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Introdução 

 

Os padrões de beleza instaurados nas sociedades e as tendências aos modismos 

são formas de se instaurar discursos predominantes nos meios sociais em que esses 

discursos circulam, por meio do verbal ou do não verbal. Os traços da vaidade humana 

são discursivamente notáveis, os enunciados se diferenciam sempre, pois únicos, 

entretanto a carga semântico-ideológica se assemelha como (re)significação de 

discursos sobre padrões de beleza e valores fixados nas mais diversas esferas histórico-

culturais.  

Os padrões semiotisados pelo discurso, assim como na vida, são respostas 

dialógicas aos modelos instaurados no decorrer da história. Um novo padrão surge em 

oposição ou complementaridade a um existente e se firma uma imagem recriada e 

valorada como ideal na cultura das vaidades humanas.  

Para refletir sobre as vaidades presentes no discurso abordamos a obra O retrato 

de Dorian Gray e dois filmes de mesmo título, nas versões de 2009 e de 1945. 

 

1. A representatividade da vaidade nos meios artísticos 

 

A vaidade como uma das temáticas representativas da sociedade contemporânea é 

elemento de estudo para a compreensão dos discursos estéticos que semiotisam, de 

alguma forma, esse traço típico do narcisismo e do culto à beleza. Ela (a vaidade) é o 

conteúdo temático central do romance de Wilde e das obras fílmicas em questão. Com o 

intuito de entender os valores incutidos nas obras, tendo como ponto de partida a 

temática da vaidade, vista como representação de uma voz (de determinado grupo) 

sociocultural, influente sobre o sujeito, sugere-se analisar de que forma essa temática 

aparece em discursos produzidos em circunstâncias histórico-sociais (tempos e espaços) 

distintas, ao se pensar a produção de sentidos presentes nos  textos/discursos. 
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A tensão localizada entre as divergências nas vontades de Dorian e do pintor 

possibilita compreender a relação entre os dois personagens e ainda a posição do retrato 

diante deles como objeto causador do conflito revelador das reais perspectivas de 

interesses pessoais, pois os personagens elevam suas vaidades e constroem seus atos de 

maneira camuflada no ambiente vivido. Desse ponto de vista, a posição como sujeito de 

Dorian e de Basílio na obra e relação responsiva estabelecida para com a pintura do 

protagonista é o cerne da temática vaidade no romance. O deslumbre por parte do 

representado logo se rompe, pois desenvolve uma espécie de ciúme pela pintura e, ao 

desenrolar da história, isso se transforma em repugnância e ódio, sentimentos também 

despertos no autor da pintura. 

As vaidades incrustadas nos personagens no romance são distintas, uma vez que 

Dorian é dotado de grande beleza e se envaidece por sua imagem (semiose da semiose), 

exaltando sua superioridade diante da vida, da morte e da moral (conforme o meio 

social em que está inserido); enquanto Basílio, absorto em sua arte, a eleva sobre o belo 

e procura o que a sua visão de artista melhor representa: o maravilho da e na pintura e, 

por fim, o quadro é o objeto de vaidade, o espelho de tudo aquilo que representa as 

vaidades humanas.  

Por meio do personagem Dorian Gray, a pintura apresenta a responsividade diante 

dos atos de criador e criatura. As escolhas resultantes do posicionamento diante da vida 

fazem dos personagens vítimas da consciência individual, das relações sociais e éticas 

do cotidiano. Isso pode ser apreendido ao levarmos em conta a situação social e 

histórica dos personagens, impregnadas de valores controversos, que digladiam nessa 

esfera e agem nesses sujeitos, integrantes desse meio. Nesse sentido é que a pintura 

representa os atos cotidianos de Dorian. 

A forma e o estilo das três obras são diferentes e a linguagem é outra porque se 

tratam de dois gêneros distintos (o romanesco e o fílmico). Contudo, a situação narrada 

é semelhante nos três fragmentos destacados. Da mesma maneira, os valores em foco, 

aliados à intenção do autor-criador e às questões a serem levantadas pelo 

leitor/telespectador, em certa medida, são muito próximos porque o conteúdo temático é 

o que, de maneira mais explícita e flagrante, salta aos olhos harmonicamente. 

Exatamente por esse ponto é que se torna perceptível a atemporalidade da temática 

vaidade, retomada em cada obra como conteúdo a ser pintado/narrado/encenado, logo, 

pensado e questionado. 

 



2. O Discurso artístico e os valores sociais 

 

Ao trabalhar com alguns textos/discursos que trazem a temática vaidade à tona, é 

possível refletir sobre alguns valores ideológicos e como esses aparecem na literatura e 

no cinema, inseridos em determinada sociedade. A concepção de signo ideológico 

considera o linguístico e o translinguístico, o sujeito eu-outro e o tempo-espaço, sempre 

socioculturais. O sujeito (composto na e pela linguagem) constitui-se por meio e a partir 

do outro e o outro se constitui por meio e a partir do “eu”, em relações dialógicas 

responsivas e responsáveis. O discurso como “arena onde se digladiam valores sociais” 

semiotisa a vida, com seus valores, revelados por meio do signo ideológico.  

O tema de um discurso é representado conforme os valores sociais do tempo-

espaço de cada produção e com os recursos utilizados na composição arquitetônica de 

cada obra, bem como também é desenvolvido de acordo com a linguagem ligada aos 

aparatos técnicos para a realização do trabalho artístico.  

Assim, o conteúdo é representado e figurativizado de maneira diferente em cada 

discurso, pois cada ato de criação é único e não reiterável. Ao se levar em conta os 

aspectos mencionados, identifica-se os mesmos como fatores típicos de cada gênero, 

bem como influenciadores do estilo de cada autor. Por isso, a partir deles é possível 

refletir acerca da relativa estabilidade dos gêneros e da dialogicidade da linguagem.  

A análise dialógica possibilita uma melhor compreensão e identificação das 

vozes que compõem a arena social que caracteriza os discursos, os gêneros e a 

linguagem, dialógica como o homem, projetado em sujeito enunciado.  

Por meio da linguagem é possível refletir e compreender a relação intrínseca 

existente entre o discurso, a sociedade e o homem – com seus valores impregnados 

tanto na linguagem quanto nos sujeitos, ambos, produtos e produtores de sentido.  

A ênfase no caráter dialógico das obras permite a diferenciação dos traços 

estilísticos e típicos a cada enunciado. A abordagem do tema a ser refletido em conjunto 

nas obras se dá pelo fato de a vaidade estar presente nas sociedades e no homem. O 

tema é importante para uma possível compreensão dos sujeitos representados nos 

enunciados. Assim, pensar a maneira como essa temática é incorporada esteticamente 

permite identificar como ela está representada em cada obra e como modifica os 

discursos de cada uma, dadas as suas diferenças estilísticas e genéricas. 

O filme, uma outra obra que retoma interdiscursiva e intertextualmente a obra 

literária, constitui-se como gênero fílmico. Este terá uma representação estética 



diferente do gênero romanesco, com o qual dialoga. O cuidado com a representação 

estética, no filme, está intrinsecamente ligada à linguagem visual. Os efeitos formais 

que revelam o tema são minuciosos, uma vez que caracterizam perspectivas da temática 

retratada. Por isso, pode-se dizer que a vaidade em um aparece propriamente no 

conteúdo enquanto, no outro,ela também se vincula ao acabamento visual elaborado por 

meio da forma.  Essa evidência possibilita pensar no estilo autoral como marca explícita 

dos gêneros discursivos. 

Considerando que os filmes respondem ao romance de Wilde, a relação 

dialógica entre as obras proporciona identificar e compreender as tensões existentes nos 

discursos em questão, cada qual com sua unidade arquitetônica; bem como dar voz às 

forças centrípetas e centrífugas que compõem a arena sociocultural que caracteriza os 

discursos, seja de que gênero for, uma vez que compreende a linguagem como social e 

individual ao mesmo tempo. 

O enunciado é concebido como unidade de comunicação e de significação, 

necessariamente contextualizada. A noção de enunciado tem papel importante na 

concepção da linguagem, tal qual concebida pelo pensamento bakhtiniano. O enunciado 

está repleto de ecos e reverberações de outros enunciados. Desse ponto de vista, um 

enunciado responde a outro, como se pode pensar a concepção das obras fílmicas a 

partir do romance. Essa tentativa de incorporação dos enunciados colabora para a 

criação de novos enunciados, com traços estilísticos próprios de cada autor-criador, 

como é o caso de cada obra em questão. 

 

3. A linguagem estética na literatura e no cinema  

 

A linguagem, tomada como representação, “reflete e refrata” valores (individuais 

e sociais) que se apresentam em embate nos discursos. As obras fílmicas tentam adaptar 

o conteúdo temático do romance ao gênero cinema. Essa transição entre gêneros faz 

dessa representação uma nova obra, independente (mais que uma releitura), pois 

apresenta marcas típicas do gênero específico e da criação artística particular do diretor, 

tido como autor-criador do filme (seja ele qual for).  

Conforme Sobral, a obra estética tem seu ponto alto na forma do conteúdo, que 

apresenta o conteúdo (o mundo transfigurado) em termos de uma dada concepção 

arquitetônica (a forma do objeto estético). Esta recorre a uma dada forma composicional 

(a forma do objeto exterior) e a um material (verbal, não-verbal ou sincrético). A forma 



de composição vincula-se à forma arquitetônica, determinada pelo projeto enunciativo 

do locutor; enquanto o estilo trata do aspecto do gênero, que indica fortemente sua 

mutabilidade.  

O estilo, que tem relação com a forma e o conteúdo, supõe um agir individual que 

ocorre nos termos dos estilos sociais e historicamente possíveis. O modo como o 

conteúdo é organizado é determinado pela escala avaliativa de seu agente. Um dos 

princípios do estilo é o fato de ele se modificar, porém manter sua posição avaliativa.  

Outro elemento constitutivo do estilo é o grau de proximidade recíproca entre 

autor e tópico. Pensar o estilo propicia discorrer sobre as particularidades de cada obra, 

sobretudo acerca das manifestações estéticas da linguagem, uma vez que ele pode ser 

visto como indicador das transformações sociais, influenciadoras na construção de 

gêneros diferentes (como o cinema e a literatura, no caso aqui exemplificado).  

Entender o discurso requer compreender as realizações estilísticas na arquitetônica 

genérica. A arquitetônica do gênero advém de uma dada esfera de atividade e a partir 

dela decorrem os demais processos criadores de discursos.  

Cada esfera tem sua forma de produção, circulação e recepção de discursos e os 

gêneros estão intimamente ligados a esse movimento, já que se relacionam com os 

espaços socioculturais de cada esfera. Segundo Bakhtin: 

 

É essa arquitetônica concreta do mundo real do ato realizado que a filosofia 

moral tem de descrever, isto é, não o esquema abstrato mas o plano ou 

desenho concreto do mundo de uma ação ou ato unitário e único, os 

momentos básicos concretos de sua construção de sua mútua disposição. 

Esses momentos básicos são eu-para-mim, o outro-para-mim e eu-para-o-

outro. Todos os valores da vida e cultura reais estão dispostos em torno dos 

pontos básicos arquitetônicos do mundo real do ato realizado ou ação: 

valores científicos, valores estéticos, valores políticos (incluindo tanto os 

éticos como sociais), e, finalmente, valores religiosos. Todos os valores 

espácio-temporais e todos os valores de conteúdo são atraídos para e 

concentrados em torno desses momentos centrais emocionais -volitivos: eu, o 

outro, e eu para o outro.(Mimeo, sem referências,  p. 71-72) 

 

Os momentos concretos fundamentais que envolvem a criação artística e os 

sujeitos no ato de criação por meio de relações dialógicas incorporam a arquitetônica da 

criação, seu estilo, regado a seus valores e de seu meio social.  

Os gêneros literário e fílmico abrangem o verbal e não-verbal de maneira que 

esses signos contribuem para o estudo das relações dialógicas entre as obras, sendo 

essas divergentes ou convergentes, principalmente ao se levar em conta os elementos 



mínimos de construção de sentido e acabamento estético de cada discurso, dados esses 

(elementos estéticos) por meio da representação sígnica.  

A linguagem, o sujeito e os valores são construções sociais e elementos ímpares 

para o entendimento das relações de sentidos, dada a análise de como cada um desses 

elementos é constituído. Em cada realização do ato criador é possível pensar na 

composição das obras e em como elas se relacionam com esses elementos e com o 

sentido que produzem. 

Uma vez que os valores são intrínsecos aos discursos, por meio do signo 

ideológico é possível visualizar valores humanos como a vaidade, o embate ideológico 

no centro do texto/discurso artístico, a concretização do sujeito e as relações 

representadas simbolicamente pelo signo ideológico influenciado pelas vivências 

semiotizadas pela linguagem.  

As reflexões permitem entender como as formas de representação se 

transformam e constroem novos meios de manifestações artísticas, sociais, históricas e 

culturais. A partir dessas relações dialógicas situadas no discurso é possível entender a 

linguagem em sua multiplicidade, vista a sua representatividade quanto às multifacetas 

dos sujeitos, concretizada na literatura, na arte (no caso, no cinema) e na vida, por meio 

dos enunciados, mediante as vivências.  

 

Considerações Finais 

 

Pensar a vaidade representada por diferentes obras que se utilizam de diferentes 

formas de linguagem dá-nos subsídios para dialogar com essa temática nos dias atuais, 

presente em nossa vivências e que dialoga todo o tempo com a cultura e a sociedade que 

estamos imersos. Como sujeitos individuais e coletivos somos também donos de 

vaidades individuais e coletivas - aquelas que absorvemos e valoramos ideologicamente 

nas nossas esferas de atuação. Refletir, então, sobre a criação artística como semiose 

dessas vaidades que respondem responsivamente, presentes na linguagem artística no 

nosso tempo-espaço, faz-nos compreender a nossa cultura e o papel que, como sujeitos, 

empenhamos na vida. 
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