
119ano 1, nº 1, Vol. 1, 2007, p. 

cInema



120 1º Congresso Integrado do ConheCImento: VIda, soCIedade e Futuro



121ano 1, nº 1, Vol. 1, 2007, p. 

cInema e IntertextualIDaDe: moça com brInco De Pérola

SônIa marIa gonçalveS SIqueIra

olga aParecIDa aranteS PereIra

A palavra intertextualidade significa um “diálogo” entre textos o que pressupõe um universo cultural 

muito amplo e complexo, pois implica na identificação e no reconhecimento de remissões a obras ou 

a trechos mais ou menos conhecidos. A intertextualidade é inerente à produção humana. Cada texto 

constitui uma proposta de significação que não está inteiramente construída. A significação se dá no 

jogo de olhares entre o texto e seu destinatário. Podemos dizer que o destinatário é um interlocutor 

ativo no processo de significação, na medida em que participa do jogo intertextual tanto quanto o 

autor. O texto como objeto cultural, tem uma existência física que pode ser apontada e delimitada: um 

filme, um romance, um anúncio, uma música.  A Intertextualidade se dá, tanto na produção como na 

recepção da grande rede cultural, de que todos participam. 

reSumo

Esse diálogo, no entanto, não se dá sempre em 
harmonia.  Se a tradição pode de certa forma, ser 
reiterada com as diferentes retomadas que dela 
se fazem, pode também ser relativizada ou mes-
mo negada.  

É importante marcar a primazia de Bakhtin em re-
lação a esses estudos, divulgados por Julia Kriste-
va.  É dela o clássico conceito de intertextualida-
de: “[...] todo texto se constrói como mosaico de 
citações, todo texto é absorção e transformação 
de um outro texto.” (KRISTEVA, 1974, p. 64).

Para Bakhtin a linguagem é polifônica, na medida 
em que todo discurso é composto de outros dis-
cursos, toda fala é habitada por vozes diversas.

Segundo Compagnon  escrever é sempre rees-
crever e não difere de citar. A citação, graças à 
confusão metonímica a que preside, é leitura e 
escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou 
escrever é realizar um ato de citação. (COMPAG-
NON, 1996, p.31)

Moça com Brinco de Pérola é um quadro, um ro-
mance e um filme. O quadro é de Johannes Ver-
meer. O romance é de Tracy Chevalier e o filme é 
de Peter Webber.

O filme foi escolhido como objeto desse encontro 
sobre “Cinema e Intertextualidade” por se tratar 
de um “objeto estético hipermediático composto 
por três objetos artísticos que, a partir do segun-
do, operam intertextualmente”

A intertextualidade e obra de arte se dão no mo-
mento em que o filme é uma narrativa da produ-
ção de uma obra de arte; a  arte acontece porque 
“artistas não criam no vazio, são constantemente 
estimulados por outros artistas” e o texto (ima-
gem) não existe sem outro texto. Historia e fic-
ção se misturam, imperceptíveis, neste brilhante 
romance sobre sensibilidade artística e despertar 
da sensualidade, por meio dos olhos da jovem 
que inspirou um dos mais famosos quadros de 
Vermeer, considerado por muitos especialistas 
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em arte a obra-prima do pintor. 

Moça com Brinco de Pérola, se encaixa como 
uma dessas raridades. Aqui o grande desafio foi 
recriar o contexto em que o pintor holandês Jo-
hannes Vermeer (1632-1675) criou o quadro que 
dá nome ao filme, uma das mais famosas da his-
tória da arte, até porque pouco se sabe sobre sua 
real origem inspiradora. (Delft, Holanda, 1665). O 
filme é fascinante em vários aspectos, principal-
mente os estéticos, a começar pela excelente re-
constituição de época: dos figurinos aos cenários, 
somos levados para a Holanda do século 17. Com 
seu incrível senso do detalhe histórico, que evo-
ca nitidamente um lugar e um tempo distantes, 
Moça com Brinco de Pérola conta a historia de 
uma jovem quase mulher, cuja vida se transforma 
no breve encontro com o talento... até ela mesma 
ser imortalizada num quadro. Depois que seu pai 
ficou cego em conseqüência da explosão de uma 
estufa, Griet, uma jovem de dezessete anos, foi 
obrigada a trabalhar para ajudar no sustento da 
família. Tornou-se, então, empregada domésti-
ca da casa de Johannes Vermeer e, aos poucos, 
atraiu sua atenção. Apesar da diferença social, 
cultural e religiosa, o mestre descobriu na criada 
uma curiosidade natural, uma intuição de cores e 
luz que o deixou fascinado e o levou, lentamente, 
a introduzi-la no seu misterioso mundo da pin-
tura. Mundo, este, desconhecido e temido pela 
própria Catarina, que, num dado momento, orde-
nou que a moça limpasse as janelas do estúdio do 
marido, e ouviu da jovem a seguinte resposta: “A 
luz não pode ser alterada”. Esta estética do olhar, 
do gesto, nos propicia algumas das melhores se-
qüências do longa, como aquela em que vemos 
os dois , a moça e o artista, trabalhando no es-
túdio, em silencio: concentrados na preparação 
das tintas ou na elaboração de uma ‘cena’ a ser 
pintada, os dois demonstram uma compreensão 
muda sobre o prazer que sentem com a presen-
ça um do outro. Estamos diante de um romance 
incrivelmente sutil, tocante e que se concentra 
mais na sugestão.  

Instigada pela vida misteriosa de Vermeer, a ro-
mancista Tracy Chevalier, num exercício de fan-
tasia, criou o romance envolvendo o artista e seu 
modelo durante a realização da obra. E graças ao 
diálogo entre vários artistas, nós autores desse 
momento dentro do 1º Congresso Integrado do 
Conhecimento da FATEA pudemos fazer um pou-
co de  Cinema e Intertextualidade.
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