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Resumo
O presente arti go esteve voltado para uma análise 
semióti ca da construção do vilão Poindexter na 
série Demolidor, exibida no Brasil pela Netf lix. Com 
a análise, objeti vou-se também discuti r como a 
semióti ca pode ser uti lizada para compreensão 
e produção de significados pelo público. Foi 
usado como produto para a análise somente o 
quinto episódio da terceira temporada da série, 
denominado “O jogo perfeito”. O capítulo mostra 
a transformação de um agente do FBI em um dos 
antagonistas da temporada. Foram analisadas 
cenas que contribuíram para a construção e 
transformação do personagem Benjamin Dex em 
um dos principais vilões da série estadunidense, 
segundo a teoria semióti ca proposta por Peirce. 
Sobre os aspectos teóricos, as atenções foram 
direcionadas, precisamente, para as relações 
icônicas, indiciais e simbólicas que as imagens 
possuem com seus signifi cados e signifi cantes, 
também conhecidas como a segunda tricotonomia. 
Como metodologia de análise, optou-se por 
escolher cenas e segmentá-las conforme o ti po 
de signo analisado no tópico específi co, de forma a 
dar leitura aos aspectos de ícone, índice e símbolo 
que permeiam a cena.

Palavras-chave: Semiótica. Signos. Peirce. 
Demolidor. Poindexter.
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Abstract
This arti cle focused on a semioti c analysis of the 
constructi on of the villain Poindexter in the series 
Daredevil, shown in Brazil by Netf lix. With the 
analysis, the objecti ve was also to discuss how 
semioti cs can be used to understand and produce 
meanings by the public. Only the fi ft h episode of 
the third season of the series, called “The perfect 
game”, was used as a product for analysis. The 
chapter shows the transformati on of an FBI agent 
into one of the season’s antagonists. Scenes that 
contributed to the constructi on and transformati on 
of the character Benjamin Dex into one of the main 
villains of the American series were analyzed, 
according to the semioti c theory proposed by 
Peirce. On the theoreti cal aspects, we turn our 
att enti on, precisely, to the iconic, indicati ve and 
symbolic relati ons that the images have with their 
meanings and signifi ers, also known as the second 
trichotonomy. As an analysis methodology, we 
chose to select scenes and segment them according 
to the type of sign we are analyzing in the specifi c 
topic, in order to read the aspects of icon, index 
and symbol that permeate the scene.

Keywords: Semioti cs. Signs. Peirce. Daredevil. 
Poindexter.
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Introdução

No presente arti go, objeti va-se analisar 
o episódio “Jogo Perfeito”, dirigido por Julian 
Holmes, da terceira temporada da série 
“Demolidor”, série baseada nos quadrinhos da 
Marvel Comics e que é exibida pela Netf lix. O 
enfoque foi a construção da persona do vilão 
Poindexter, de acordo com a segunda tricotomia 
– ícone, índice e símbolo – presente na teoria 
Peirceana. 

Não há, portanto, qualquer pretensão 
de extenuar as característi cas levantadas pela 
Semióti ca para o signo e para os signifi cados. 
Porém, busca-se identi fi car, para cada natureza 
de fundamento do signo, exemplos que possam 
estabelecer compreensões sufi cientes para a 
interpretação de como o vilão em questão foi 
sendo construído para o espectador.

Para a escolha do episódio levou-
se em consideração, o fato de o mesmo ser 
bastante emblemáti co para o espectador, no 
senti do de estabelecer uma mudança radical de 
perfi l de um personagem. Episódios anteriores 
vão construindo e caracterizando aos poucos 
Benjamin Poindexter mas, no episódio “O 
Jogo Perfeito” da terceira temporada da 
série, fi ca defi niti vamente evidenciada a sua 
transformação: de agente dedicado do FBI para 
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um dos principais arqui-inimigos do Demolidor 
na série.

Benjamin “Dex ”  Poindexter, 
interpretado por Wilson Bethel, desempenha 
um papel chave na 3ª temporada da série. 
Inicialmente ele é um agente do FBI, muito 
habilidoso. Neste episódio específico são 
exibidas cenas de sua infância e parte 
da adolescência, através da leitura de 
transcrições de suas consultas psiquiátricas. 
Nos quadrinhos, ele é conhecido como “o 
mercenário”, personagem criado por Marcelo 
Wolfman e John Romita. Teve sua primeira 
aparição na edição 131 de Demolidor, em 
março de 1976.

A escolha das cenas para análise levou 
em consideração sua possibilidade de leitura 
dos signos, de acordo com a teoria semióti ca 
de Peirce. Segundo Santaella (2007), entende-
se semióti ca como a ciência geral de todas as 
linguagens, signos e todos os modos do homem 
se comunicar.

Como metodologia de análise, 
optou-se por escolher cenas e segmentá-las 
conforme o ti po de signo analisado no tópico 
específi co, de forma a dar leitura aos aspectos 
de ícone, índice e símbolo que permeiam a 
cena. Também, como fator metodológico, 
optou-se por apresentar primeiro a fi gura e 
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depois a respecti va análise, buscando assim, 
que a explicação não limite, precocemente, 
o entendimento cogniti vo que o leitor possa 
fazer das imagens. 

Além destes fundamentos, para que 
possamos estabelecer signifi cados dentro do 
contexto fí lmico, levou-se em consideração a 
suspensão da descrença do espectador quando 
se dispõe a assisti r uma obra cinematográfi ca 
de fi cção. 

O conceito de suspensão da descrença, 
idealizado inicialmente por Luciano de 
Samosata (2014), na introdução do livro 
“História verdadeira” e, posteriormente, 
complementada pelo poeta britânico Samuel 
Taylor Coleridge (2004, n.p.), é uma ideia 
que coloca o espectador como um sujeito de 
credulidade seleti va e que ao estar diante de 
uma obra sabidamente fi ccional, se coloca 
como alguém passível a acreditar no que vai 
assisti r como uma realidade em si. 

Segundo Luciano Samosata (2014), a 
credulidade do espectador está associada a 
alguns elementos de verossimilhança e de uma 
certa razoabilidade dentro do mundo fi ccional 
criado. Porém, de modo geral, seguindo este 
preceito, o espectador precisa considerar os 
elementos, acontecimentos, questões sobre-
humanas e impossíveis de acontecer como algo 
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não só possível, mas, de certo modo, “real” na 
obra de fi cção.

Bem, depois de fazer contato com to-
dos esses autores, eu cheguei a não 
os censurar demais por enganar o 
público, observando que esta é uma 
práti ca comum, mesmo entre aque-
les consagrados à fi losofi a. [...] e, 
como nada verdadeiro poderia se re-
ferir, por não ter vivido qualquer fato 
digno de menção, eu me orientava 
para a fi cção, mas muito mais hones-
tamente do que meus antecessores, 
porque pelo menos vou dizer uma 
verdade confessando que eu minto. 
E, assim, acho que estou livre da acu-
sação do público quando admito que 
não digo uma verdade. Eu escrevo, 
portanto, sobre coisas que eu nunca 
vi, tentei ou aprendi com os outros, 
que não existem, nem podem existi r 
em princípio. (SAMOSATA, 2014, n.p., 
tradução nossa)

Deste modo, entende-se que, em alguns 
momentos, o objeto a que se refere um signo 
nesta análise poderá não ter correspondente 
no mundo real. Porém, sua materialidade 
e realidade se dará dentro da obra fílmica 
e, portanto, os interpretantes gerados pelas 
relações entre signos e objetos podem vir a 
existi r somente no mundo fi ccional da obra.

O arti go foi estruturado com uma seção 
para resumo teórico das defi nições semióti cas 
para signo, objetos e suas relações, além de 
outra seção que trata especifi camente da análise 



260260

do episódio, com três subdivisões, uma para 
cada ti po de signo: ícone, índice e símbolo.

O signo e as relações com o objeto

Charles Sanders Peirce, filósofo 
americano, estabelece uma defi nição do signo, 
citada por Winfried Noth (1995, p. 65), da 
seguinte forma: “Um signo ou representamen, 
é tudo aquilo que, sob um certo aspecto ou 
medida, está para alguém em lugar de algo”.

Em uma defi nição mais detalhada, 
o signo é qualquer coisa de qual-
quer espécie (uma palavra, um li-
vro, uma biblioteca, um grito, uma 
pintura, um museu, uma pessoa, 
uma mancha de ti nta, um vídeo 
etc.) que representa uma outra 
coisa, chamada de objeto do signo, 
e que produz um efeito interpre-
tati vo em uma mente real ou po-
tencial, efeito este que é chamado 
de interpretante do signo. (SANTA-
ELLA, 2008, p. 8)

A explicação de Lucia Santaella 
(2008) permite compreender melhor o signo, 
suas relações e, além disso, materializar os 
exemplos possíveis, o que leva, também, a 
concreti zar mentalmente as possibilidades de 
signo colocadas por Peirce.

Sobre a ti pifi cação do signo, Santaella 
(2008, p. 14) esclarece, ainda, que o mesmo 
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possui três propriedades: a qualidade, o existente 
ou a lei, e que a forma como representa um 
objeto depende da propriedade que está sendo 
considerada no momento em que se deseja 
chegar a uma conclusão sobre como o signo 
representa o objeto.  

“Se o fundamento é um quali-signo, 
na sua relação com o objeto, o signo será um 
ícone; se for um existente, na sua relação com 
o objeto, ele será um índice; se for uma lei, será 
um símbolo.” (SANTAELLA, 2008, p. 14)

Neste ponto, para que seja possível 
compreender as relações entre signos e o que 
eles representam (o objeto), é importante citar, 
também, a existência de dois ti pos de objetos: 
o dinâmico e o direto. 

Ainda segundo Santaella (2008), o 
objeto dinâmico é o que permeia o signo, é o que 
está representado pelo próprio signo. Já o objeto 
imediato é o modo como signo representa, se 
assemelha, indica, sugere um referido. O objeto 
imediato, com sua função mediadora, é o que 
possibilita o acesso ao objeto dinâmico.

Segundo Noth (1995, p. 69), o objeto 
dinâmico estabelecido por Charles Peirce 
ultrapassaria a dicotomia do que é real e do que 
idealizado, de tal forma que o objeto dinâmico 
poderia ser o objeto real ou até mesmo fi ctí cio.
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Esta relação possui tal importância 
que é através dela que temos acesso ao que 
consideramos real. Segundo Santaella (2008, p. 
15), “[...] só temos acesso ao objeto dinâmico 
através do objeto imediato, pois, na sua função 
mediadora, é sempre o signo que nos coloca 
em contato com tudo aquilo que costumamos 
chamar de realidade.”

Santaella (2008, p. 16) também 
esclarece que nesta relação entre objetos 
imediatos e dinâmicos, cabe salientar que a 
natureza do objeto imediato é infl uenciada 
pela natureza do fundamento do signo, e 
que, portanto, a relação entre signo e objeto 
dinâmico varia de tal forma que o signo pode 
sugerir, indicar ou representar, podendo 
respecti vamente o objeto imediato ser de um 
ícone, índice ou símbolo. 

Os signos e suas relações com a construção 
do personagem Poindexter

Relações icônicas

O ícone, tal qual o quali-signo, 
apresenta relação do signo com objetos a parti r 
de aspectos qualitati vos, sendo resultado da 
relação de semelhança ou analogia entre o 
signo e o objeto que ele representa. As relações 
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icônicas também são consideradas de 
primeiridade, nas quais os aspectos levados 
em consideração são pré-refl exivos, visto os 
aspectos de pouca elaboração interpretati va, 
voltada para o sensorial, senti mental e de 
abstração pura.

[...] Ícones são quali–signos que 
se reportam a seus objetos por 
similaridade. Quando a cor azul 
– clara lembra do céu ou os olhos 
azuis límpidos de uma criança, 
ela só pode lembra-los porque 
há uma semelhança na qualidade 
desse azul com o azul céu ou dos 
olhos. O ícone só pode sugerir ou 
evocar algo porque a qualidade 
que ele exibe se assemelha a uma 
outra qualidade. (SANTAELLA, 
2008, p. 17)

As relações icônicas são também 
criticadas por outros autores, caso de 
Umberto Eco (1979, p. 191-217), que avalia 
a teoria dos signos baseada na semelhança 
com o objeto como simplória e fala da 
impossibilidade da existência somente 
icônica, visto que as pessoas vivem em 
um ambiente de convenções sociais onde 
tudo teria uma representação simbólica. 
A interpretação de Umberto Eco coloca o 
iconicismo nas convenções culturais na qual 
a “similaridade não diz respeito à relação 
entre imagem e objeto, mas entre imagem 
e um conteúdo previamente compactuado 
pela cultura” (ECO, 1979, p. 204).
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Entretanto, Peirce esclarece que 
a iconicidade resulta da interpretação 
estabelecida pelo intérprete do signo icônico

Quaisquer dois objetos na nature-
za se assemelham e, de fato, neles 
mesmos, tanto quanto quaisquer 
outros dois objetos. É só com res-
peito aos nossos senti dos e neces-
sidades que uma semelhança conta 
mais que a outra. Semelhança é 
identi dade de caracteres. E isto é o 
mesmo que dizer que a mente reú-
ne as ideias semelhantes numa só 
noção. (PEIRCE apud NOTH, 1995, 
p. 80)

Como já dito, as interpretações 

icônicas possuem signifi cações voltadas para 
a qualidade, relações estas que possuem 
um maior grau de abstração, assim como as 
sensações. Um exemplo de signo que afeta 
as sensações é a trilha sonora da obra. Se 
observado o episódio como uma adaptação, 
ou uma consequência interpretativa dos 
quadrinhos, pode-se ter a trilha sonora 
existente na primeira cena como objeto icônico 
que, apesar de ser um signo não existente na 
obra original, pode representar o ambiente 
de tensão e suspense criado nela com outros 
signos. É isto que ocorre na primeira cena do 
episódio, que além dos aspectos imagéti cos, 
possui a música “Returning Home”, de John 
Paesano, como complemento informacional 
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que gera no intérprete sensações de tensão a 
respeito do personagem Benjamim Poindexter.

“[...] Assim, a experiência da 
materialidade musical sonora consti tui um 
primeiro (primeiridade), enquanto o som 
desta peça musical à qual reajo é um segundo 
(secundidade), e sua elaboração cogniti va, um 
terceiro (terceiridade)” (ZAMPRONHA, 1996, 
p. 28).

Figura 1 – Captura de tela. Poindexter 
em seu apto. Cena 1: 17 seg.

      
Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

A primeira cena do episódio (Figura 1) 
também exibe Poindexter em seu apartamento 
meti culosamente organizado e limpo. Além da 
música, a cor é um outro elemento de muita 
força na cena. A predominância de tons de 
branco traz associação quase imediati sta do 
espectador com limpeza, ordem e senti mentos 
de pureza e de divindade. Outro aspecto trazido 
pela cor branca é de claridade e amplitude do 
ambiente.
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Figura 2 – Captura de tela - Apto de Poindexter - 
Cena 1: 1:05 min

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

Na continuação da cena (Figura 2), 
Poindexter sai de seu apartamento e bate a 
porta. Com a bati da, o quadro pendurado se 
desalinha e imediatamente ele retorna para 
ajustá-lo. O quadro em questão se destaca de 
qualquer outro elemento do apartamento por 
estar isolado em uma das paredes brancas. 
Tal destaque remete à sua importância para o 
personagem.

No quadro, há uma foto de Poindexter 
com um grupo de ex-colegas de trabalho dele. A 
foto em si remete a uma relação de iconicidade, 
visto a semelhança que possui com o objeto 
representado. No caso, as pessoas na foto.

No entanto, porque não represen-
tam efeti vamente nada, senão for-
mas e senti mentos (visuais, sonoros, 
táteis, viscerais...), os ícones têm alto 
poder de sugestão. Qualquer quali-
dade tem, por isso, condições de ser 
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um substi tuto de qualquer coisa que 
a ele se assemelhe. Daí que, no uni-
verso das qualidades, as semelhan-
ças proliferem. Daí que os ícones 
sejam capazes de produzir em nossa 
mente as mais imponderáveis rela-
ções de comparação. (SANTAELLA, 
2007, p. 34)

Como será possível  observar 
posteriormente, a análise de uma foto pode 
levar a uma relação indicial por também remeter 
que o signo só o é pela existência do objeto. 
Entretanto, para o ponto analíti co atual, basta 
avaliar a questão de semelhança. Na imagem em 
questão, uma das pessoas que ganha destaque 
é Julie Mercer, por quem Poindexter guarda um 
senti mento platônico de romanti smo e de posse. 

A semelhança na foto permite ao 
personagem a manutenção da proximidade 
com a pessoa desejada, proximidade esta 
que até então não lhe é possível, visto seus 
próprios problemas de saúde mental. Quando a 
câmera foca no quadro e exibe especifi camente 
a personagem, possibilitando ao espectador 
perceber sua existência, é estabelecida uma 
relação de iconicidade.
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Figura 3 – Captura de tela - Desenho 
de Poindexter. Cena 22: 28 min.

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

Outro exemplo icônico na construção 
do personagem é o desenho, apresentado 
na Figura 3. Trata-se de uma autocaricatura, 
feita em uma cena em que Benjamin, ainda 
na infância, se faz representar de modo 
cabisbaixo, isolado em um canto do papel, 
demonstrando solidão. O desenho o mostra 
vesti do da mesma maneira que estava quando 
cometeu seu primeiro homicídio. 

Relações indiciais

 O índice é um signo que funciona 
relacionado a um objeto, indicando sua 
existência através de uma conexão entre 
ambos e, ao contrário do ícone, não possui 
relação por semelhança. Segundo Santaella 
(2007), o índice é um signo que, como tal, 
funciona porque indica uma outra coisa com 
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a qual ele está atualmente ligado. “Rastros, 
pegadas, resíduos, remanências são todos 
índices de alguma coisa que por lá passou 
deixando suas marcas” (SANTAELLA, 2007, 
p. 37).

Santaella (2007) esclarece, ainda, 
que todo índice é formado por ícones, já 
que a secundidade implica necessariamente 
a existência da primeiridade. O índice 
possui, portanto, uma relação icônica pré-
estabelecida.

É claro que todo índice está ha-
bitado de ícones, de quali-signos 
que lhe são peculiares e que nele 
inerem (a secundidade pressupõe 
a primeiridade). Porém, não é em 
razão dessas qualidades que o 
índice funciona como signo, mas 
porque nele o mais proeminente 
é o seu caráter fí sico-existencial, 
apontando para uma outra coisa 
(seu objeto) de que ele é parte. 
(SANTAELLA, 2007, p. 37-38)

Neste sentido, pode-se colocar 
o índice como signo da categoria de 
secundidade, que apresenta relação com 
o objeto a parti r do existi r no tempo e no 
espaço em termos singulares, por associação 
ou referência. As situações de causa e efeito 
são um exemplo em que a existência do efeito 
está atrelada a uma causa.
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Sobre os aspectos indiciais envolvendo 
a construção da persona do Poindexter, pode-se 
destacar, ainda na primeira cena (Figura 1), que 
a imagem de um apartamento extremamente 
limpo, meti culosamente organizado e simétrico 
indica que seu habitante é alguém que possui 
um rígido controle organizacional.

No caso dos índices, as possibilida-
des interpretati vas são fechadas, 
mesmo quando se consideram os 
casos de índices que apontam para 
uma pluralidade de direções. Por 
ser uma relação dual, na qual sig-
no e objeto estão dinamicamente 
conectados, o potencial interpreta-
ti vo dos índices se reduz à ligação 
existencial de um signo indicando 
seu objeto ou objetos. (SANTAELLA, 
2008, p. 38)

No nível de análise de índices com 
seus aspectos sin-signos, as possibilidades 
de interpretação são mais conclusivas, pois 
a relação entre signo e objeto é dual e ligado 
ao apontamento existencial que um signo faz 
de seu objeto.
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Figura 4 – Captura de tela - Memórias de Poindexter. Cena 
16: 43 min

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

A Figura 4 representa um trecho da 
sequência em que Wilson Fisk está tendo acesso 
às memórias de Benjamin Poindexter, através da 
leitura das transcrições das consultas psiquiátricas 
que Poindexter ti nha na infância e na adolescência. 
De maneira a dar leitura a estas memórias ao 
espectador, a produção da série optou por 
mostrá-las visualmente. Esta representação possui 
uma vasta carga de signifi cações que marcam a 
personalidade do futuro vilão.

O primeiro aspecto indicati vo das cenas é o 
próprio tom de cor. O preto e o branco indicam algo 
fora da realidade. Fora da realidade, justamente 
porque a forma de enxergar da grande maioria 
das pessoas é em cores. Esse fora do real indica 
ao espectador que o que está acontecendo não é 
a “realidade” de momento, e sim a representação 
da leitura de memórias.
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Só é possível fazer essa associação 
porque conforme verifi camos em Noth (1995, 
p. 67), o objeto pode ser algo real do mundo 
ou algo meramente imaginário, fruto do próprio 
pensamento de quem se propõe a compreender 
o signo. 

No senti do estabelecido de indicação 
de existencialidade, a seleti vidade de detalhes 
da cena é um índice que também aponta para a 
memória, já que a memória é um ti po de objeto 
mental, que é caracterizada por ser falha e por, 
de fato, ser seleti va de acordo com a importância 
do que precisa referenciar. 

Outros elementos indicativos estão 
presentes em outros signos. A placa, a parede 
envelhecida encoberta de plantas, por exemplo, 
são indicati vos da existência de um insti tuto 
para garotos, que possui uma parede anti ga, 
coberta de plantas nas descrições de memórias 
do jovem Poindexter.

Figura 5 – Captura de tela - Memórias de Poindexter. 
Cena 16: 34 min

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)



273273

Na Figura 5, observa-se em mais 
detalhes a existência de uma placa do insti tuto 
“The Lyndhurst Home For Boys”. A placa, como 
um índice, permite concluir que se ela existe 
nas memórias de Poindexter, a presença 
dele diante da placa também existe em um 
determinado tempo e lugar de acordo com 
sua descrição, seguindo assim aspectos de 
temporalidade e espacialidade d o índice. 
Porém, a limitação interpretati va do índice 
não permite conclusões além dessa. Não é 
possível, por exemplo, supor que Benjamin era 
órfão somente com este indício. Mas, ainda 
assim, o índice é importante, pois possibilita 
ao intérprete ir em busca de apontamentos e, 
posteriormente, estabelecer interpretações 
mais contundentes.

Figura 6 – Captura de tela. Cena 29: 56min

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)



274274

Outro aspecto indicial importante na 
construção do personagem é a cena representada 
na Figura 6. Nesta cena, Wilson Fisk aparece 
entre Julie Mercer e Benjamin Poindexter. As 
imagens são cheias de simbologias, pois a parti r 
de uma análise focada na percepção singular e 
de secundidade do índice, pode-se perceber 
que este momento é um indício de que Wilson 
Fisk conseguiu identificar como manipular 
Poindexter.

Aspectos  indiciais de linguagem não-verbal

Ainda sobre aspectos indiciais que 
produzem senti do de existência, pode-se analisar 
a comunicação não-verbal, presente em todas 
as obras cinematográfi cas e no coti diano de 
todas as sociedades. António Fidalgo (2004, 
p. 131) cita como exemplos de comunicação 
não-verbal recorrente: as expressões faciais, o 
sorriso, o gesto, o aperto de mão, etc. 

Lúcia Santaella (2007, p. 3) estabelece 
a importância das linguagens não-verbais ao 
colocá-las em um patamar de maior sensibilidade 
que as verbais e complementa dizendo que 
“[...] em todos os tempos, grupos humanos 
constituídos sempre recorreram a modos 
de expressão, de manifestação de senti do e 
de comunicação sociais outros e diversos da 
linguagem verbal [...]”.



275275

As expressões fí sicas, principalmente 
as faciais, estão no rol de signos que, ao serem 
processados pelo intérprete, produzem senti dos 
originados em singularidades, em que é possível 
perceber diferenças no objeto indicado, a parti r 
destas singularidades.

Figura 7 – Captura de telas. Expressões de Poindexter. 

Cena 24: 44 min

Fonte: Montagem do autor (Demolidor: O jogo Perfeito, 
2018)

 Os quadros apresentados na Figura 7 
fazem parte da mesma cena, na qual Benjamin 
Poindexter está tendo sua últi ma consulta com 
a psiquiatra que lhe atende desde a infância. 
Já adolescente, o então paciente não consegue 
aceitar que sua médica, que aparenta estar muito 
doente, lhe abandone. Num primeiro momento 
(Parte 1 – Figura 7), Benjamin demonstra certo 
senti mento de empati a com a situação dela. 
Porém, no evoluir da consulta, ao perceber que 
ela não poderá conti nuar lhe atendendo, ele muda 
de posição e passa a ameaçá-la. 
 No decorrer da cena (Partes 2-4 – Figura 
7), as expressões faciais e, principalmente, as 
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mudanças delas no pequeno espaço de tempo, 
indicam gradualmente a inexistência da 
empati a demonstrada no Quadro 1, e conforme 
avança, as expressões faciais são somadas a 
sua postura, que, vistas como um todo, são um 
outro signo que também indicam um aumento 
de agressividade interna no personagem.

Relações simbólicas

No âmbito das relações simbólicas, de 
acordo com Santaella (2008), as possibilidades 
interpretati vas, diferentemente dos índices, 
são inesgotáveis. Isto porque, ainda segundo 
Santaella (2008, p. 38): “Todo símbolo é 
incompleto na medida em que só funciona 
como signo porque determina um interpretante 
que o interpretará como símbolo, e assim 
indefi nidamente”.

Porém, o que possibilita a um símbolo 
ter seu signifi cado comutado indefi nidamente 
é o fato de que sua signifi cação é dada por 
convenções ou lei. Para Charles Peirce (2005, 
p. 71), “um símbolo é um representamem cujo 
caráter representati vo consiste exatamente 
em ser uma regra que determinará seu 
interpretante”. 

Portanto, são símbolos todos 
os signos convencionados, as palavras, 
bandeiras de países, e demais signos que, 
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independentemente da aparência, passam a 
representar algo, por convenção cultural ou por 
legislações. 

Um aspecto importante na interpretação 
da relação simbólica com o objeto é a necessidade 
de que o intérprete participe ou conheça a 
convenção, pacto ou lei que estabeleceu o signo 
como símbolo. Outro aspecto é que, devido a 
sua constante e indefinida determinação de 
novos interpretantes, existe uma transitoriedade 
inevitável da significação simbólica. Ela 
muda conforme variam a lei e as convenções 
socioculturais. O arcabouço cultural do intérprete é, 
portanto, crucial para o processo de interpretação 
de símbolos.

Figura 8 – Poindexter e Julie Mercer - Cena 32 min.

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

O aperto de mãos entre os personagens 
de Benjamin Poindexter e Julie Mercer, na Figura 
8, é um signo simbólico que possui código de 
signifi cação bem difundido. Em geral, expressa 
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um senti mento positi vo de confi ança entre duas 
pessoas. Usado como saudação, principalmente 
quando as pessoas não possuem inti midade ou 
como forma simbólica para concreti zar acordos. 
No caso específi co, ambos se conhecem, mas 
estão há um bom tempo sem se falar. Poindexter 
possui uma relação de admiração platônica para 
com Julie Mercer que, por não saber que está 
diante de um perseguidor, estende a mão como 
forma de demonstrar confiança. Poindexter 
hesita, mas se deixa levar e retribui o aperto 
de mão.

Figura 9 – Contrastes de ambientes

Fonte: Montagem do autor (Demolidor: O jogo Perfeito, 

2018)

A fotografi a das cenas que envolvem 
ambientes internos também possui uma carga 
simbólica a ser considerada. Este é um signo 
menos óbvio, mas, para os espectadores 
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regulares da série e possíveis conhecedores 
das convenções fí lmicas adotadas nela dá 
para relacionar com facilidade a presença 
dos antagonistas sempre em ambientes com 
muita claridade (Quadro 1 e 3 – Figura 9), 
enquanto que, os protagonistas sempre que 
desenvolvem ações em ambientes internos 
são colocados em lugares com pouquíssima 
iluminação (Quadros 2 e 4 – Figura 9). 

As principais ligações para uma possível 
interpretação desta fotografi a dizem respeito 
ao fato de que o personagem principal e herói 
da série é um homem cego, e que, portanto, 
a ausência de luz não lhe é um problema e o 
fato de que Hell’s Kitchen, lugar onde a série 
se passa, é uma cidade bastante sombria para 
os cidadãos de bem. Portanto, a escuridão das 
cenas pode ser interpretada com símbolo do 
terror implicado pelos criminosos que, por sua 
vez, estão sempre atuando em ambientes com 
fotografi a com muita claridade. 
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Figura 10 – Captura de tela. Poindexter na 

infância Cena 18 min

Fonte: (Demolidor: O jogo Perfeito, 2018)

Na Figura 10, Poindexter usa um 
boné com um símbolo que se assemelha a 
um alvo. Entretanto, o signo em questão possui 
um signifi cado maior para a construção do 
personagem. Este é uma marca uti lizada pelo 
vilão, conhecido como Mercenário (Bullseye 
em inglês) na versão em quadrinhos da série 
do Demolidor. Para o espectador que detém 
essa informação, a presença deste símbolo 
associada a outros, completa a informação 
necessária para levar a uma interpretação 
de que este garoto será, de fato, um dos 
maiores inimigos do Demolidor. Assim como 
os demais símbolos, a interpretação deste 
também depende de conhecimentos prévios 
da convenção que o fi rmou como signo.
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Para completarmos os entendimentos 
sobre os signos, significações e objetos é 
importante, antes da conclusão, esclarecer 
que signos não são estáti cos e que precisam 
necessariamente ser vistos sob uma natureza 
de fundamento. São, portanto, complexos e 
multi dimensionais. Assim como Winfried Noth 
(1995, p. 11) afi rma “[...] um mesmo signo pode 
ser considerado sob vários aspectos e submeti do 
a diversas classifi cações. Essa visão perspecti vista 
dos signos é especialmente importante para 
descrever os signos [...]”.

Considerações Finais

A análise desenvolvida no presente 
arti go sobre o episódio “O Jogo Perfeito” da 
série “Demolidor” da Netflix, possibilitou a 
compreensão de como a relação de signos está 
presente na produção e de como ela contribui 
para a construção pelos espectadores de um 
personagem de fi cção. A realidade do personagem, 
suas relações, e como o que lhe rodeia interfere 
na interpretação dos espectadores sobre como o 
personagem o é para eles, chegando até mesmo 
à representação futura do que será, através dos 
signos presentes.

De modo geral, foi observado que os 
signos e suas relações com os objetos, apesar de 
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analisados separadamente neste arti go, são 
complexos em si e possuem diversas facetas, 
podendo ser revistos sob qualquer um dos 
fundamentos colocados por Peirce (2005) para 
a sua segunda tricotonomia, quali-signos, sin-
signos e legi-signos. 

Cada tipo de signo, ícone, índice 
e símbolo contribui para uma forma de 
compreensão, respecti vamente sugerindo, 
indicando e representando o objeto. É 
fundamental, entretanto, que o interpretante 
se coloque disposto a não só enxergar tais 
signos, mas também realizar as correlações 
necessárias para levar a uma interpretação.

De modo geral, ati ngiu-se o objeti vo 
de compreender como os signos e suas 
relações possibilitam que os espectadores 
possam construir interpretações sobre a 
trajetória de Poindexter no episódio. Destaca-
se a compreensão de como as relações de 
qualidade, existência e lei funcionam no 
estabelecimento de um objeto.

Acredita-se que o presente arti go pode 
contribuir principalmente para a ampliação 
na comunidade acadêmica da exploração da 
construção do senti do através da leitura e 
interpretação da imagem. Isso pode favorecer 
novos questi onamentos acerca dos processos 
em que se dão tais interpretações, sejam 
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elas através das relações icônicas, indicias ou 
simbólicas.

As cenas foram escolhidas de acordo 
com a conveniência metodológica deste arti go, 
outras poderiam fazer parte deste rol e ter, 
inclusive, novas construções interpretati vas, por 
exemplo, por meio da análise de movimentação 
de câmeras ou da fotografi a, elementos estes 
que possuem alta carga significativa, mas 
que, por conta do recorte desta investi gação 
cientí fi ca, não foram analisados no presente 
texto. 
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