante apropriado ao clima que se encontra na cena, clima esse 

que pode ser constatado ao assistir todo o primeiro ato do espetáculo. 

Aí, temos um foco a pino
34

, emitindo luz branca, que ilumina o grupo de bailarinos 

que dançam ao fundo, fazendo o jogo do claro e escuro, para destacá-los, evidenciando o rito 

do funeral de Eurídice. A luz a pino é bastante dramática, tendo uma conotação metafísica, 

para realçar a cena a ser destacada, de acordo com o iluminador Pedro Brandi, em sua apostila 

                                                 
34

 “Refletor disposto a 90° do objeto a ser iluminado.” (MOREIRA, 2006, p. 17.2). 
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“A Linguagem da Luz” 
35

, entregue durante uma oficina
36

 que ministrou. Se o preto e o 

branco se misturassem, resultariam na cor cinza, que para os autores já citados, trata-se de 

uma cor neutra, embora tenha seus respectivos significados. São eles, se levarmos em conta o 

primeiro ato, a carência afetiva pela morte da esposa de Orfeu, a tristeza e o desânimo pelo o 

ocorrido, como também uma negação daquela realidade ali vivida, como um mecanismo de 

autodefesa. 

O intérprete de Orfeu está à direita do palco, também à frente, parado de costas para a 

plateia. Ele traja apenas um short da mesma cor da sua pele. Dando uma uniformidade à 

personagem, além da impressão dela estar desnuda, já que ao perder sua esposa, nada mais lhe 

restaria na vida. Ele está livre de tudo para poder juntar-se a ela. Ao lado dele encontra-se a 

cantora que faz o mesmo papel trajando um longo vestido preto rodado e de mangas 

compridas, como a próxima imagem nos mostra. 

 

Figura 5 – Alguns instantes após a abertura das cortinas. É o funeral de Eurídice. Ao fundo, um 

pinheiro morto deitado ao chão, fazendo referência à obra homônima de Glück. 

É apresentada, para o público, uma encenação paralela à dos bailarinos, por parte das 

cantoras. No entanto, não há falta de conexão entre eles. Os dois grupos representam, 

                                                 
35

 “Partindo da iluminação realizada na peça ''A Obscena Senhora D", as escolhas que nortearam o trabalho do 

iluminador serão analisadas objetivamente, buscando criar um diálogo entre o iluminador e os participantes da 

oficina. Diálogo que busca, através da análise do espetáculo e de diversos filmes, pinturas e fotografias, 

enriquecer o repertório e o vocabulário analítico dos participantes sobre as linguagens da luz, e seu produto final, 

a imagem. Conceitos e técnicas como, iluminação naturalista, realista, expressionista, a iluminação por três 

pontos; luz de ataque, luz de preenchimento, contraluz, a iluminação nos olhos, contraste de luz no rosto 

humano, formas de se descobrir de onde vem a fonte de luz, as simbologias de uma luz; a pino, contraluz, luz 

monstro, a simbologia das cores na luz, etc...Será dada ênfase na operação de luz como linguagem, transição de 

luz suave ou dura, transição durante a ação ou inação em cena, luz consciente e inconsciente, como realizar uma 

operação de luz através do reconhecimento da linguagem da peça, do encenador, do iluminador, a relação entre o 

operador de luz e sua mesa de luz.” (PALCO GIRATÓRIO. Disponível em 

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/177-cenicas/5051-palco-

giratorio.html. Acessado em 09 de fevereiro de 2013. 
36

 A oficina foi oferecida durante o Projeto Palco Giratório do SESC, no ano de 2010, ministrada no dia 31 de 

julho de 2010, no SESC Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. 

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/177-cenicas/5051-palco-giratorio.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/177-cenicas/5051-palco-giratorio.html
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independentemente, a mesma história, por mais que em alguns momentos, Bausch tenha 

coreografado de maneira em que os dois grupos se relacionem entre si. Cada grupo representa 

a mesma história, só que de formas distintas. Com isso, Bausch respeita o fato de que a obra 

de Glück tenha sido a primeira a unir números de música, dança e teatro, porém ela separa a 

dança, executada pelos bailarinos, da música, pelas cantoras, embora a teatralidade seja 

comum as duas, durante todo o espetáculo. 

As sequências coreográficas lembram movimentos de dança moderna, mais 

precisamente da técnica de Martha Graham
37

, pois em sua passagem pelos Estados Unidos, 

Bausch teve aulas da técnica dessa bailarina e montou essa ópera dançada dois anos depois de 

voltar para a Alemanha, em 1973. Os figurinos femininos lembram os usados por Graham na 

fase de sua vida em que dançava tragédias gregas
38

. 

Por não aguentar a morte de Eurídice, Orfeu toma uma decisão. É melhor matar-se a 

viver sem seu amor. Eis que entra o Amor. Uma bailarina branca e magra que traja uma 

espécie de camisola branca comprida, de alças, de cabelos pretos, lisos e longos. A cantora 

que interpreta o papel, o Amor, traja a mesma roupa que a cantora que faz Orfeu, como se 

pode notar na imagem a seguir. 

 

Figura 6 – O Amor entra em cena e impede que Orfeu cometa suicídio. 

Aqui o branco da roupa que o Amor traja denota a espiritualidade, à paz que o 

sentimento, ali personificado, traz consigo, como é mostrado logo mais abaixo, à pureza e à 

                                                 
37

 “(...) Martha Graham rompeu com as linhas fluentes e ondeantes do balé clássico (...) ela realizou movimentos 

espasmódicos e violentos, impulsos bruscos em que o corpo parece projetar-se num abismo, tudo isso 

representando meios dramáticos para exprimir o terror, a agonia ou o êxtase. (...) A dança não é, para Martha 

Graham, um espelho da vida, mas sim uma participação na vida, uma libertação da vida pelo movimento.” 

(GARAUDY, 1980, págs. 91-92). 
38

 Cf. Videohttp://www.youtube.com/watch?v=Z5AYPbZStN4. Acessado em 09 de julho de 2012 às 18h06. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5AYPbZStN4
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inocência, ou como Pedrosa fala em seu livro, o branco “(...) é a cor indicativa das mutações e 

transições do ser.” (PEDROSA, 2010, p.130), que nesse caso refere-se às mudanças internas e 

externas que o amor causa aos seres humanos. O objetivo desse sentimento que acabara de 

entrar em cena, personificado, é dar a notícia de que Orfeu poderá ir à busca de sua esposa, 

mas que jamais poderá olhar em seus olhos até estarem de volta ao mundo dos vivos. Essa 

passagem pode ser observada no DVD do espetáculo na passagem entre 00:22:38 a 00:25:22. 

A cantora que também interpreta o filho de Apolo dirige-se à bailarina que representa o 

Amor, que por sua vez traça uma linha branca no palco. O Orfeu bailarino, executa 

movimentos a cima da linha como se reclamasse da condição imposta por Zeus. É quando a 

bailarina tapa os olhos dele, com suas mãos, revelando a condição imposta, momento 

visualizado na seguinte imagem. 

 

Figura 7 – O Amor conta a Orfeu que ele não poderá olhar para Eurídice enquanto não estiver, 

novamente, no reino dos vivos. 

O Amor sai de cena e Orfeu fica revoltado com a notícia, embora decida ir buscá-la, 

mesmo assim. Esse momento pode ser constatado, na filmagem, entre 27min10seg a 

29min33seg, momento em que termina o primeiro ato. 

A iluminação nesse primeiro ato é diversificada, de acordo com o enredo do 

espetáculo. A primeira parte, divisão realizada pelo autor dessa pesquisa, é a morte e o enterro 

de Eurídice. Nos momentos que retratam esses fatos, a luz em cena é meio sombria, retraída, 

transpassando a revolta e a tristeza de Orfeu e da comunidade em que o casal vivia, afinal 

Eurídice fugia de Aristeu quando foi picada por uma serpente e morrera. A ambientação do 

espaço retrata bastante a insatisfação pelo o ocorrido com o casal e como Orfeu ficou 

desolado com a morte da esposa, é como se o chão abrisse sobre seus pés e a vida já não 

tivesse mais sentido, levando-o até pensar em cometer suicídio. Entretanto, enquanto tudo 



58 

 

isso ocorre com Orfeu, no lado esquerdo do palco, bastante iluminada, encontra-se Eurídice 

sentada em sua cadeira, toda trajada de forma a transparecê-la como a alma que sobe aos céus, 

através da luz branca, que traduz a espiritualidade. A segunda parte trata-se do momento em 

que Orfeu está prestes a se matar e o Amor aparece interrompendo a ação do músico. Com a 

notícia que o Amor traz para Orfeu, a iluminação muda. Agora há uma esperança para ele 

reencontrar sua esposa. Ele não precisa se matar, os deuses se compadeceram do sofrimento 

dele e concordaram em dar a chance dele buscar Eurídice no reino dos mortos e de ambos 

serem felizes novamente. O problema foi a condição imposta pelos deuses, mas isso não fez 

Orfeu desistir de seu objetivo, ressuscitar Eurídice. 

Segundo ato: Violência. Abrem-se as cortinas. No cenário, paredes brancas estão 

localizadas nas laterais e ao fundo do palco, com altura um pouco maior que às dos bailarinos. 

À direita, uma fila de enormes cadeiras de cor marfim, simbolizam os portões do inferno. Três 

homens vestidos de aventais e shorts negros estão em fila indiana e ocupam a posição central 

do espaço. Próxima às cadeiras, uma mulher de branco de vestido longo e rodado com mangas 

compridas, está em pé e à sua frente, alguém é coberto por um pano branco. 

 

Figura 8 – Início do segundo ato. O Reino de Hades. Há um ritual de recebimento das almas no reino 

dos mortos, do lado direito da imagem, Cérbero está no centro do palco, representado por três bailarinos, do lado 

esquerdo, à frente, corpo estão cobertos e ao fundo, a alma de Eurídice chega ao inferno. 

A bailarina que está em pé executa movimentos que simbolizam uma cerimonia de 

recebimento das almas, no mundo sombrio. À esquerda do palco, três corpos cobertos por 

outro pano de cor branca, estendido ao chão, e ao fundo deles, outra cadeira, igual às demais, 

está ao chão. Na frente dela, uma bailarina, também deitada, enrolado por outro pano de 

mesma cor dos citados anteriormente. Esta ultima é Eurídice. A movimentação citada pode 

ser conferida na passagem entre 00:36:06 e 00:37:37. 
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A imagem anterior foi uma das escolhidas a serem analisadas neste segundo ato. 

Quanto aos significados das cores, eles mantêm-se os mesmos, afinal de contas estamos no 

reino dos mortos. A única análise de cor acrescentada aqui é quanto à cor amarela – a ser 

analisada após os focos de luz – presente nas cadeiras. As almas puras chegam ao reino de 

Hades e no ritual de recebimento delas, é decidido se entram no inferno ou se vão para o céu. 

A análise, nesse caso, se deterá apenas à iluminação, quanto aos focos de luzes e seus 

sentidos. A priori temos focos de luzes laterais que iluminam a fila de cadeiras, postas do lado 

direito, deixando claro que são amarelas. Há na imagem três focos de luz originados por um 

equipamento chamado canhão seguidor
39

. Um está direcionado para os bailarinos de aventais 

negros, outro para a mulher com seu vestido, longo e rodado e de mangas compridas, de cor 

branca e o terceiro para o corpo sobre o chão no fundo do palco, localizado no canto 

esquerdo, na parte superior da imagem. Esse corpo sobre o chão, enrolado por um pano 

branco, é Eurídice. Que fica bastante evidente ao ser percebida, atrás dela, uma cadeira caída 

ao chão. Além do canhão seguidor focando a bailarina com vestido brando, há um foco a 

pino, percebido através da exibição de sombra abaixo do seu rosto. Não apenas nela, mas 

também outro foco a pino que destaca os três corpos sobre o chão, cobertos por um pano 

branco. Quanto à cor amarela, Tiski-Franckowiak afirma que transmite impaciência, 

frustração emocional, impulsividade, embora retrate também a espiritualidade. As cadeiras 

representam a porta de entrada para o reino de Hades, local onde as almas que não foram para 

os céus, permanecem presas sem conseguirem sair daquele estágio obscuro, frio, tenebroso, 

do reino dos mortos. 

Orfeu entra pelo fundo do palco, no lado esquerdo, e nesse mesmo lado, na parte 

frontal, Eurídice sai caminhando ainda enrolada no mesmo pano que estava desde o início do 

ato. Orfeu está à porta do reino dos mortos. Os bailarinos que interpretam Cérbero começam a 

dançar. É uma sequência coreográfica bastante angular, precisa, determinante e com 

compassos marcados. Junto a eles, as mulheres começam a dançar. Seus trajes lembram a fase 

de tragédias gregas da coreógrafa e bailarina Graham, assim como os movimentos 

coreografados. Ao fundo, um bailarino de paletó e calça preta e uma bailarina trajada da 

mesma forma que as demais transitam de um lado a outro, variando apenas as intenções do 

caminhar. Das mãos das mulheres saem linhas brancas, presas às cadeiras que representam as 

                                                 
39

 “Utilizado para projeção de focos definidos em atores e cenários. Pouco utilizado em estúdios, a não ser em 

cinema e programas de televisão (efeitos específicos). Encontramos em diferentes potências. Geralmente 

manuseado manualmente sobre um tripé de apoio. Possui sistema de troca e mistura de cores.” Cf. PEREZ, 

Valmir. Desenho de Iluminação de Palco: Pesquisa, Criação e Execução de Projetos. Instituto de Artes da 

Universidade Estadual de Campinas (Dissertação de Mestrado). 2007. São Paulo. Disponível em 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%eanica/Pesquisa/pesquisa_criacao_e_execucao_de_projetos_de_ilumina

cao_cenica.pdf. Acessado em 09 de fevereiro de 2013. 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%eanica/Pesquisa/pesquisa_criacao_e_execucao_de_projetos_de_iluminacao_cenica.pdf
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/C%eanica/Pesquisa/pesquisa_criacao_e_execucao_de_projetos_de_iluminacao_cenica.pdf
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portas do reino de Hades, e que no decorrer do enredo, os bailarinos enrolam-se nas linhas. À 

interpretação desse signo, pode ser entendido como o elo que liga as almas ao inferno. Ou 

seja, por mais que tentem fugir de lá, jamais conseguirão.  

Orfeu começa a dançar. Ele está de olhos fechados durante todo o tempo. Em sua 

movimentação percebe-se sua tristeza e lamentação pela morte de Eurídice, como também seu 

pedido fervoroso para que aquelas almas o deixem adentrar o mundo sombrio. Mas seu 

pedido é negado, veementemente. A cantora que também interpreta Orfeu teatraliza esse 

momento ao segurar-se nas cadeiras. No entanto, ópera de Bausch, as almas desafiam Orfeu, 

no caso, o bailarino e não a cantora que interpreta a mesma personagem. 

As almas agarram Orfeu, no entanto, seus movimentos são singelos, leves, calmos, ao 

contrário da mesma cena na obra de Glück, e levam-no para fora do palco. Orfeu consegue 

atingir o seu primeiro objetivo, que é entrar no reino dos mortos, provocando a revolta de 

Cérbero. As almas começam a lutar com o guardião do inferno. O que faz gerar de uma longa 

batalha, em que o patrulheiro do inferno vence, põe ordem no local e os espíritos perturbados 

voltam a escorassem nos portões infernais. Fim do segundo ato. Para visualizar o trecho 

narrado pelos esses dois últimos parágrafos, é interessante observar a passagem do vídeo nos 

instantes entre 00:38:09 e 00:51:29. 

A última cena escolhida para ser analisada, quanto à iluminação, do segundo ato é 

representada pela imagem abaixo. 

 

Figura 9 – Orfeu chega ao portão de entrada do Reino de Hades e pede que as almas o deixem passar, 

para ir à busca de Eurídice. 
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Nessa imagem esse escrito se deterá apenas ao jogo do claro e escuro presente pelas 

sombras produzidas pelo bailarino que se encontra no fundo palco perto da parede de tecido 

branco. Mas para que a ideia seja passada, a imagem escolhida da cena foi essa que está na 

página anterior. O bailarino transita de um canto ao outro do palco, sempre próximo da parede 

branca, em que de ambos os lados são projetadas luzes laterais que incidem diretamente no 

tecido branco da parede. Como o corpo do bailarino provoca sombras no tecido, os focos 

tomam, então, o papel de focos contraluz
40

, que ao gerá-las distorcidas remetem o espetáculo 

ao Expressionismo Alemão, em que “(...) importante na arte não era a imitação da natureza, 

mas a expressão dos sentimentos (...)” (GOMBRICH, 1999, p. 569). E, portanto, a iluminação 

expressionista buscava recriar “(...) toda uma alegoria de luzes e sombras, criando 

profundidades com a utilização de focos direcionados, revelando aos poucos elementos 

sinistros (...)” 
41

 (MARTINS, 2004, p. 85), efeitos visíveis nas sombras distorcidas causadas 

pela movimentação do bailarino, que para ter noção de toda a cena, mas, principalmente, dos 

movimentos dele e suas respectivas sombras, é importantíssimo assistir ao espetáculo entre os 

instantes de 00:40:13 a 00:41:10. 

Já no segundo ato a iluminação é mais escura, agora ela é sombria. Afinal estamos no 

reino de Hades, ou como também é chamado, no inferno. As almas que estão à porta do reino 

dos mortos estão presas às cadeiras por fitas amarradas às suas mãos, elas jamais conseguirão 

sair dali e ver um ser vivente tentando entrar naquele lugar tenebroso e horrível, causa a 

revolta delas contra Orfeu. À medida que a cena se desenrola, as sombras passam a existir 

com maior ênfase, ao ponto de se tornarem destorcidas, assustadoras, ou seja, completamente 

favorável ao local da ação. Orfeu ao ser focado com o canhão seguidor é confirmado como 

um ser não pertencente a aquele ambiente, ele é demonstrado como se estivesse à parte do que 

ocorre na cena, haja vista ele apela à condolência das almas para que o deixem entrar no 

inferno para salvar a sua amada. Compadecidas do sofrimento dele, as almas permitem sua 

entrada no reino dos mortos. 

O terceiro ato da obra de Bausch começa com a dança dos espíritos sagrados, 

representados apenas por mulheres, que trajam um vestido longo de cor neutra e tecido bem 

leve, cujo traje reflete a iluminação utilizada em cena. No cenário, a parede de vidro e o 

                                                 
40

 “O contra-luz da silhueta, volume e profundidade ao ator no palco (...) sem poder identificar claramente a 

figura (...). o ator sem rosto, (...), pode simbolizar o homem que dá espaço a instintos sombrios (...). A sombra 

tem um elemento de suspense, de maligno, de desejos ocultos, a sombra nos remete a noite, a incapacidade de 

discernir, a escuridão.” (BRANDI, 2010). 
41

 Cf. MARTINS, André Reis. A Luz no Cinema. Escola de Belas Artes / UFMG (Dissertação de Mestrado), 

2004. Belo Horizonte. Disponível em 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Cinema%20V%EDdeo%20e%20TV/Pesquisa/A%20luz%20no%20cinema.

pdf. Acessado em 09 de fevereiro de 2013. 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Cinema%20V%EDdeo%20e%20TV/Pesquisa/A%20luz%20no%20cinema.pdf
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Cinema%20V%EDdeo%20e%20TV/Pesquisa/A%20luz%20no%20cinema.pdf
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túmulo de Eurídice voltam à cena. No entanto, dessa vez, homens e mulheres transitam, 

sentam-se, observam tudo que ocorre à frente desses objetos cênicos, eles também 

representam os espíritos sagrados. Há roseiras ao redor do palco e muros cenográficos. 

Todo o grupo de bailarinos dança. Há homens e mulheres, agora. Os homens vestem o 

mesmo short de tonalidade neutra de Orfeu. Casais são formados, como no início, 

representando os amantes da estória. Os homens saem. Para melhor visualizar esse momento, 

é importante assistir ao vídeo entre 00:59:12 e 01:07:33. As bailarinas param na diagonal 

esquerda, viradas para o fundo, tapando seus olhos com uma de suas mãos. Eis o momento 

em que Eurídice aparece, dançando acompanhada das bailarinas, que alguns minutos depois 

saem de cena, e ela sai logo depois. O momento em que Eurídice se destaca do grupo para 

dançar, sua coreografia solo, foi o instante escolhido a ser analisado, primeiramente, nesse 

ato, como se pode ver na imagem abaixo. 

 

Figura 10 – Terceiro Ato. Reino dos Espíritos Sagrados. Eurídice acabara de entrar em cena e dança 

sua primeira coreografia, enquanto as demais almas estão, ao fundo, de costas para ela, tapando seus olhos. 

Nesse momento do terceiro ato, que se passa no reino dos mortos, mas onde as almas 

boas se encontram, Eurídice está em destaque, no primeiro plano, e suas demais 

companheiras, estão em segundo, viradas para a diagonal funda esquerda. Como já foi dito, 

cada personagem principal é acompanhado por um canhão seguidor, o que nesse instante do 

espetáculo é evidenciada a diferença da intensidade da luz de Eurídice para os demais 

espíritos sagrados. Nesse ato, as mulheres trajam longas saias esvoaçantes, de cor rosa, e 

colantes
42

 de cor bege, que sobre uma luz difusa
43

, de baixa intensidade, contribuem para 

                                                 
42

 “co.lan.te sm 1. Roupa que adere ao corpo.” (CEGALIA, 2010, p.208). 
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ambientar o espaço cênico com uma coloração rosácea, e que por isso, o rosáceo significa, 

para Danger, a própria mulher e à sua feminilidade e a cor rosa tem seu valor mais apropriado, 

ao levar em consideração as palavras de Pacievitch (2009) e aplicando-as ao momento 

analisado, se for considerada como uma cor que transmite ternura e a ausência de todo um 

mal. Quanto à disposição da luz, temos a presença de focos laterais, que se evidenciam ao 

banharem os corpos das bailarinas que estão ao fundo da cena e provocarem penumbras e 

sombras das laterais para o meio, dando a ilusão de profundidade na cena congelada pela 

imagem. A profundidade causada na cena transparece, ainda mais, Eurídice, que embora 

esteja em primeiro plano, parece saltar do registro pictórico, ou melhor, parece estar em uma 

posição além, superior, de destaque, transcendental, em relação aos espíritos sagrados. Isso é 

mais perceptível pela presença do canhão seguidor focando a intérprete da esposa de Orfeu. É 

necessário informar que durante todo o ato a iluminação se mantém a mesma como foi 

mostrada na imagem anterior. A ambientação demonstra o clima celeste, espiritual e 

transcendental que demonstram os sentimentos vividos por aqueles espíritos, além é, claro, do 

tão esperado reencontro entre Orfeu e Eurídice. 

Orfeu chega ao céu. Primeiro aparece à cantora que se senta. Em seguida, é a vez do 

bailarino, que também interpreta o músico. Ele caminha do lado esquerdo para o direito, 

variando a intensidade das pisadas e a intenção do andar. É cantada a ária da personagem, 

“Che puro ciel”. Os espíritos sagrados voltam para o palco e dançam, em casais, o hino de 

louvor ao amor do músico e Eurídice. Esse é o momento em que Orfeu está perto de 

reencontrar sua esposa, é o que anunciam as almas. Duas grandes rodas são abertas em que 

são executadas duas sequencias coreográficas que são intercaladas entre as rodas. Esse ciclo 

repete-se algumas vezes, até se desfazem os círculos e formam-se dois grupos de casais que 

passam a dançar. Depois disso, todos os bailarinos unem-se em um grande grupo que dança a 

uma coreografia, até que alguns saem do palco, outros vão para trás da parede de vidro, 

ficando apenas uma bailarina em cena. É quando a cantora que interpreta Orfeu joga-se aos 

pés da sua colega de cena. Até esse momento, o bailarino que faz Orfeu, está parado, de 

costas para o publico, é como se observasse a tudo, atentamente. No entanto, logo depois se 

pode perceber que ele continua de olhos fechados. Orfeu volta então a dançar pedindo que 

trouxessem Eurídice de volta para ele. Um dos espíritos, que vive no paraíso, ouve os 

lamentos do músico e dirige-se a um grupo de bailarinos que adentra o palco, naquele 

momento, e se junta a eles. Orfeu observa-os. O coro canta a chegada de Eurídice. Ela aparece 
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 “A luz difusa, como o próprio nome já diz, difunde-se por todo o espaço do palco clareando tudo e não apenas 

a área demarcada.” (CAMARGO, 2000, p. 107). 
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sem ser guiada por ninguém, mas de olhos fechados. Fim do penúltimo ato. Para exemplificar 

esse momento final do ato, é importante assisti-lo no vídeo, de 01:12:32 a 01:24:33. A foto 

abaixo será o segundo momento analisado no penúltimo ato. 

 

Figura 11 – Orfeu chega ao Reino dos Espíritos Sagrados e observa as almas dançarem. 

Como foi dito, anteriormente, a iluminação do terceiro ato se mantém a mesma, até 

quando Orfeu está em cena, haja vista que ele é destacado dos demais bailarinos, a partir do 

canhão seguidor que o focaliza, dando sentido ao fato de que ele é um ser vivente, que não 

corresponde àquele ambiente, estando nesse instante, apenas observando os espíritos 

sagrados, antes de manter o diálogo com eles, ao pedir que trouxessem sua esposa de volta. A 

única exceção na imagem é a presença do foco em contraluz que toma essa concepção de 

acordo com o posicionamento do bailarino em cena. A luz vem da lateral, mas como Orfeu 

encontra-se com seu corpo de costas para o público, levemente torcido – ao se observar a 

posição dos pés – a sombra produzida dá ao foco aceso a conotação mencionada. Nesse caso, 

a sombra produzida é a da silhueta do intérprete. A primeira imagem da página seguinte 

mostra, justamente, o momento em que Eurídice retorna à cena e reencontra Orfeu. 
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Figura 12 – Eurídice reaparece em cena e avista Orfeu, que na imagem aparece apenas na figura da 

cantora que representa o papel. Os demais espíritos saem de cena. 

O último ato tem em seu cenário apenas três paredes brancas em que duas são postas à 

frente das coxias laterais e a outra ao fundo do palco. Orfeu e Eurídice, em seus quatro 

intérpretes, estão em pé, de olhos fechados e abraçados sob folhas secas. É o fim trágico que 

se anuncia. A bailarina que faz Eurídice está com um vestido longo e rodado com mangas 

cumpridas de cor vermelha. O bailarino que faz Orfeu está com o mesmo figurino desde o 

início, assim como as duas cantoras que interpretam os mesmos papéis. 

Quando a que interpreta Eurídice começa a cantar e vira-se de frente para sua colega, 

enquanto a que dá vida a Orfeu, abaixa-se. Nesse momento, pode-se perceber a diferença da 

encenação da briga entre Orfeu e Eurídice. A dos bailarinos torna o clímax mais visceral, já a 

das cantoras, um pouco mais intimista. Um excelente contraponto que Bausch lançou mão em 

sua versão. Tem-se, então, a discussão do final do espetáculo. A seguinte imagem retrata um 

dos momentos do último ato, em que Orfeu continua evitando olhar para Eurídice, e é esta 

imagem que servirá para a análise da penúltima cena do espetáculo. 
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Figura 13 – Quarto e ultimo ato. Orfeu e Eurídice estão no caminho de volta para o Reino dos Vivos, é 

quando a ninfa começa a questionar a indiferença com a qual seu marido a trata. Começa a briga entre o casal 

que levará à morte deles. 

Aqui, referente à imagem, temos o retorno da cor vermelha ao espetáculo. Cor essa 

que se faz presente durante todo o último ato. E nesse sentido, Danger diz que o vermelho 

adere seu sentindo a um corpo humano que age, pois o ambiente em que esse corpo se faz 

presente gera esforços musculares consequentes das ações praticadas pelo sujeito agente. 

Quanto ao espetáculo, o ambiente em que o corpo humano se faz presente é o figurino que 

Eurídice está vestida. Ou seja, o espaço ocupado pelo corpo dela é o espaço que o vestido 

ocupa dentro da cena. Nas visões de Bastos Filho, Farina e Perez, o vermelho adquire, nesse 

ato, os significados referentes à guerra, ao combate que acontece entre o casal e ao perigo 

iminente de Orfeu perder Eurídice pela segunda vez, sendo que desta vez não haverá outra 

chance. Os autores também associam ao vermelho, pensando na cena como um todo e não 

apenas à imagem congelada, a revolta, a força e a coragem de Eurídice ao confrontar seu 

marido, de forma enérgica, sem esquecer a intensidade desse amor, dessa paixão, causando 

momentos de glória e de violência, no caso da cena. À ação quanto movimento e atitude que 

tira o corpo humano da inércia e o faz agir, se mover, referindo-se, mais uma vez, à atitude 

dela em questionar o porquê da atitude fria de Orfeu. 

Quanto à iluminação, a posição dos corpos dos bailarinos faz com que a luz que os 

ilumina torne-se, mais uma vez, um contraluz, demonstrando apenas a silhueta dos corpos 

unidos, deformando-os e gerando a incapacidade de discernir onde o corpo de um termina e o 

onde o corpo do outro começa. Essa deformidade faz lembrar, outra vez, das sombras 

trabalhadas no Expressionismo Alemão. Se olharmos apenas a sombra, parece que algo se 

contorce dentro do corpo que está ereto e este, por sua vez, agonizaria de dor e desconforto, 

por esse objeto que se move dentro dele. Isso retrata bastante a agonia, a ansiedade e a tristeza 

das personagens, pois uma não pode olhar para a outra, se não a mata; e uma não entende o 

porque a outra a despreza. 

A bailarina que interpreta Eurídice, encosta sua cabeça no ombro do bailarino que faz 

Orfeu, no instante em que ele começa a sua última sequência coreográfica, representando sua 

agonia e desespero em não poder olhar para sua esposa. Orfeu não aguenta a pressão e olha 

para Eurídice. Ao mesmo tempo, a cantora que interpreta Orfeu vira-se e olha para a sua 

colega de cena que faz Eurídice, que está ajoelhada. As duas intérpretes de Eurídice dão seu 

último suspiro e desfalecem nos braços dos que interpretam o papel de Orfeu. As duas 
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Eurídices são postas no chão em formato de uma cruz. É nesse momento em que, finalmente, 

há a representação de uma só ninfa, pois é a união dos corpos transformados em um único ser. 

O bailarino que está no papel do músico, corre e dança, desesperadamente, de um lado 

para o outro, por não se conter e matar sua amada. Ele termina sua coreografia, do lado 

esquerdo e ao fundo do palco, deitado em posição fetal de costas para o público. Enquanto 

isso, o outro Orfeu, interpretado pela cantora, senta-se sob os seus pés, no mesmo local de 

antes, e com um olhar de tristeza profunda, lamenta a morte de Eurídice. Mais uma vez, há a 

quebra da não interação entre os dois casais, quando a cantora que vive Orfeu abraça a 

bailarina que vive Eurídice, durante sua triste cantoria. É como se não existissem quatro 

intérpretes, e sim, dois. O bailarino que é Orfeu levanta-se, vira-se e olha Eurídice. Logo 

depois, de frente para a plateia e de olhos fechados, ele fica imóvel. Do outro lado do palco e 

à frente dele, está à cantora, que vive o mesmo papel, deitada sobre a bailarina que é Eurídice. 

Tem-se assim a simbologia da morte de Orfeu. Esse momento do espetáculo é visto na 

filmagem no intervalo de tempo entre 01:41:50 e 01:51:15. A seguir, a última imagem a servir 

de material para analisar a iluminação do espetáculo Orfeu e Eurídice, de Bausch. 

 

Figura 14 – Eurídice está morta. Orfeu está desesperado. Nesse momento a bailarina e a cantora que interpretam 

a ninfa, estão deitadas, uma em cima da outra. Próxima a elas, a cantora que também interpreta o músico. 

Em segundo plano, à esquerda da figura, encontra-se o bailarino que interpreta Orfeu 

em posição fetal, de costas para o público. Ele é iluminado pelo canhão, como vem sendo 

desde o início, e nesse momento a luz e a posição corpórea adotada por ele, servem para 

enfatizar o quanto a personagem sente remorso e culpa pela morte de Eurídice. Ele aparenta 

rejeitar a realidade, é como se quisesse voltar ao início de tudo e poder fazer diferente, haja 

vista que pelo roteiro do mito, é assim que Orfeu reage. Do lado direito, na mesma linha 
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espacial, em que o bailarino se encontra, há um foco a pino que ilumina um conjunto de 

folhas secas e que por estarem secas denotam coloração marrom. Essa é a primeira vez que a 

cor marrom se faz existente no espetáculo e, sendo assim, ela será analisada de acordo com o 

sentido mais apropriado para o espetáculo. 

A cor marrom, para Bastos Filho, Farina e Perez teria seu significado atrelado ao 

espetáculo, se for tomado como sentido à terra, ao terreno, pois é nela que os corpos são 

enterrados e mais do que isso, eles estão retornando à vida, ao reino dos vivos, como também 

o pesar e a melancolia existentes em Orfeu por não resistir a Eurídice e matá-la pela segunda 

vez. Na visão de Tiski-Franckowiac, a cor marrom é resultado da união entre o preto e o 

vermelho, cores que trazem o peso da negatividade e o próprio luto, referindo-se ao preto, e a 

violência, tratando do vermelho. Da resistência dele e da teimosia dela, em querer saber a 

todo custo o porquê Orfeu a despreza; do altruísmo de Orfeu em se dispor a enfrentar a tudo e 

a todos para salvar sua esposa e do companheirismo entre o casal, que foi posto em xeque por 

Eurídice ao duvidar do amor de Orfeu, gerando um grave problema no relacionamento dos 

dois, sem saber ela, que sua insistência causaria sua morte. 

Retomando o foco a pino, mais uma vez, seu objetivo é dar uma maior dramaticidade 

à cena a partir das folhas secas, elevá-las ao transcendental, ao espiritual, ao metafísico, 

referindo-se à morte de Eurídice, que Brandi diz ser a luz da alma subindo aos céus. Nesse 

caso, a alma que subiria aos céus em poucos instantes. Um pouco à esquerda e mais à frente 

das folhas, são mostradas as imagens das duas intérpretes de Eurídice, que agora está morta, 

dispostas no espaço a forma uma cruz, e a de Orfeu sentada próximo às duas. Focando as duas 

Eurídices, vê-se mais um foco a pino, que como foi dito logo acima, dessa vez não é só a alma 

subindo aos céus, mas como Brandi também fala em sua apostila, é a luz de Deus se 

comunicando com seu enviado, que no espetáculo a comunicação seria com a alma que foi 

enviada aos céus. 

Continuando com o espetáculo, Cérbero recebe, com os devidos rituais, os corpos do 

casal. Assim como está no mito, é lá que o amor entre Orfeu e Eurídice será consumado. A 

cerimônia desse ato é a mesma que apareceu no segundo, no entanto, dessa vez, 

simbolicamente, Cérbero, dividido em seus três intérpretes, é quem a executa. O Orfeu vivido 

pelo bailarino é carregado e posto no meio do palco, ficando na mesma linha de direção, 

embora afastado, da bailarina e das cantoras que estão deitadas no palco. É como se a 

promessa do amor eterno não fosse concretizada, por enquanto. Eles estão juntos, ali, mas até 

serem felizes, realmente, haveria um caminho a ser percorrido. Cérbero sai e entram os 
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demais bailarinos, que trajados de preto, agora dançam o luto pela morte de Orfeu e Eurídice. 

Os demais bailarinos unem-se em uma diagonal e caminham em direção ao fundo do palco. 

Os quatro intérpretes principais são mantidos nos seus devidos lugares e é quando as cortinas 

se fecham. Fim do espetáculo, como ilustra a imagem a seguir. 

 

Figura 15 – Final do ultimo ato. Orfeu e Eurídice estão mortos. 

Por fim, a iluminação no último ato se dá através da luz geral, ou seja, é a soma de 

todas as áreas do palco iluminadas, 

(...) cada uma delas contendo duas frontais e duas contraluzes. (...) um 

conjunto que se divide em três faixas (fundo, centro e frente do palco), cada 

qual contendo três áreas (esquerda, centro e direita). A luz geral não é sua 

uma mistura orgânica, como são os efeitos difusos. (CAMARGO, 2000, p. 

100). 

Somada à geral, vê-se focos a pino e os canhões seguidores que causam a chamada luz 

dura
44

, a partir dos focos a pino, tendo sua ligação à espiritualidade mantida por todo ato, 

como também por todo espetáculo. Além da luz a pino, há também a luz difusa, como 

também há luzes laterais e contraluzes. 

Para finalizar, após analisar a iluminação de algumas cenas e de mostrar um parecer da 

luz em cada ato do espetáculo “Orfeu e Eurídice”, a fim de descobrir os significados das 

cores, a partir da semiótica de Peirce, a pesquisa encerra-se informando que a versão de 

Bausch mantém o final até o ponto em que ambos morrem, tendo a sua diferença na 

cerimônia, feita por Cérbero – que foi mantido nessa versão, para Orfeu e Eurídice no reino 

dos mortos. Isso mostra que o diretor e/ou encenador tem total liberdade para construir sua 

                                                 
44

 “É a luz que incide sobre um objeto proveniente de uma fonte bem definida. Gera sombras bastante 

marcadas.” (BODANZKY, BOLOGNESI, 2000). 
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obra, a partir da adaptação de outra. Entretanto, se falarmos de uma adaptação, é interessante 

que se preserve algum aspecto da obra original, seja o roteiro, personagens, cena, entre outros, 

para que se mantenha certa fidelidade à original. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o princípio dessa pesquisa, houve um grande objetivo a ser percorrido, que 

consiste em responder a seguinte pergunta: Quais os significados das cores, a partir da 

semiótica de Charles Peirce, utilizadas na iluminação cênica do espetáculo “Orfeu e 

Eurídice”, de Pina Bausch? A pergunta foi gerada, haja vista, como foi reafirmado por 

algumas vezes, Santaella associou os estudos da semiótica de Peirce à psicologia, para torna-

los melhores de se entender. O que me levou a unir isso à teoria das cores, que denota a 

reação do ser humano à presença das cores. E foi assim que todo esse estudo surgiu. Como foi 

mostrado anteriormente, a área de análise dos espetáculos se vale do estudo da semiótica, 

entre outras áreas de estudos das artes e das ciências humanas, a fim de desvendar os 

significados de tudo que se é mostrado no palco. Seja a iluminação, a maquiagem, o figurino, 

o cenário e a expressão corporal dos dançarinos, atores, músicos, entre outros. Aqui, apenas 

me detive à iluminação cênica, pois trabalhar com os demais elementos visuais da cena, em 

uma pesquisa a ser apresentada como monografia, haveria muito material e pouco tempo de 

estudo e análise, tornando a pesquisa incipiente. Sendo assim, decidiu-se que esse escrito se 

atrelasse apenas à luz em cena. Posteriormente, os demais elementos serão trabalhados em 

novas pesquisas. 

A trajetória da pesquisa foi definida dessa forma, pois para chegar às respostas da 

pergunta tema, haveria a necessidade de informar que as cores denotam signos, que ao serem 

traduzidos, mostram as sensações que a presença delas causa no comportamento humano, 

mesmo que hajam personagens envolvidas, pois é para que o público se identifique com o que 

se vê em cena, afinal, nesse caso, tratamos de um espetáculo baseado no envolvimento 

emocional, na identificação com personagens e fatos expostos no palco, por parte do publico, 

é o que se é chamada de catarse. Isso não é visto apenas nesse caso, como foi apresentado o 

exemplo da bola. Tudo que nos cerca carrega significados e que decodificados nos mostram 

os sentidos dos objetos, dos sentimentos, das ações e etc. Ou seja, não adiantaria somente 

dizer o que cada cor simboliza se não fosse informado todo o percurso traçado sobre os 

estudos a respeito do que é o signo, pois pode se entender, passo a passo, a qualidade de 

sentimento, seguida da sensação e, por fim, temos o sentido da utilização das cores na cena, 

esclarecido. 

Durante os estudos para essa pesquisa, não foram encontrados registros que unam a 

descoberta dos significados das cores atrelados à iluminação cênica, como também à 

semiótica. Os registros encontrados, que denotam alguma semelhança ao que se foi 
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pesquisado, se referem à área da psicologia, em relação às cores; quanto à iluminação, 

percebeu-se um maior direcionamento apenas à parte técnica e sua execução e sobre a dança-

teatro de Bausch, não houve estudos encontrados sobre o próprio espetáculo Orfeu e Eurídice, 

muito menos sobre a iluminação do mesmo. Os maiores estudos, ao menos os mais 

publicados, tratam dos espetáculos A Sagração da Primavera e Café Müller, mesmo assim, 

mais direcionados ao estudo do corpo, não aos elementos visuais da cena. Sendo assim, tem-

se a importância em se pesquisar sobre esse espetáculo, em particular, numa visão sobre a 

iluminação da cena e os significados das cores, o que uniu áreas, talvez, ainda não exploradas, 

juntamente, a fim de contribuir para um conhecimento amplo, e também por outro viés, sobre 

esses assuntos. 

Sendo assim, a partir do que foi pesquisado, a iluminação do espetáculo teve a 

utilização de diversas cores, as quais representavam, fielmente, o que as personagens ali 

presentes sentiam a cada situação vivida. Além disso, evidenciou as personagens principais e 

seus intérpretes, trazendo à tona os instantes mais importantes da saga de Orfeu e Eurídice, 

como também deu a certos ambientes uma conotação transcendental, ligando o músico, um 

ser vivente, ao espírito de sua esposa. O trabalho também facilitou o entendimento de todo o 

processo de pesquisa quanto à concepção da iluminação, como a escolha das cores a serem 

utilizadas na cena, que tudo tem um sentido real ao ser escolhido como ferramenta de 

trabalho. Mostrando, mais uma vez, que o uso da luz em cena deve ser sim pesquisado, com 

intuito de transmitir, de comunicar algo para quem assiste. Portanto, as cores e os focos de 

luz, usados no espetáculo, tiveram papel fundamental na encenação da ópera dançada 

composta por Bausch e em toda a comunicação que a coreógrafa se propôs a passar a diante. 
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