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Resumo 

 

O objeto desta pesquisa é o seriado Dark (2017) de Baran bo Odar e Jantje Friese. O 

problema dessa investigação é compreender como a manipulação de cores auxilia na 

atribuição de significados dos episódios 1 e 6 do seriado Dark. Nesse sentido, o objetivo geral 

é analisar a atribuição de significados nos dois episódios do seriado, enquanto os objetivos 

específicos são avaliar os processos de edição de cor pelos quais as cenas dos episódios 

passam e também realizar o estudo semiológico dos capítulos, com foco na participação da 

cor para atribuição de significados. A pesquisa traz os conceitos de semiologia de Christian 

Metz (1972); para falar sobre cor, o estudo apoia-se em Maria Helena Braga e Vaz da Costa 

(2011), Michel Chion (2016), Luciano Guimarães (2001) e Modesto Farina (2011); sobre 

edição contribui Jacques Aumont (2008). O método de pesquisa a ser utilizado é o da análise 

de imagem seguindo as técnicas de Jorge Duarte e Antonio Barros no livro Métodos e 

Técnicas de Pesquisa em Comunicação (2006). 

  

Palavras-chave 
 

Cinema; Série; Dark; Cor; Semiologia 

 

Abstract 
 

The object of this research it’s the Netflix web-series Dark (2017) by Baran bo Odar and 

Jantje Friese. The problem of this investigation is understand how color manipulation assists 

in the attribution of meanings in the episodes 1 and 6. To this end, the general objective is to 

analyze the attribution of meanings in this two episodes, while the specific objectives are to 

evaluate the processes of color editing which the episodes scenes pass and also the 

semiological study of the chapters, focusing on the use of the color for the attribution of 

meanings. The research brings the concepts of semiology by Christian Metz (1972); to talk 

about color, the study is based on Maria Helena Braga and Vaz da Costa (2011), Michel 

Chion (2016), Luciano Guimarães (2001) and Modesto Farina (2011); about editing 

contributes Jacques Aumont (2008). The research method to be used is the image analysis 

following the techniques of Jorge Duarte and Antonio Barros in the book Métodos e Técnicas 

da Pesquisa em Comunicação (2006). 
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Cinema; Web-series; Dark; Color; Semiology 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivemos imersos em um mundo onde a geração de conteúdos audiovisuais 

é colossal. Todos os anos centenas de filmes, documentários e séries são distribuídos em salas 

de cinema e provedores globais. 

No ano de 2017, o site Netflix estreou em seu catálogo um seriado alemão intitulado 

Dark, no qual a trama desenrola-se em torno do desaparecimento de duas crianças em 

Winden, uma serena cidade alemã, sem deixar rastros. Elas não só despertam algumas 

questões sobre o passado de alguns moradores cidade como criam uma espécie de teia que 

coloca o passado, o presente e o futuro no mesmo plano. A narrativa da série já é considerada 

complexa por si só, afinal viagem no tempo não é um tema de fácil compreensão para a 

maioria das pessoas, o que pode nos tomar muito tempo para compreender tudo que está 

acontecendo. Se não bastasse, ao longo da série o espectador é bombardeado com diversas 

informações “subliminares” de estética, áudio e cor. A gama de cores utilizada na produção e 

pós-produção do seriado é muito ampla, e - ao que descobriremos - recheada de significados.  

Nessa pesquisa busca-se compreender de que maneira a manipulação de cores auxilia 

para a atribuição de significados em dois episódios do seriado. É de suma importância 

esclarecer que a escolha desses dois episódios se dá pelo fato de que ao decorrer do seriado, 

ficam claras algumas mudanças quanto à utilização de cores para a concepção de algumas 

tensões e ou temperaturas das cenas escolhidas, como já mencionado anteriormente.  

Os episódios escolhidos são o 1 (Secrets), que investe na construção dos cenários de 

cada personagem e na atmosfera da cidade. Situa o lado dos jovens e dos adultos - que 

aparecem paralelamente em todo o episódio – enquanto os adolescentes e crianças passeiam 

pela cidade expostos a um clima soturno e amedrontador, os adultos se expõem de forma 

tensa ante o desaparecimento das duas crianças, e de suas incapacidades para resolver o que 

está acontecendo. Já o outro episódio escolhido para este estudo foi o 6 (Sic Mundus Creatus 

Est - que é uma referência ao mandamento 12 descrito no livro A Tábua de Esmeralda, 

publicação que deu origem a alquimia), que começa com a chefe de polícia ordenando que 

todos os oficiais da cidade procurem por qualquer informação de 50 anos atrás sobre pessoas 

desaparecidas em Winden. Um dos personagens principais da trama, Ulrich – que é pai do 

personagem principal, Jonas - começa a desconfiar e revirar toda e qualquer coisa do passado 

que possa levar a alguma explicação sobre o desaparecimento de seu irmão mais novo e de 

algumas outras crianças na cidade. 
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Assim, a pesquisa busca analisar os processos de edição e manipulação de cor pelos 

quais as cenas escolhidas dos episódios passaram, buscando também verificar o processo de 

montagem, na identificação das técnicas envolvidas. Além disso, realiza-se um estudo 

semiológico, com foco na participação da cor para a atribuição de significados específicos. 

Ao longo da história do cinema e do audiovisual, poucos foram os autores que 

dedicaram os seus estudos para esse campo tão fundamental na composição e edição de uma 

cena audiovisual, que é o processo de manipulação de cor - seja na produção técnica de uma 

cena ou também na pós-produção. Maria Helena Braga e Vaz da Costa, em seu livro Cores & 

Filmes: Um estudo da cor no cinema (2011), propõe uma discussão sobre um entendimento 

mais completo dos fatores que contribuem para a introdução da cor pela indústria 

cinematográfica e o seu impacto. Christian Metz, em A Significação no Cinema (1972), faz 

um estudo aprofundado que busca, através da análise semiológica, atingir o sentido e a forma 

da relação entre a realidade e o cinema. Jacques Aumont  em A Análise do Filme (2004), junto 

a Michel Marie, procura definir algumas atividades de análise cinematográficas sendo 

discutido também o conjunto de métodos possíveis para isso. O livro A Estética do Filme 

(2008), de Jacques Aumont também foi utilizado nesta pesquisa; ele aborda questões técnicas 

de montagem cinematográfica. Luciano Guimarães, em A Cor como Informação (2001), nos 

conta a exata delimitação da cor como informação cultural e também a investigação dos 

processos de percepção e seus comportamentos para a geração de sentido. Em Psicodinâmica 

das Cores em Comunicação (2011), de Modesto Farina (et al), os autores preocuparam-se em 

mostrar de forma detalhada o que cada cor pode gerar nos espectadores de filmes ou de peças 

publicitárias.  

O método escolhido para ser aplicado na pesquisa é o da análise de imagem, baseado 

nos estudos de Jorge Duarte e Antonio Barros, em seu livro Métodos e Técnicas de Pesquisa 

em Comunicação (2006). Após a leitura e fichamento dos autores e pesquisadores, será feita 

uma análise semiológica dos episódios já citados, evidenciando e trazendo como exemplo 

algumas partes importantes, em que a manipulação e utilização de cores tornam-se evidentes. 
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1.1 Estado da arte 

 

O estado da arte reúne trabalhos pesquisados nos últimos cinco anos, nos sites do 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), do Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação do Centro Universitário Franciscano (Lapec), além de alguns coletados a partir 

de pesquisa exploratória no Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram: 

"cinema", "cor" e "série". Assim, foram encontrados 5 trabalhos que mais se aproximam do 

tema proposto por esta pesquisa. 

O trabalho final de graduação feito por Jordão (2017) busca compreender como o 

profissional de assessoria de imprensa é representado na ficção seriada contemporânea, a 

partir da perspectiva do jornalismo. O método adotado foi a pesquisa qualitativa e a análise de 

conteúdo. O trabalho conclui que a representação do assessor é de um profissional 

competente, mas que foge totalmente às leis e à ética jornalística. 

No artigo de Silva (2013), o objetivo foi mostrar como vários fatores conjugam-se 

para determinar a cor exata que atribuirá a expressividade mais conveniente a cada tipo 

específico de mensagem para um produto ou serviço. A metodologia aplicada envolveu a 

pesquisa bibliográfica, com aplicação de questionário. A conclusão foi de que normalmente a 

escolha da cor está relacionada não simplesmente ao visual, pela opinião pessoal, mas pelo 

que está por dentro, pelo sentimento. 

A pesquisa de Rivé (2010) busca entender o significado da cor vermelha no processo 

de comunicação que ela estabelece. A pesquisa utilizou um procedimento teórico-

metodológico que abarca a análise fílmica.  

Encerrando o estado da arte, o estudo de Hércules (2012) procura responder a questões 

interdisciplinares, como a representação da França dos anos 60 e as relações de gênero. O 

método de pesquisa é qualitativo e bibliográfico. O artigo de Hércules propõe, então, uma 

reflexão a respeito da representação da França dos anos 60 e as relações de gênero, tudo isso 

com foco nas cores utilizadas pelos dois diretores estudados em sua pesquisa. 

Depois de finalizadas as pesquisas sobre os assuntos que se aproximam do estudo 

escolhido para este trabalho, optamos por utilizar como metodologia a análise de imagem e 

um estudo semiológico do objeto definido. 
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2 MONTAGEM 

 

As reflexões que aqui são desenvolvidas, são inseridas no contexto de uma pesquisa 

que procura estabelecer relação entre montagem, cor e semiologia para a atribuição de 

significados no seriado Dark. Para compreendê-las melhor e oferecer subsídios para este 

trabalho, o capítulo dois inicia com uma relação entre alguns estudiosos da montagem no 

cinema. 

 

2.1 Fundamentos da montagem 

 

De acordo com Aumont (2008, p. 66), a montagem poderia ser definida, de maneira 

bem geral, como “a colocação, lado a lado, de dois elementos fílmicos que acarretam a 

produção de um efeito específico, que cada um desses elementos, considerado isoladamente, 

não produz”. O autor nos norteia de forma coesa nessa discussão sobre a importância da 

montagem cinematográfica para o entendimento final da narrativa. Ele afirma que a 

montagem é o que garante o encadeamento dos elementos da ação segundo uma relação que 

globalmente, é uma relação de causalidades e/ou temporalidade diegéticas: trata-se sempre, 

dessa perspectiva, de fazer com que o “drama” seja mais bem percebido e compreendido com 

correção pelo espectador.  

É fato que a grande maioria das cenas mostradas no seriado só podem ter a sua 

interpretação final feita graças ao minucioso trabalho realizado na montagem. Na cena em que 

Jonas realiza a sua primeira viagem temporal, ao atravessar as portas secretas de uma caverna 

da cidade, pode-se notar a importância da correta sequência de cortes que são realizados para 

que o entendimento final, de que Jonas passou do presente para o passado, seja feita pelo 

espectador, afinal se retirarmos alguns cortes ou os colocarmos fora de sua ordem, a 

mensagem final será distorcida e o espectador terá uma maior dificuldade de compreender o 

que aconteceu. É fato que a grande maioria das cenas mostradas no seriado só podem ter a sua 

interpretação final feita, graças ao minucioso trabalho realizado na montagem. Na cena em 

que Jonas realiza a sua primeira viagem temporal, ao atravessar as portas secretas da caverna 

da cidade, pode-se notar a importância da correta sequência de cortes que são realizados para 

que o entendimento final, de que Jonas passou do presente para o passado, seja feita pelo 

espectador, afinal se retirarmos alguns cortes ou os colocarmos fora de sua ordem, a 

mensagem final será distorcida e o espectador terá uma maior dificuldade de compreender o 
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que aconteceu. A sequência toda já é complexa por mostrar diferentes tipos de caminhos e 

portas dentro da caverna, mas antes de atravessar ele se depara com dois corredores. Um deles 

o levaria para o passado e o outro para o futuro. 

Outro autor essencial para citarmos quando se trata de montagem é Christian Metz, 

com o seu livro A significação no Cinema (1972, p.46). Metz exemplifica, de forma clara e 

didática, a importância da montagem, afirmando que 

 

O bom Pudovkin, mais direto que os outros, não pensava acertar tanto 
quando declarava com firmeza que a noção de montagem, além de todos os 

sentidos particulares que lhe são às vezes atribuídos (colar planos após 

planos, montagem acelerada, princípio meramente rítmico, etc.) é em 

verdade o essencial da criação fílmica: o “plano” isolado não é senão um 
pedacinho de cinema; não é senão a matéria-prima, fotografia do mundo 

real. Só se passa da fotografia do cinema, do decalque à arte, pela 

montagem. Com tão ampla definição, ela se confunde simplesmente com a 
própria composição da obra.  

 

Um seriado como Dark, que apresenta uma certa complexidade em sua narrativa, 

precisa necessariamente que o seu processo de montagem seja feito com cuidado e 

sensibilidade redobrada, prestando atenção às diversas mudanças de percepção que o 

espectador pode ter diante do resultado final. Aumont (2008, p.64) explica em um de seus 

capítulos, que a montagem pode ser feita de diversas formas. Uma delas em especial é a 

Expressiva, que ele esclarece ser “uma montagem que “não é um meio, mas um fim”  e que 

“visa a exprimir por si mesma, pelo choque de duas imagens, um sentimento ou uma ideia”  

Em diversas cenas, o responsável pela montagem dos capítulos utilizou-se dessa forma 

de montagem para exercer o sentimento que o autor gostaria que o espectador sentisse. Isso se 

deu principalmente devido ao fato de que a série se situa em algum lugar entre passado, 

presente e futuro, fazendo com que dessa forma, a montagem Expressiva seja uma técnica 

fundamental de montagem para um tipo de narrativa como essa.  

Outra questão importante de se trazer à discussão é a dos ritmos fílmicos. Eles são 

elementos que não se criam somente por meio do texto dos personagens, mas também pela 

atuação dos atores, da intensidade das expressões, da trilha sonora, das tonalidades de cor e 

mais uma variável de outros elementos de percepção. O autor nos afirma então, que o ritmo 

fílmico apresenta-se, portanto, como a sobreposição e a combinação de dois tipos de ritmo 

totalmente heterogêneos: Os Ritmos Narrativos e os Ritmos Plásticos. Esse segundo é, com 

certeza, importantíssimo para essa pesquisa, pois eles - os Ritmos Plásticos - podem resultar 

da organização das superfícies no quadro ou da distribuição das intensidades luminosas, das 
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cores etc. A quantidade de exemplos que poderíamos trazer para este tópico é gigantesca, pois 

Dark utiliza muito bem essa relação entre o cenário físico, a intensidade das luzes e a 

montagem final em quase todas as cenas dos dois episódios escolhidos para esta pesquisa. Um 

dos cenários mais icônicos do seriado - acredito que para uma grande maioria de espectadores 

- é a incompreendida e bizarra sala azul, onde todos os elementos existentes da sala - 

intensidade luminosa, cor, objetos e música - chamam muito a nossa atenção. 

 

 

Figura 01: fotografia da “sala azul” do episódio Secrets, aos minutos 23’46”. 

 

É perceptível como os Ritmos - principalmente os Plásticos - se tornam tão 

fundamentais na compreensão dos significados desta narrativa. O que nos leva ao próximo, 

que com certeza é um dos pilares centrais dessa pesquisa: a utilização das cores e das 

intensidades luminosas para a formação dos significados em Dark. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 COR 

 

3.1 O aparelho óptico 

 

Para podermos entender melhor como o nosso cérebro interpreta as imagens que 

enxergamos, é fundamental que exista um capítulo somente sobre o aparelho óptico. 

O olho humano pode ser considerado como uma espécie de câmara escura -  um tipo 

de aparelho óptico baseado no princípio de mesmo nome, o qual esteve na base da invenção 

da fotografia no início do século XIX. Nele, algumas “lentes” fazem convergirem os raios de 

luz para a parede interna oposta ao orifício ocular, formando, por sua vez, as imagens que 

enxergamos. 

Em seu livro A cor como informação (2001, p.22), Luciano Guimarães nos conta que 

 

os objetos do nosso mundo sensível, particularmente os cromáticos, guardam 

latente a sua manifestação, que é levada aos olhos pelos fluxos de feixes 

luminosos. A luz atinge todos os objetos que, por sua vez, refletem inúmeros 
feixes luminosos em todos os sentidos. Todo o espaço tridimensional é 

ocupado por vetores luminosos que carregam as informações visuais dos 

objetos.  

 

O autor ainda alega que a imagem que é projetada na tela do televisor, do computador 

ou do cinema, embora mantenha uma distância focal uniforme, plana, “pode ser uma 

representação de uma imagem com profundidade de campo real”, afirma o autor. 

Para o cérebro fazer a leitura e o processamento das cores que estão presentes na 

imagem, o processo cerebral acontece de forma diferente: 

 

[...] a cor é inicialmente detectada por meio dos contrastes de cores. Atuam, 

nessa análise, um processamento seriado das células simples às mais 

complexas, no qual vão sendo “decifrados progressivamente mais detalhes” 
e um processamento paralelo das diversas informações da imagem em 

diversas localizações cerebrais. “É a combinação de ambos os tipos destas 

análises que proporciona a interpretação completa de uma cena visual.” 
(GUIMARÃES, 2001, p.46) 

 

A fim de complementar a afirmação de Guimarães, podemos esclarecer que o 

contraste nada mais é do que duas cores diferentes quando entram em discordância direta, o 

contraste intensifica as diferenças entre ambas. O contraste aumenta quanto maior for o grau 

de diferença e maior for o grau de contato, chegando a seu máximo contraste quando uma cor 
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está unida de outra. O efeito de contraste é correspondente, já que afeta às duas cores que 

envolvem. Todas as cores de uma composição sofrem a influência das cores com quais entram 

em contato.  

O autor Modesto Farina, em seu livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação 

(2011), nos conduz à informação de que “outros cientistas provaram, já em 1953, por 

experiências, que a distinção das cores, sua identificação, sua denominação e quaisquer 

reações estéticas a elas são todas funções do córtex.” Ele complementa dizendo que o córtex é 

uma “parte do cérebro que se ocupa das sensações conscientes de onde se conclui que a visão 

cromática resulta do desenvolvimento e do processo educativo do indivíduo”. 

Segundo a autora Maria Helena Braga e Vaz da Costa, pesquisadora e estudiosa do 

cinema, em seu livro Cores e Filmes: Um estudo da cor no cinema (2001, p.68), 

 

a cor pode aguçar a percepção, do espectador, em relação à imagem da tela - 

isto é, pode expor os detalhes; ao assistir a um filme em cores, o espectador 
aumenta sua atenção visual não somente dos detalhes, mas do colorido em 

geral; e o espectador responde mais sutilmente a cores específicas na tela do 

que na vida real.  

 

Após esse processo de aguçar a percepção do espectador e levá-lo diretamente para 

“dentro” da imagem, o cérebro fica responsável pela construção final da imagem, em si, que 

“ocorrerá apenas com a atuação da função integrativa do sistema nervoso, que irá processar a 

informação visual, gerando pensamentos e emoções.” (GUIMARÃES, 2001, p.43) 

Pensamentos e emoções essas, que podem ser manipuladas de acordo com o que cada 

cor pode carregar de significados, levando em conta, com certeza, a individualidade cultural 

de cada espectador em frente a tela, que pode variar de região para região, como por exemplo, 

ocidente e oriente. 

 

3.2 A manipulação das cores 

 

Como mencionado anteriormente, as cores são muitas vezes utilizadas para manipular 

as emoções e as interpretações de quem assiste a um determinado produto audiovisual ou até 

mesmo publicitário ou midiático. Utilizando-se dessa afirmação como gancho, o trabalho de 

Costa (2001, p.65) nos conta que 

 

a cor dirige, complementa e amplia a compreensão da narrativa por parte do 
espectador, introduzindo e guiando-o ao longo da narrativa fílmica. Também 
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neste caso a cor se destaca como suporte importante para intensificar 

situações melodramáticas e representar as mudanças de humor e sentimentos 
dos personagens. 

 

 Em utilização na pós-produção ou edição, as cores não só podem representar as 

mudanças de humor e sentimentos de um personagem, como podem também estabelecer o 

clima inteiro de uma cena, ou até mesmo de um capítulo. Um exemplo claro disso são as 

definições de cores frias e quentes e o que elas podem levam de significações. Costa (2001, 

p.66) diz que “Se de um lado as cores “frias” tendem a sugerir tranquilidade, apatia e 

serenidade. De outro lado, as cores quentes tendem a sugerir agressividade, violência, 

estimulação e excitação” em uma cena. Em duas das fotografias escolhidss para análise desta 

pesquisa - mais precisamente do episódio 01 nos minutos 23:46 (sala azul) e 23:13 (asilo) - 

nós podemos perceber a utilização dessas cores. O exemplo da cena da sala azul, que também 

foi mencionada no capítulo anterior, 90% das tonalidades utilizadas são frias, dando o aspecto 

de ser um lugar apático e insensível. Já a fotografia do asilo, onde o velho Helge está 

internado, podemos notar a completa utilização das cores quentes - amarelo e laranja - nos 

deixando com a sensação de que, ao mesmo tempo, deve ser um lugar cômodo e confortável, 

pode demonstrar também a instabilidade mental que Helge enfrenta no seriado. 

 

 

Figura 02: fotografia do asilo no episódio Secrets, aos minutos 28’23”. 
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 A websérie utiliza-se muito dessas manipulações cromáticas em cada montagem, e 

Costa (2001, p.66) nos diz que “a combinação de cores pode resultar em uma composição 

“harmônica” - que dá prazer àquele que vê - ou “desarmônica” - quando a composição de 

cores afeta o olho de modo desconfortável”. Podemos aqui resgatar novamente os contrastes 

de cor, que dependendo da forma como são utilizados, se tornam absurdamente desagradáveis 

ao olhar, podendo assim imprimir um significado específico em quem o assiste. 

 As cores não precisam ser necessariamente somente manipuladas em uma pós-

produção, como o caso em que falamos anteriormente. Elas também podem ser manipuladas 

durante o procedimento de montagem de um cenário, na escolha das roupas de um 

determinado personagem e etc. 

 

Certos elementos da mise-en-scène, como a decoração, a cor, os gestos e a 
composição dos elementos no enquadramentos, são proeminentes nessa 

forma expressiva de discurso porque elas realçam o caráter emocional e 

psicológico da narrativa. (COSTA, 2001, p.70) 

 

 Com esse trecho, o autor ilustra de forma clara o que foi levantado anteriormente 

sobre o encaminhamento emocional e psicológico que a narrativa imprime em cada 

espectador. Porém, de nada adianta falarmos sobre a influência notável que as cores tem no 

que é sentido em frente a uma televisão ou tela de cinema, se não levarmos em conta o 

significado que cada cor carrega no seu intrínseco. 
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4 SEMIOLOGIA DAS CORES 

4.1 A semântica das cores 

Para começarmos a penetrar em um dos principais campos pretendidos por esta 

pesquisa - de entender como os espectadores do seriado Dark absorvem as informações 

cromáticas conduzidas no decurso da narrativa do seriado - precisamos trazer aqui neste 

capítulo alguns aspectos teóricos fundamentais para, adiante, analisar os episódios escolhidos. 

Como já mencionado anteriormente, cada cor carrega consigo um significado que lhe 

é peculiar por determinados fatores, sejam eles culturais, emocionais e etc. Em seu livro, já 

antes citado, Farina (2011, p.96) afirma que  

 

as cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, 

influindo no indivíduo para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, 

para se abster ou agir. Muitas preferências sobre as cores se baseiam em 
associações ou experiências agradáveis tidas no passado e, portanto, torna-se 

difícil mudar as preferências sobre elas. 

 

 Isso acontece desde o início de Dark, o espectador é submetido a uma quantidade 

imensa de cores e nuances luminosas que podem e devem mexer com a forma de 

interpretação sobre cada personagem, cenário ou quadro apresentado ao longo dos episódios. 

Não é à toa que a utilização das cores - como colocado por Farina - pode influenciar em 

gostar ou não gostar de alguma coisa, um episódio ou até mesmo de uma série inteira, por 

conter cenas que fazem o espectador sentir-se desconfortável ao, talvez, resgatar uma 

“memória” cromática que pode ser intrínseca à ela. 

 

O efeito produzido pela cor é tão direto e espontâneo que se torna difícil 

acreditar que ele conote apenas experiências passadas. Entretanto, 
cientificamente, nada comprova a existência de um processo fisiológico que 

explica o porquê dessa reação física do homem à estimulação da cor. (2011, 

p.91) 

 

 Em seu estudo, Farina  nos apresenta a diversos pensadores e cientistas da psicologia 

que tentam explicar o que modo as cores atuam  na decodificação de uma cena apresentada ao 

espectador. Antes de adentrar aos relatos dos estudiosos da psicologia,, Farina nos situa que 

"a preferência pela cor geralmente denuncia indivíduos com mais abertura a estímulos 
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exteriores; é privilégio das pessoas sensíveis, que se deixem influenciar, e que estão propensas 

à desorganização e à oscilação emocionais" (2011, p.88). 

 

Junto a isso ele nos esclarece que ao lidar com a cor 

 

o indivíduo sofre a ação do objeto: é uma atividade passiva. Ao contrário, ao 

perceber a forma, ele tem de examinar o objeto, definir a sua estrutura, 

elaborar uma resposta: é uma atitude ativa, e é isso que caracteriza a mente 
mais ativamente organizadora. (2011, p.88) 

 

Em consequência a essas reações e influências, os indivíduos vão responder de 

maneiras relativamente diferentes de umas para outras - como já dito anteriormente - e como 

também é utilizado em outras formas de comunicação, como na publicidade por exemplo, em 

que a sugestionabilidade das cores é um fator altamente explorado. 

Trago aqui o exemplo - já citado anteriormente - da sala azul que aparece no episódio 

I. O estranhamento que o espectador sente quando a sala aparece pela primeira vez é nítido, 

afinal as cores frias e intensas - principalmente o azul - parecem não corresponder com a 

atmosfera também fria, porém muito mais escurecida do que o episódio já estaria imerso. A 

partir dali, a sala passa a aparecer novamente em takes de curta duração para, talvez, 

intensificar cada vez mais esse estranhamento e desconforto que o azul carrega no seriado. O 

autor nos situa sobre estes contrastes de cores afirmando que "não obstante, algumas cores 

que possuem grau de contraste com suas congêneres apresentam, às vezes certa memorização. 

É o caso de letras e formas em azul, mas não essa cor como fundo, como também a cor 

amarela em si, fácil de memorizar [...]" (2001, p.94). 

 Essa citação utiliza como exemplo as letras e as formas, mas ela pode também ser 

usada para explicar os empregos que o seriado faz - como o exemplo da sala - fazendo com 

que o espectador memorize o que foi assistido e sentido na cena de forma mais fácil, 

provavelmente da forma como tinha sido pretendida pelo seriado. Em seguida, entraremos no 

capítulo que vai falar um pouco mais detalhadamente a respeito de cada cor da escala 

cromática e seus conceitos gerais. 
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4.1 As cores e a interpretação de significados 

Até aqui falamos de modo geral que cada cor do espectro cromático é ou pode ser 

interpretada pelo cérebro do espectador de uma forma possivelmente única. Neste subcapítulo 

iremos então, tratar quais e como cada cor pode carregar seus sentidos. 

Baseado nos estudos detalhados de Modesto Farina (2001, p.89), podemos perceber 

que um dos principais fatores na significação da cor pode ser pela faixa etária do espectador. 

Ele nos informa que o psicólogo Bamz (1980), em uma de suas pesquisas, “alia o fator idade à 

preferência que o indivíduo manifesta por determinada cor” e que também “esse estudo pode 

conduzir a resultados eficazes no campo mercadológico.” No livro ele ilustra o estudo com a 

seguinte tabela: 

 

Figura 03 – Tabela da relação entre faixas etárias e a preferência por cores 

Vermelho Corresponderia ao período de 1 a 10 anos 

idade da efervescência e da espontaneidade; 

Laranja Corresponderia ao período de 10 a 20 anos 
idade da imaginação, excitação, aventura; 

Amarelo Corresponderia ao período de 20 a 30 anos 

idade da força, potência, arrogância; 

Azul Corresponderia ao período de 40 a 50 anos 

idade do pensamento e da inteligência; 

Roxo Corresponderia ao período além dos 60 anos 

idade do saber, da experiência e da benevolência. 

Fonte: FARINA (2001, p.89) 

 

 Esse estudo é bastante esclarecedor e pode servir para esclarecer a faixa etária que 

possivelmente prevaleça em maior parte como espectadora do seriado. Servindo como 

exemplo, o personagem principal do seriado, Jonas, faz uso de um casaco de chuva amarelo 

do início ao fim da série. Assimilando isso, podemos suspeitar que hipoteticamente os 

criadores do seriado utilizaram esse fixo tom de amarelo no personagem principal, para 

atingir um público que deve variar entre 20 e 30 anos. Conforme levantado na tabela, essa 

faixa etária tem como característica em ser a idade da força, potência e arrogância, 

características essas que podem ser encontradas em Jonas. Deixamos claro, que esse 

levantamento é apenas uma hipótese sobre a relação de cor e significados com a faixa etária 
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dos possíveis espectadores. Não podemos afirmar com veemência por falta de dados. O 

Netflix não os torna público. 

 Aliado a isso, existem algumas cores que são de certa forma enraizados na cultura de 

um povo e seus significados também. Provavelmente a maioria da população mundial 

relaciona a cor rosa, por exemplo, à um enxoval de menina ou até mesmo a graça de uma 

mulher; a cor branca à um vestido de noiva, pureza ou limpeza; a cor vermelha ao sangue, 

calor ou romantismo; o cinza pela tristeza; o preto à escuridão da noite ou algo negativo.  

 O autor utiliza uma boa parte do seu livro Psicodinâmica Das Cores Em Comunicação, 

para o esclarecimento dos significados de cada cor. Acredito que não se faz necessário trazer 

aqui neste capítulo todas as definições, ficando melhor aplicado no capítulo de análise dos 

episódios, utilizando e explicando somente as cores que foram utilizadas nos episódios 

definidos. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta etapa esclarecemos a metodologia da análise desta pesquisa. Este capítulo foi 

separado em duas partes, a primeira explica em que se baseia o método da pesquisa, já a 

segunda mostra como ele foi empregado. 

 

5.1 Metodologia 

  

Como proposto no projeto de pesquisa, o objetivo principal deste trabalho é o de 

entender de que maneira a manipulação das cores auxilia na atribuição de significados nos 

episódios I e VI do seriado, além de também analisar os processos de edição de cor que os 

episódios passaram; identificar as técnicas envolvidas no processo de montagem e por fim 

realizar um estudo semiológico das cores presentes nas fotografias escolhidas. A escolha dos 

episódios I e VI se deu pelo fato de o episódio I ser mais introdutório e o VI ter a narrativa 

melhor desenvolvida e complexa. 

Um trabalho desta natureza nos permite a escolha de diversos percursos 

metodológicos, porém devemos levar em consideração quais são os métodos que podem nos 

ajudar a validar o resultado final da pesquisa. Desta forma, a metodologia escolhida para o 

desenvolvimento desta pesquisa é de natureza qualitativa e a técnica que foi utilizada é a da 

análise fílmica do objeto. Isto foi feito a partir da análise de dezoito fotografias retiradas de 

dois episódios do seriado, doze do episódio 01 (Secrets) e seis do episódio 06 (Sic Mundus 

Creatus Est).  

A análise fílmica é a parte crucial para dar o resultado pretendido por esta pesquisa, 

pois, com o conjunto final de obra, a observação se torna algo penoso. Dessa forma, 

precisamos dividir a série em partes, como feito aqui, afinal um filme ou série pode conter 

trilha sonora, efeitos sonoros, textos de personagens e etc. Nesta pesquisa específica escolheu-

se analisar somente os processos de montagem, da utilização da cor e as suas significações. 

Vanoye explica que 

 

analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido 

científico do texto, assim como se analisa, por exemplo, a composição 

química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos. É 

despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 
materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, uma vez que o 

filme é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para 

“desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos distintos do próprio 
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filme. Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do 

filme. Essa desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos 
aprofundada, mais ou menos seletiva, segundo dos desígnios da análise. 

(VANOYE, 1994, p. 15). 

 

 A análise fílmica, então, não pode ser considerada uma tarefa simples e fácil. São 

diversos elementos para se analisar, juntar os fatos e chegar a uma conclusão. Dificilmente 

iremos saber o que foi pensado pelo diretor, o cenógrafo ou pelo montador ao juntar e 

finalizar tudo o que foi planejado para o resultado final. A opção é, portanto, analisar 

cuidadosamente os elementos que ajudam a dar significado ao seriado. Vanoye (1994) explica 

que analisar um filme 

 

implica evidentemente que se veja e reveja o filme: numa sala de cinema, na 

moviola, no vídeo, com a ajuda ou não de uma transcrição escrita já 
existente? As condições materiais de exame técnico do filme (auxílio, 

frequência, tempo, possibilidade de parar o desfile, de parar na imagem, 

voltas e avanços rápidos etc.) condicionam a análise. (1994, p.11) 

 

 Para concluir, ele afirma que 

 

analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo 

tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, 
que, aliás, pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, 

estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, 

usufruí-lo melhor. (1994, p. 12) 

 

 Ao juntarmos todas as técnicas que o autor nos apresenta, a próxima etapa é em maior 

parte, prática, ao analisar todas as fotografias, entendendo os processos de edição pelos quais 

as cenas passam e o processo de montagem dos dois episódios, para que assim possamos 

entender de que maneira a manipulação de cores auxilia na atribuição de significados dos 

episódios I e VI da série.  

  

5.2 Aplicação da metodologia 

 

O processo de análise fílmica tem como início a contextualização histórica e social 

para explicar de que forma ela pode estar inserida na cultura do país onde Dark foi produzido. 

Não se limitando apenas ao país de origem, estendendo por todo o mundo. Como já dito 

anteriormente, esse é um fator importante, pois permite ao pesquisador conhecer as figuras de 

conteúdo, que definem o papel e lugar da obra em movimentos cinematográficos. 
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O fundamento da análise fílmica é a desconstrução de todos os elementos que 

constituem uma cena. No caso desta pesquisa foram as dezoito fotografias dos dois episódios. 

Como a proposta deste trabalho é a de entender de que maneira a manipulação de cores 

auxilia na atribuição de significados dos episódios, selecionou-se fotografias em que a 

utilização da cor para a montagem da cena ficaram, de certa forma, mais explícitos e 

acabaram chamando mais a atenção do pesquisador.  

O enredo do episódio 1 se baseia em torno dos desaparecimentos recentes na cidade de 

Winden e nos confrontos pessoais que começam a surgir após esses eventos. Já o episódio 6 é, 

acredito, que o início do clímax do seriado, onde a trama toda está desenvolvida e os 

personagens principais estão atrás das respostas para os desaparecimentos que até então não 

foram solucionados. 

Depois de desconstruir as fotografias de cada episódio, a análise segue a ordem dos 

capítulos apresentados no referencial teórico desta pesquisa, analisando a montagem, em 

seguida a utilização das cores e por fim os significados atribuídos a elas.  
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6 ANÁLISES 

 

O capítulo atual mostra a análise das fotografias que foram escolhidas. Entretanto, 

para contextualizar um pouco melhor o trabalho faremos uma breve apresentação do seriado. 

Depois disso, é apresentada uma introdução da sinopse dos episódios Secrets e Sic Mundus 

Creatus Est. 

 

6.1 Apresentação da série 

 

 O seriado Dark foi um dos últimos lançamentos originais do Netflix no ano de 2017. 

De origem Alemã, ele foi dirigido pelo sueco Baran bo Odar e gravado inteiramente na 

Alemanha. Por ser uma série Alemã, ela é bastante diferente e, de certa forma, mais cuidadosa 

do que as séries americanas e inglesas, das quais o público é mais familiarizado. Isto não é 

uma crítica às produções dos outros países e sim um ponto positivo para Dark. O seriado é tão 

sombrio quanto o seu nome indica, e gira em torno da complexa história de quatro famílias 

que vivem na cidade de Winden - um município industrial que vive em função de sua 

importância para a produção de energia nuclear - e enfrentam uma crise de desaparecimentos 

recentes e sem explicações. A linha temporal de desaparecimentos se situa no presente, 

passado e futuro. Esse se torna o foco principal da série. Ela cria uma teia de acontecimentos e 

paradoxos complexos que remetem aos três espaços temporais, unindo todos os personagens 

da série. Os criadores também não deixaram de mostrar os dramas e problemas que cada 

família enfrenta ao longo da narrativa, evidenciando suas fraquezas. 

 

6.1.1 Episódio I 

 

 Esse episódio, Secrets, é o episódio piloto do seriado. Ele tem como objetivo, situar o 

espectador dentro da trama a ser desenvolvida. Os diretores investiram na construção dos 

cenários que giram em torno de cada personagem e também no clima da cidade. O capítulo é 

dividido, de certa forma, em duas partes: o núcleo dos jovens e o dos adultos, que funcionam 

de forma paralela. As crianças andam pela cidade de forma rotineira e estão sempre expostos 

a climas sombrios e amedrontadores, ao passo que os adultos estão tensos com os recentes 

sumiços da cidade. Tudo é muito bem pensado e conduzido neste primeiro episódio. A trilha 

sonora tem como foco os acordes menores, espaçados e com notas bastante agudas e também 
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graves, pontuando ainda mais esse desequilíbrio e desarmonia que está presente na narrativa. 

A construção visual da obra se torna parte da narrativa e é peça importante para a construção 

de cada personagem. A utilização de sombras, cores e nuances trazem aspectos 

“subliminares” para o universo Dark. O episódio introduz a sua trama, seus núcleos e também 

os enfrentamentos dos principais personagens, e com eles, traz inúmeras pistas de diferentes 

explicações para os mistérios que foram apresentados. 

 

6.1.2 Episódio VI 

 

 O episódio VI é um episódio bem desenvolvido, bastante enigmático e cheio de tramas 

acontecendo. O episódio gira em torno de dois principais personagens: Jonas e Ulrich. Por 

primeiro, Jonas resolve com a ajuda dos mapas ir atrás e procurar mais algumas coisas na 

caverna da cidade, encontrando uma fita vermelha que acaba o levando até uma passagem 

para 1986. Ele acaba então tendo a mesma experiência que Mikkel teve, afinal ele vê a sua 

mãe ainda adolescente e percebe o que pode estar acontecendo. O segundo personagem 

principal desse episódio é Ulrich, que está atrás de respostas, como o fato do seu pai não estar 

em casa no dia que seu irmão desapareceu, em 1986, mas sim com a mãe de Regina, a qual 

ele estava tendo um caso. Ele também descobre que Regina foi a última pessoa a última a ver 

o seu irmão Mads, antes de desaparecer, pois foi ele que a acompanhou depois de ter ficado 

sozinha presa na árvore. O episódio acaba com Ulrich descobrindo que a criança morta e 

desconhecida era seu irmão, Mads. Ele descobre isso por conta de um machucado no queixo 

de Mads.  
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6.2 Secrets 

 

 Nesta parte começaremos a analisar as fotografias escolhidas que fazem parte do 

episódio I, Secrets. Como já dito, analisaremos aspectos de montagem, cor e semiologia. Não 

obrigatoriamente os três aspectos e nem nesta ordem. Será destacado aquilo que for 

importante para o resultado final desta pesquisa. 

 

 

Figura 03: Fotografia do episódio I, aos 02’21’’ minutos. 

 

 A fotografia analisada refere-se à figura 03. Essa cena ocorre a partir dos dois minutos 

e vinte e um segundos do episódio I. A locação é em uma espécie de quarto ou estúdio, onde o 

personagem em foco prepara-se para o enforcamento.  

 Podemos perceber aqui, que desde as primeiras cenas do seriado o espectador se 

depara com muitas utilizações de luz e sombra, algo que vai ser utilizado até o final da trama. 

Boa parte dos ambientes do episódio é fotografada com pouca luminosidade, deixando 

principalmente os cantos dos enquadramentos sob as sombras, aumentando a sensação de 

incompreensão que ocorre em todo o episódio. A filosofia antiga já afirmava que as sombras 

são vistas como um símbolo do desconhecimento e ignorância. No seriado ela se torna algo 

fundamental para a criação das atmosferas da trama e dos personagens individualmente. 

Juntamente com as luzes e sombras, a cena é manipulada para que quem a assiste tenha a 

sensação de desespero, insegurança e frio. Podemos frisar para a utilização de tons de cinza e 
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preto, reforçando esses sentimentos. O espectador tem a todo momento a sensação de 

umidade, do ambiente ser sujo e desesperador. Segundo apresentado como definição em seu 

livro, Farina (2001, p.98) diz que o cinza tem como principais significados de associação 

afetiva o tédio, a tristeza e a decadência. Já o preto “é a ausência de luz e corresponde a 

buscar as sombras e a escuridão. É a cor da vida interior sombria e depressiva. Morte, 

destruição, tremor estão associados a ela.” O que nos leva ao próximo cenário. 

 

 

Figura 04: Fotografia do episódio I, aos 02’57’’ minutos. 

 

 A fotografia analisada refere-se à figura 04. Essa cena ocorre a partir dos dois minutos 

e cinquenta e sete segundos do episódio I. A locação é o quarto de Jonas, que acorda de um 

pesadelo com seu pai. 

Este recorte evidencia novamente a ideia das sombras serem utilizadas como o 

desconhecido e intocável. A entrada de luz do quarto se faz por uma pequena fresta da janela, 

deixando apenas Jonas e sua cama em destaque. Neste pedaço da narrativa, ele acorda 

desesperado do pesadelo que teve com seu pai cometendo suicídio. Além do cinza e preto, 

outra cor dessa vez nos chama a atenção: o azul que está presente na roupa de cama. A cor 

azul “tem ondas curtas (0,06 seg.) É a cor do infinito, do longínquo e do sonho: o que é azul 

parece estar longe: o céu, o horizonte, o ar.” (FARINA, 2001, p.102) 

O azul pode ter sido utilizado pelo fato do personagem ter sonhado com seu falecido pai e 

estar distante dele, deixando-o com saudades e a fim de descobrir o motivo de ele tirar a 
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própria vida. Novamente a cena é manipulada a fim de passar a sensação de frio, umidade e 

também o desespero do personagem. 

 

 

Figura 05: Fotografia do episódio I, aos 07’18’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 05. Essa cena ocorre a partir dos sete minutos 

e dezoito segundos do episódio I. A locação é externa, onde Jonas pedala sua bicicleta pelas 

vazias ruas de Winden. 

Está é a primeira vez, desde o início do episódio, que temos contato com cores 

cromáticas, neste caso o amarelo. Nesta cena, após o sonho com seu pai, Jonas veste o seu 

casaco, pega a sua bicicleta e parte aparentemente sem rumo em direção a floresta, onde acaba 

encontrando Peter Doppler para uma conversa. Como já destacamos anteriormente, nós 

podemos trabalhar com algumas hipóteses para o uso do amarelo no personagem principal. 

Uma delas é o fator etário relacionado com a audiência do seriado, mas como infelizmente 

não podemos provar 100% por falta de dados oficiais, se torna apenas uma teoria.  

Partindo para outras ideias, utilizaremos novamente os estudos de Farina (2001, p. 

101), onde ele nos detalha as significações que a cor amarela carrega. Ele nos relata que o 

amarelo pode ser utilizado em construções de situações antitéticas, descrito em suas próprias 

palavras como “uso em oposição à vida cotidiana cinza.” A partir dessa citação podemos criar 

algumas hipóteses interessantes. Apesar desta cena acontecer logo no início do episódio, 

algumas coisas já se tornaram perceptíveis no personagem, como a solidão e o isolamento de 



30 
 

Jonas com sua família e o mundo que o cerca. Ele é um sujeito solitário desde a morte do seu 

pai, e talvez por isso é constantemente fotografado em planos abertos enquanto pedala pelas 

ruas da cidade, ressaltando o vazio ao redor de seu corpo – o que sugere a sua solitude. O 

amarelo então pode ter sido utilizado para realçar o contraste entre o mundo solitário de Jonas 

com o seu lado impulsivo e eufórico em entender tudo que aconteceu e está acontecendo com 

ele. 

Segundo o autor, algumas associações afetivas do amarelo podem ser “alerta, orgulho, 

esperança, idealismo, ódio, adolescência, espontaneidade, euforia, originalidade, expectativa". 

Percebemos que ao decorrer do seriado que a maioria das definições podem ser encontradas 

em Jonas. 

 

 

Figura 06: Fotografia do episódio I, aos 12’59’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 06. Essa ação ocorre a partir dos doze minutos 

e cinqüenta e nove segundos do episódio I.  

Nesta fotografia, podemos perceber o contraste que o amarelo tem, quando 

relacionado com outras cores da cena. Esta parte do episódio acompanha Jonas chegando em 

sua escola, onde acaba sendo observado com olhares de desprezo e estranheza por seus 

colegas. O seriado nos deixa abertos para interpretar a maioria dos eventos que acontecem na 

narrativa e este é um dos momentos onde Dark não nos diz qual a exata quantia de tempo que 

se passou após a morte do pai de Jonas e o seu retorno ao colégio. Ao que nos parece, os 
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diretores utilizaram, mais uma vez, o amarelo como mecanismo de destaque para o 

personagem, afinal ele se torna o centro das atenções e parece “vulnerável” em meio aos 

outros estudantes. 

 

 

Figura 07: Fotografia do episódio I, aos 12’38’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 07. Essa cena ocorre a partir dos doze minutos 

e trinta e oito segundos do episódio I. A cena acontece na sala de jantar da família Nielsen, 

com o jovem Mikkel e seu pai Ulrich. Essa é uma das passagens mais interessantes do 

episódio, ela é cheia de mistério e mensagens ocultas, e acontece após um longo e muito bem 

ensaiado plano sequência de aproximadamente 3 minutos. 

O jovem Mikkel está sentado à mesa com seu pai Ulrich, quando o pede para mostrar 

um último truque de mágica antes de sair. Ulrich e sua esposa, Katharina, relutam um pouco, 

mas ele acaba cedendo e deixando Mikkel mostrá-lo. O jovem tem dois copos - pelo menos se 

parecem com copos - e um pino - daqueles de jogos de tabuleiro - amarelo em cima da mesa. 

Ele revela a peça escondida embaixo do copo amarelo, cobre-a novamente e então levanta o 

azul, que para a surpresa de Ulrich, o pino amarelo misteriosamente surge, fazendo-o 

questionar Mikkel de como a peça foi parar ali, Mikkel então expressa neste momento uma 

das frases mais impactantes do episódio, que é: “Pai, a pergunta não é como, mas quando?”. 

Logo em seguida, ocorre um corte para um plano detalhe do rosto de Jonas parado e 

observando as pessoas na escola. 
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 Ao assistir essas cenas a gente logo consegue perceber todo o cuidado de montagem e 

detalhes que a produção da série teve, afinal é facilmente compreendido que a referência do 

truque do copo diz respeito ao tema principal de Dark, a viagem no tempo. Os detalhes que, 

talvez, passem despercebidos pelos espectadores que não estão atentos são peças chave para o 

entendimento do seriado. Não pode ser apenas coincidência que a peça do truque de mágica é 

amarela e o personagem principal use um casaco da mesma cor, correto? Nem o corte abrupto 

de montagem para o rosto de Jonas após Mikkel afirmar que “[...] a pergunta não é como, mas 

quando?”. Podemos utilizar esse corte como um possível exemplo de uma das teorias de 

Aumont (2008, p.64), que é a da montagem expressiva. Ele nos conta que ela é “uma 

montagem que “não é um meio, mas um fim” e que “visa a exprimir por si mesma, pelo 

choque de duas imagens, um sentimento ou uma ideia”. 

Estas são algumas maneiras que a montagem e a utilização de cores podem ser 

utilizadas para colocar mensagens no inconsciente do espectador. Uma vez que captadas e 

entendidas elas podem facilitar o entendimento da trama, que por sinal se faz complexa. 

 

 

Figura 08: Fotografia do episódio I, aos 17’09’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 08. Essa parte é mostrada a partir dos 

dezessete minutos e nove segundos do episódio I e evidência pela primeira vez um homem 

misterioso saindo de dentro da caverna. 
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Esta parte nos ajuda a exemplificar mais uma vez a utilização do preto para 

representar o que é desconhecido do espectador. Ninguém faz a mínima ideia de quem é essa 

pessoa que está saindo da caverna e porque ela estava ali. Como descrito por Farina (2001, p. 

98) o preto “é expressivo e angustiante ao mesmo tempo” e reforça a teoria de que ele foi 

utilizado em todo o seriado para representar aquilo que é misterioso e inexplorado. 

 

 

Figura 09: Fotografia do episódio I, aos 17’09’’ minutos. 

 

A fotografia da figura 09 é de uma cena que transcorre a partir dos dezessete minutos 

e nove segundos do episódio I. Nela, Jonas encontra Martha Nielsen e Bartosz Tiedemann na 

escola pela primeira vez após o seu retorno de Paris, onde ficou por um tempo. Ele acaba 

descobrindo que Martha - a antiga paixão de Jonas - está em um relacionamento com Bartosz, 

deixando-o totalmente desconcertado. A ação se sucede com o discurso de Katharina Nielsen 

- mãe de Martha - a respeito do menino Erik Obendorf que está desaparecido há duas 

semanas. 

Podemos notar aqui, pela primeira vez, a aparição da cor rosa no cachecol de Martha, 

inclusive gerando um contraste interessante com o amarelo do casaco de Jonas. Segundo 

Farina (2001, p.105) o rosa é  

 

resultante da mistura entre vermelho e branco. É o nome de uma flor e 

também um nome feminino muito utilizado. As qualidade atribuídas à cor 

rosa são consideradas tipicamente femininas. Simboliza o encanto, a 
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amabilidade. Remete a inocência e frivolidade. Feminino. É uma cor terna e 

suave [...] 
 

 Ao analisarmos o seriado, podemos notar que Martha é uma menina totalmente 

confusa sobre seus sentimentos. Ela se revela bastante dividida entre Jonas e Bartosz em boa 

parte dos episódios, demonstrando amor pelos dois, e também uma certa culpa por não ter 

esperado o seu antigo romance retornar de viagem para resolver o que foi deixado para trás. 

Consideramos então que, em partes, o rosa foi utilizado para demonstrar esse encanto, 

amabilidade e inocência que Martha demonstra em todo o seriado, mas também por puro 

elemento estético, apenas para caracterização da personagem. 

 

 

Figura 10: Fotografia do episódio I, aos 37’21’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 10. Essa unidade de ação ocorre a partir dos 

trinta e sete minutos e vinte e um segundos do episódio I. A cena é marcada por uma forte 

utilização de trilha sonora. A dinâmica no volume e também os intervalos menores com 

dissonância são empregadas para pontuar ainda mais a aflição da situação. 

 A câmera mostra em zoom-in o relógio de parede marcando 22:12, a enfermeira e 

mãe adotiva de Michael, Ines, está prestes a abrir a nota de suicídio que ele a deixou, com o 

seguinte aviso: "Não abrir até 04/11/2019, às 22:13". Ela abre a carta, lê e rapidamente a cena 

é cortada para os meninos que estão na floresta de Winden. 
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Nesta parte do episódio, o clima de tensão parece aumentar de minuto em minuto, 

deixando o espectador cada vez mais aflito. A fotografia referida faz novamente uso de luz e 

sombra para a imersão de tensão. A cena tem pouquíssimas fontes de luz, fazendo realçar os 

tons escuros, como o preto e até mesmo o marrom escuro. Em seus estudos, Costa (2011, 

p.70) já nos informava que certos elementos da cena, como a cor, os gestos e o 

enquadramento “são proeminentes nessa forma expressiva de discurso porque elas realçam o 

caráter emocional e psicológico da narrativa” ou da cena, como apontado aqui. 

 

 

Figura 11: Fotografia do episódio I, aos 38’15’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 11. A ação ocorre a partir dos trinta e oito 

minutos e quinze segundos do episódio I. Ela acontece logo após a parte exemplificada 

anteriormente, onde Ines abre a carta deixada por Michael. Nesta parte, os jovens estão na 

floresta atrás da maconha que supostamente Erik - o garoto que havia sumido há poucas 

semanas - escondia nas cavernas. Chegando lá, eles encontram Franziska Doppler com a 

droga que procuravam. Ela e Bartosz começam uma discussão quando, de repente, ouvem um 

barulho muito alto vindo do interior da caverna, suas lanternas começam a falhar e assustados 

eles optam por fugir dali. Desnorteados, acabam deixando o pequeno Mikkel para trás, que 

veste um casaco vermelho vivo, muito parecido com o casaco amarelo de Jonas.  

O vermelho já foi visto em outros recortes do episódio 1 que não destacamos, mas 

nesta parte em especial ele parece ter uma maior importância, afinal Mikkel acaba de ser 
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outro garoto que teve a sua vida afetada pela viagem no tempo. Analisamos que: o pai de 

Jonas, Michael, que se suicidou e deixou a carta contando tudo que aconteceu na sua vida, é 

na verdade Mikkel após ele se perder na floresta e nunca mais ser encontrado. Ele então 

conhece Hannah ainda criança em 1986, os dois se apaixonam e tem um filho: Jonas. 

Para podermos nos aprofundar um pouco mais sobre o vermelho, Farina (2011 p.91) 

nos diz que 

 

Max Luscher afirma que experiências têm provado ser o vermelho puro 
excitante. Quando as pessoas são obrigadas a olhar por um determinado 

tempo para essa cor, observa-se que há uma estimulação em todo o sistema 

nervoso: há uma elevação de pressão arterial e nota-se que o ritmo cardíaco 

se altera. Segundo ele, o vermelho puro atua diretamente sobre o ramo 
simpático do sistema neurovegetativo. 

 

O sistema nervoso simpático que Luscher nos apresenta é encarregado de estimular 

algumas ações que permitem ao organismo reagir a situações de estresse, como a atitude de 

lutar, fugir ou até mesmo em participar de uma discussão. Algumas dessas ações são: a 

aceleração dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial e da adrenalina e a 

concentração de açúcar no sangue. Pela ativação do metabolismo geral do corpo processam-se 

de forma automática, independentemente de nossa escolha. Além disso, nesse caso o 

vermelho pode também ter sido utilizado para gerar no espectador uma inquietação a respeito 

do que aconteceria a seguir com Mikkel. Para irmos ainda mais fundo, é interessante ressaltar 

que “na cultura cristã, o vermelho do sangue tomado positivamente é o que dá a vida, que 

purifica e santifica. É o vermelho do Salvador, o que ele derramou na cruz para a salvação dos 

homens.” (FARINA, 2011 p.99) Coincidentemente ou não, Mikkel desapareceu no ano de 

2019 e retornou para o ano de 1986, o que dá 33 anos no passado e é a suposta idade de Jesus 

Cristo. 

Concluímos que, possivelmente, ele viveu sem saber como voltar para 2019 e nem 

porque aquilo tinha acontecido com ele. No momento em que descobriu, ele tirou a própria 

vida. Acreditamos também que a relação entre a cor vermelha, a distância de 33 anos e a 

morte de Michael (ou Mikkel), possa ser uma espécie de easter egg - que são mensagens 

subliminares propositalmente deixadas pelos criadores da série, do game e etc - para que os 

fãs mais “espertos” encontrem e relacionem Michael com Jesus. 
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Figura 12: Fotografia do episódio I, aos 46’05’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 11. A cena acontece a partir dos quarenta e 

seis minutos e cinco segundos do episódio I e mostra Ulrich desesperado ao ouvir no seu 

rádio que a polícia tinha acabado de descobrir o corpo de um menino na floresta. Suspeitando 

que fosse seu filho Mikkel, ele corre para lá e acaba descobrindo que não na verdade se trata 

de outra criança. 

Se tem uma coisa que podemos notar, é que uma das inspirações para o clima da 

cidade de Winden é a Gotham City de Batman. Quem acompanhou os desenhos e filmes nota 

que quase sempre é noite, quase sempre o clima é acinzentado e quase nunca enxergamos a 

luz do sol, bem como fez Dark. Nesta cena, talvez pela primeira vez, podemos enxergar a luz 

do sol e os tons de verde sobressaindo em uma maior parte do enquadramento. 

O verde é a 

 

mistura do amarelo e azul, contém a dualidade do impulso ativo e a 

tendência ao descanso e relaxamento. É um sedativo que dilata os vasos 
capilares e tem efeito de reduzir a pressão sanguínea, suas radiações 

acalmam as dores nevrálgicas e resolvem alguns casos de fadiga nervosa e 

insônia. (FARINA, 2011 p.101) 
 

Obviamente, o verde serviu para colorir a natureza e o local onde o corpo foi 

encontrado, mas podemos interpretar também como uma forma de alívio que o personagem 

Ulrich encontrou ao descobrir que o corpo que estava ali não era o de Mikkel. Outras 
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significações que a cor verde sugere são: umidade, calma, frescor, esperança, amizade e 

equilíbrio. Além, claro, de todas as conexões com a Ecologia. 
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6.3 Sic Mundus Creatus Est 

 

 Nesta parte analisaremos as fotografias escolhidas que fazem parte do episódio VI. 

Como já salientado no subcapítulo 6.1, analisaremos aspectos de montagem, cor e semiologia. 

Não obrigatoriamente os três aspectos e nem com esta ordem. Será destacado tudo aquilo que 

for relevante para o resultado da pesquisa. 

 

 

Figura 13: Fotografia do episódio VI, aos 03’05’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 13. Esse take aparece a partir dos três minutos 

e cinco segundos da película e é de um plano geral sobre a floresta de Winden. 

Como descrito no início da análise, a sensação que o espectador tem ao olhar para 

estes planos é de insegurança e tensão. A floresta é uma das principais locações de todo 

seriado, é nela que os principais pontos da trama são conectados, é nela que os personagens 

vão descobrir a caverna que liga o passado, presente e futuro. É nela também onde os corpos 

das pessoas desaparecidas costumam aparecer depois de anos. A incompreensão em torno da 

floresta é intensa, fazendo os tons acromáticos se sobressair aos cromáticos. 
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Figura 14: Fotografia do episódio VI, aos 04’04’’ minutos. 

 

 

Figura 15: Fotografia do episódio VI, aos 14’39’’ minutos. 

 

As fotografias analisadas referem-se às figuras 14 e 15, respectivamente. Neste início 

de episódio (imagem 14, aos quatro minutos e quatro segundos), Jonas indaga a sua mãe 

Hannah, de como o seu pai era e como ela tinha o conhecido. O diálogo termina com Jonas 

ensaiando uma pergunta para fazer a sua mãe, desistindo com um “nada”. Fica subentendido 
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neste suspense que ele provavelmente a questionaria sobre o motivo que levou o seu pai ao 

suicídio. 

Este recorte foi escolhido para argumentarmos sobre a blusa vermelha que Hannah 

utiliza na cena. Desde os primeiros episódios, um dos principais conflitos que ela tem - além 

do conflito com seu filho - é o de ser amante de Ulrich, que é casado com sua amiga 

Katharina. Neste caso o vermelho pode ser utilizado para significar o pecado da traição, ela é 

 “a cor do amor e do erotismo. Como cor da atração e da sedução se materializa nos lábios 

vermelhos. É a cor dos chamados “pecados da carne”, dos tabus e transgressões.” (FARINA, 

2001 p.99) Ao mesmo tempo que pode ser utilizada para salientar essa distância que mãe e 

filho tem no seriado com a tentativa que Hannah tem em se aproximar de Jonas. O vermelho 

“simboliza uma cor de aproximação, de encontro.” 

A imagem 15, aos quatorze minutos e trinta e nove segundos, ilustra a cena em que 

Regina Tiedemann está em seu hotel e tenta fazer uma ligação para o seu marido Aleksander, 

para contá-lo que ela foi diagnosticada com câncer de mama em último estágio. Desde o 

episódio I, a narrativa mostra o conflito que Regina tem para manter o seu hotel aberto. Ela 

recebe ligações de empresas que a ameaçam fechar o hotel por falta de pagamento, relutando 

ela explica que está sem dinheiro pelo fato de que o hotel não recebe hóspedes, tendo no 

momento somente um cliente. Esse único cliente é Jonas do futuro. O homem que aparece 

saindo da caverna no episódio I (imagem 08). As paredes vermelhas do hotel podem ter como 

associação material, nesta parte a competição e o perigo e como associação afetiva, a força e 

advertência. (FARINA, 2001 p.99) Todas essas associações podem ser percebidas na 

personagem, que luta para que seu hotel continue aberto e também descobre um câncer 

perigosíssimo. 
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Figura 16: Fotografia do episódio VI, aos 17’19’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 16. Esse take acontece nos dezessete minutos 

e dezenove segundos da película e enfatiza Martha Nielsen se arrumando para uma 

apresentação que irá realizar em seu colégio. Nesta parte ela liga para Jonas e eles se 

encontram no camarim antes da apresentação. Ela então acaba descobrindo que a viagem de 

Jonas para a França na verdade, foi para a realização de um tratamento psiquiátrico e não para 

um intercâmbio, como ele tinha anteriormente dito, causando um estranhamento entre os dois. 

Esta é uma parte interessante de se estudar, afinal a menina meiga de cachecol rosa agora 

aparece toda de branco utilizando um batom vermelho bem vibrante. 

Podemos entender por primeiro, que nesse caso, o branco pode ser visto como “a cor 

do vazio interior, da carência afetiva e da solidão.” (FARINA, 2001 p.97) Como podemos 

perceber desde o início da série, além do dilema romântico que assombra Martha, ela também 

tem uma convivência bem conturbada com seus pais, principalmente com sua mãe Katharina 

Nielsen. Por ter o coração dividido, ela também parece ser bem carente a ponto de precisar da 

atenção de Bartosz e Jonas. 

Sobre o batom vermelho, podemos interpretar como uma espécie de revolta 

sentimental da personagem, uma forma de atrair Jonas e Bartosz, ou simplesmente como 

figurino para a peça que interpretaria. Como já citamos anteriormente, o vermelho é “a cor do 

amor e do erotismo. Como cor da atração e da sedução se materializa nos lábios vermelhos.” 

(FARINA, 2001 p.99) 
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Figura 17: Fotografia do episódio VI, aos 28’05’’ minutos. 

 

A fotografia analisada refere-se à figura 17. Esse take acontece nos vinte e oito 

minutos e cinco segundos da série e mostra a parte em que Jonas está na caverna, quando 

encontra uma corda vermelha presa a um pedaço de metal. Ele está utilizando a lanterna e um 

mapa que o Jonas do futuro o entregou. No fim da linha vermelha ele encontra uma porta com 

os escritos “Sic mundus creatus est” e ao entrar na porta, volta imediatamente ao passado 

onde, em uma parada de ônibus, ele encontra sua mãe ainda criança. 

Com quase absoluta certeza podemos interpretar este cordão vermelho, como uma 

referência ao que aconteceu com Mikkel - que utilizava um casaco vermelho, no episódio I - 

quando se perdeu e voltou ao passado. Sabemos que não foi Mikkel que deixou o cordão na 

caverna e sim o próprio Jonas do futuro. O cordão então foi utilizado para mostrar ao garoto 

como ele acharia o portal para o passado. A cor vermelha, nesta parte, é apenas para 

referência, não tendo uma significação teórica específica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de todo o caminho percorrido para a elaboração dessa pesquisa, agora 

 demonstraremos quais foram os resultados alcançados. A proposta do trabalho foi a de 

entender que maneira a manipulação de cores auxiliou na atribuição de significados para os 

episódios I e VI do seriado Dark. 

Para alcançar este resultado um caminho teórico foi traçado, para assim podermos 

identificar como a montagem, a cor e a semiologia trabalharam para o significado final dos 

episódios. A maior dificuldade para a realização desta pesquisa foi em questão bibliográfica, 

por ela não ser tão extensa. Inclusive, um dos principais motivos para a escolha do tema deste 

TFG foi por esse assunto ser tão pouco estudado mundo afora, com poucas publicações e 

estudos sobre a semiologia das cores dentro do cinema. 

Nos três primeiros capítulos desta pesquisa, procuramos entender quais são as funções 

da montagem, da cor e do significado das cores para a formação semiológica do seriado. No 

capítulo dois falamos sobre os fundamentos da montagem; no capítulo três entendemos um 

pouco mais sobre o aparelho óptico humano e sobre a manipulação das cores, e por fim no 

capítulo quatro aprofundamos a semântica das cores e a interpretação de seus significados. 

Após essa etapa definimos qual seria a metodologia que nos ajudaria a colher os resultados 

pretendidos. Fazendo escolha então, da análise fílmica e semiológica. 

Ao final chegamos à parte principal desta pesquisa, que foi a de analisarmos as dezoito 

fotografias escolhidas entre dois episódios. Foram doze fotografias do episódio I, Secrets, e 

seis fotografias do VI, Sic Mundus Creatus Est. Ao analisarmos de forma geral todos os 

capítulos do seriado, podemos perceber que a utilização das cores e dos contrastes foram 

muito bem valorizados desde o episódio piloto de Dark, nos deixado assim uma vasta gama 

de informações semiológicas a serem analisadas. 

Quando começamos o processo de análise, deixamos bem claro que em momento 

algum nos reteríamos a seguir uma ordem de análise, por exemplo: primeiro perceberíamos de 

que maneira a montagem foi feita, depois a cor escolhida e por último, quais seriam os 

significados de tudo isso. Fizemos a análise de forma bem livre, hora evidenciando a 

montagem, hora a cor ou suas significações. Essa compreensão fez o processo de análise ser 

muito mais natural e fluente. 

Com esta análise podemos entender claramente como a organização de uma cena pode 

interferir no que o espectador vai sentir ao assisti-la. Nas primeiras fotografias da série 
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podemos perceber a planejada e milimétrica utilização de luzes. Elas são utilizadas em 

perfeita sintonia com as cores que compõe o cenário e também a pós-produção. Um bom 

exemplo disso é o fato da luz só estar focada nas partes em que o diretor quer mostrar e deixar 

o espectador a par. Por outro lado a falta de luz passa a ideia de desinformação e suspense.  

A utilização das cores para a marcação de personagens fica evidente a partir do 

momento em que alguns dos personagens principais utilizam cores chamativas que estimulam 

nossa visão durante quase todo o seriado, por exemplo o menino do casaco de chuva amarelo, 

Jonas. Mas não somente para a identificação dos personagens, descobrimos que as cores 

também foram escolhidas para carregarem consigo significados subliminares ligados aos 

intérpretes e até mesmo com os espectadores. 

Como o seriado faz bastante uso das cores e contrastes - motivo principal para a 

escolha de Dark nesta pesquisa - para marcar personagens e provavelmente atribuir 

significados a eles, surgiram diversas teorias e hipóteses no caminho percorrido por este 

estudo. É provável que estas teorias e hipóteses possam ser melhor respondidas após a data 

limite para esta pesquisa. Nos comprometemos a estudar e compartilhar mais resultados a 

partir daqui, afinal com um tempo maior para estudo os resultados podem ser mais claros e 

contundentes. Assim encerramos esta pesquisa, cientes de que este trabalho serviu para 

fomentar ainda mais a pesquisa sobre o cinema e a utilização das cores para a formação de 

significados. 
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