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ABSTRA CT:  By emphasizing the importance of intertextuality as a textual coheren ce 
element , I intend to demonstrate that the effective us e of different works to compose the 
film Seven was able not only to further a real revolution at the suspense/police genre 
but also to enrich  Seven's signuficance.  
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0. Introdução 
 

E m 1995, o cinema norte-americano levou  a público u m dos filmes mais 
adultos e corajosos a que j á tive oportunidade de assistir. 

O trabalho conjunto do rot eirista Andrew K evin Walker e do  diretor David 
Fincher permitiu que Sev en se apresentass e como u ma verdad eira revolução nos 
gêneros suspense - geralmente p romovido po r atos cru éis cometidos por  psicopat as - e 
policial - em que det etives se empenham em desv endar u ma s érie d e pistas para evitar 
que u ma pró xi ma víti ma venha a ser execut ada. 

E m Sev en, dois policiais -  sendo u m experiente e em vi as de se aposent ar 
(William So mers et) - e o outro , recém-cheg ado à cidade de Los Angeles e com apenas 
cinco anos de experiência pro fissional (David Mills) - buscam entend er, em meio a 
muita insegu rança, a trajetória que seria seguida por u m psicop ata frio, insensível e 
altamente inteligente na execução de cri mes que, alguns fatos indicavam, estavam sendo 
inspirados nos Sete Pecados Capitais. 

No desespero d e desvendar os mistérios que provo cavam as mortes e d e prev er 
os possíveis atos do assassino, a vasta experiência de Somerset direcionou as 
investigações para a n ecessidade d e se conh ecer d e perto algu mas obras referentes aos 
Pecados Capitais, assi m co mo trabalhos da literatura especi alizada em comportamentos 
psicóticos de 'serial killers', o que abriu as portas do filme a di ferentes 
vozes/intertextualidad es, t anto na condução  da trama, co mo n as to madas d e decisão de 
Walker e Fin cher. 

No presente artigo, não tenho a pretensão de esgotar a discussão sobre os 
diálogos intertextuais pres entes em Sev en, mas ap enas realçar aquel es que me permit am 
atribuir ao fil me uma unidad e d e sentido mais ri ca ao considerar a recorrênci a a 
diferent es obras literárias não apen as como algo casual, e sim fund amental para a 
concepção  e mont agem do  texto fíl mico . 
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1 - Reflexão teóri ca 
 
 Tod as as vezes que nos empenhamos, durante os pro cessos de intelecção de 
mens agens, em d eterminar o nível de textualidade dos textos ou discursos co m os quais 
nos deparamos , damos início ao reconh ecimento - cientí fico ou intuitivo - dos variados 
elementos de coes ão e coerênci a que os co mpõem, com intuito de processar-lhes os 
conteúdos e con frontá-los co m as idéias e conhecimentos já presentes em nossa 
bagagem cultural . 
 Reconhecer a pres ença de outros textos ou outras vozes - polifonia, dialogis mo, 
intetextualidad e - no texto que se nos cheg a, é talv ez a tarefa mais co mpl exa que 
desenvolvemos em nossos pro cessos de comunicação , uma v ez qu e tamanha tarefa nos 
exig e um vasto conh ecimento de mundo, se realmente p retendemos  abarcar, o mais 
intensamente possível , as intençõ es do produtor textual. 
 O conceito de poli fonia ou dialogis mo foi utilizado como noção central dos 
trabalhos des envolvidos por Bakhtin, d esde a d écada d e 20, na área da Filosofi a da 
Linguagem, e cuj as refl exões ganharam u ma i mpo rtante di mensão sobre as mais 
diversas correntes d e estudos envolv endo a linguagem hu mana. 
 Para Cav allari (2000: 47-8 ): 
 

Ao conceber a linguagem como sistem a de signos que exprime o mundo das idéias e conecta o 
falante ao seu ouvinte, Bakhtin chega à concepção de dialogismo, a 'espinha dorsal' de sua teoria. 
O dialogism o investiga as relações entre o homem  e o m undo através da linguagem ; essas relações 
podem  ocorrer tanto entre interlocutores de um  diálogo quanto entre discursos, isto é, nas conexões 
intratexto ou intertexto. 

 

 U m olhar, mes mo que superficial , para u m t exto fíl mico permite-me considerá-
lo co mo u m dos terrenos mais férteis para a produção da poli fonia ou intertexto , u ma 
vez que considero  a arte cinematográfica co mo  uma d as formas mais  co mpletas de 
representação da vida e todos os  seus invólucros. De acordo co m Trevizan (1998: 97): 
 

...a arte cinematográfica, além de representar a vida, dá forma às inquietações e desejos m ais 
íntim os da alma humana. O filme reúne extraordinário volum e de inform ações, nas m ais diferentes 
áreas da experiência humana... 
...o potencial artístico de um  bom  filme não se sustenta no sim ples reconhecimento da credibilidade 
da história contada, mas, ao contrário, reside, sobretudo, na possibilidade de a linguagem criada 
estabelecer com  o espectador um nível profundo de comunicação intelectual, filosófica, 
psicológica, em ocional. A com plexa estratégia de sedução da linguagem  fílm ica aguarda o 
espectador com o um  observador capaz de com pactuar com  o cineasta, na busca de um grau 
elevado de conhecimento filosófico sobre o próprio EU e sobre o OUTRO (o m undo). Uma obra de 
arte, através de uma linguagem particular, põe em questão as verdades sociais adquiridas, 
convidando o espectador a um a nova visão do mundo. 

 
 Será, pois, neste ângulo de visão que passo a refletir sobre a presença de 
diferent es vozes n a constituição da malha textual  do fil me Seven , d e David Fincher.  
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2 - Sobre o fil me 
 
 Seven - esta que vejo co mo uma grande obra de arte cinematográfica - tem seu 
início co m a apresentação do provável último cri me para ser facil mente desvendado por 
u m experiente detetive, em vi as de se aposentar - o sensato William So merset - quando 
u ma nova onda de cri mes co meça a acontecer na cidade de Los Angeles, co m indicativo 
de estarem s endo inspirados nos Set e Pecados Capitais . 
 A história se pass a em sete dias , quando o círculo de realização dos cri mes se 
complet a, assi m co mo  se encerra a última semana de trabalho d e So merset. 
 U m psicopat a, disposto a alertar os ho mens sobre a condução qu e estes têm 
dado à própri a vida, acredita que a única forma d e se fazer ouvir e de consegui r 'dei xar 
clara' sua mens agem está n a conden ação à morte de algu mas pessoas, qu e, segundo ele, 
cometem - ou podem, facil mente, vir a co meter -  d e forma explícita, os pecados da 
Gula, Cobiça, Preguiça, Lu xúria, Vaidad e, Invej a e Ira. 
 A exp eriênci a de Somerset  indica-lh e, d esde o pri meiro assassinato, a relação 
existent e entre os cri mes e os Sete Pecados Capitais, devido a indicações es critas, 
fornecidas pelo próprio assassino, com a fun ção de dei xar claro o motivo/pecado que 
teria lev ado aquel a pessoa à morte. 
 Porém, se havia u m prévio esclareci mento sobre o motivo das mortes, qualqu er 
indicativo sobre a pró xima víti ma fazi a parte d e u m jogo macabro que p ressupunha 
grande inteligência e uma v asta b agag em de conh eci mento literário e até mes mo 
simbólico , o  que desorient ava as investigações , esp ecial ment e por parte do jovem e 
i mpetuoso detetive Mills, qu e acabara d e cheg ar à cidade. 
 A mes ma desorientação que (des)no rteav a a trama interna d e Seven envolvia o 
público espectador, várias vezes surpreendido frente ao desdobramento dos fatos. O 
ciclo das mo rtes co mpletou-se com o assassino (John Doe) assu mindo u m dos pecados: 
a Inveja pelo casamento harmonioso vivido pelo detetive Mills e sua bela esposa. Co m a 
intenção de instigar o polici al ao pecado da Ira, Doe promoveu  a decapt ação da jovem, 
providenciando qu e sua cabeça fosse entregue ao marido em uma cai xa de presente. 
Total ment e descontrolado o polici al acabou executando o psi copata com as próprias 
mãos , torn ando-se, ele mes mo, u m assassino. 
 
3 - A presença de diferentes vo zes na co mposição  do t ecido textual de Seven 
 
 Desde a escolha do título - Sev en - já se percebe que a fonte d e inspiração que 
servirá de pano de fundo para o texto fíl mico que roteirista e direto r pretendem construir  
são os dogmas da ideologia cristã da Ig reja Católica, especial mente no que se refere aos 
pecados a que o ho mem s e viu exposto a partir do Pecado Original , co metido por Adão 
e Eva no Paraíso e amplamente descrito no Livro do Gênesis. 
 Como extensão do Antigo Testamento, o discurso bíblico do Novo Testamento 
apres enta inú meras referên cias a ações que podem afastar o ho mem de Deus , co mo, por 
exemplo, em Gálatas  5: 13, carta em qu e o  Apóstolo Paulo busca, por meio  da 
reco rrên cia a u ma lista bastante extensa de possíveis pecados, alert ar a humanidad e para 
o grande p erigo em co met ê-los.  
 Na condição  de p ropag adora dos caminhos que conduzem a Deus, a Igreja 
Católica instituiu os Sacramentos e entre eles os da Penitência e Eucaristia, para que, 
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arrependidos e aceitando irrestritamente receb er o Corpo  e Sangu e de Cristo em forma 
de Pão e Vinho, os ho mens sejam limpos de seus p ecados. As faltas humanas foram 
classi ficad as, por ordem do Papa Pio V, em Pecados Veni ais e Mortais , con forme reza o 
Catecismo Ro mano de 1566, e exp andidos, no início do século XX, p ara Veniais, 
Capitais  e Mortais, por ordem do Papa Pio X. 

Os Pecados Capitais, também ent endidos co mo vícios, são assi m ch amados por 
terem su a origem em outros vícios ou pecados . Por meio dos Sacramentos da Penitência 
e Eucaristia, o ho mem evita que os Pecados Capitais passem p ara a catego ria de 
Mortais . 
 A origem do p ecado, relacionad a diretamente co m a orig em d a hu manidade, 
con forme se vê em G ênesis, é trat ada pelas mais di ferentes culturas co mo a perda de 
u ma condição d e felicidad e, jamais (re)en contrad a integral mente p elo homem no 
decorrer da história. 
 Desse modo, vem s endo objeto de reflexão das mais variadas literaturas, dent re 
elas, o po ema Paraíso Perdido, es crito em s éculo XVII p elo poeta inglês John  Milton, 
não apenas lembrado no decorrer da trama em Sev en, mas responsáv el pela condução de 
algu mas  de su as ações , co mo indica o seguinte exemplo: "É longo  e di fícil o caminho 
que leva do in ferno  à luz", enunciado retirado  do poema de Milton para servir de pista 
fornecida pelo assassino aos d etetives, co m o objetivo de se referir ao longo so fri mento 
pelo qual o praticante de u m dos pecados - a Preguiça - estava sendo sub metido para 
pagar pelo erro co metido reiterad as v ezes: a víti ma permaneceu  aco rrentada em sua 
própria casa durante u m ano, sendo alimentada apenas por meio d e soro. A mão 
amputad a serviu de objeto de escrita da frase de Milton, acima citad a, além de p ermitir  
que as  i mp ressões  digitais levass em a polícia até seu corpo  agonizante. 
 Outro importante diálogo intertextual presente em Sev en foi estab elecido ent re 
o texto fíl mico e A Divina Comédia, considerada a obra pri ma d aquele qu e, durante 
séculos, foi ch amado de "Poeta Máxi mo " da língua italian a: Dante Aliguieri. 
 Escrita entre os anos de 1310 a 1321, A Divina Co média pode ser entendida 
como um t ratado moral por meio do qual Dante pretendeu alertar os ho mens , incluindo-
se entre eles , sobre a n ecessidade d e se pro curar a redenção dos pecados p ela fé e pela 
razão, objetivo esse, igual mente pretendido pelo psicopata, que via em seus atos apenas 
u m alert a justo e racional, em forma de missão , e não u ma séri e de crimes sujeitos à 
condenação. 
 E m A Divina Comédia, Dante deveri a empreender uma viagem ao mundo 
'ultraterreno' , pelo p eríodo d e set e dias, a co meçar pelo Inferno , passando p elo 
Purgatório e termin ando no Paraíso. A viagem tinha co mo objetivo pri meiro permitir ao 
poeta a busca de redenção  para seus pecados, u ma v ez qu e lhe estava sendo p ermitido 
conhecer de p erto as conseqüências ao cometê-los ou não  se p enitenciar por eles . Esta 
chance foi o ferecida ao po eta por interseção  da mulher amad a, ser hu mano co mu m, 
porém co m 'status' de anjo protetor. Em Sev en, o  detetive So merset foi designado, em 
u m pri meiro mo mento durante os sete dias que antecedi am sua aposentadori a, a 
desempenhar tal pap el, por meio de conselhos pessoais e ajuda no processo de 
familiarização do casal Mills co m a nova cidade,   com o ambiente e com o rit mo de 
trabalho da políci a no grande centro . Val e lembrar que a últi ma seman a de t rabalho do 
detetive Somerset teve um início in fern al a partir do primeiro assassinato, passando por 
momentos de puri ficação, como , por exemplo, ao peniten ciar-s e frente à esposa de Mills 
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por u m grav e pecado outrora co metido , e finalizando co m u m g esto de esperança em 
meio a tantos horro res, ao d eclarar que continuaria por perto , enqu anto não se 
resolvesse a situação do d etetive Mills, preso pelo assassinato do psicop ata. Importante 
ressaltar que o fil me se passa em meio a u m cen ário escuro , com muita chuv a e u ma 
trilha sonora assaz en ervant e, ganh ando a luz do sol ap enas no séti mo dia, quando tudo 
se resolve, fora d a cidade.   
 Os Contos de Cantuária, de Geo ffrey Chau cer, emprestam o maior nú mero de 
vozes para o processo de co mposição do tecido textual de Sev en, de forma a enriquecê-
lo ainda mais. Ap enas a título de exemplicação, at ento para o fato de que o sob reno me 
do detetive William - Somerset - é t amb ém o no me da cidade em que Chaucer vivia na 
época em que s e d edicou à composição dos contos , entre os anos  de 1386 a 1400 . 
 O livro, ri co em g êneros literários e em tipos representativos das  di ferentes 
camadas sociais da época, não es conde a grande sensibilidade do autor frente às mazelas 
vividas pelos homens d e seu tempo . Na apres entação da ob ra p ara a língua portugu esa, 
escrita por Paulo Vizioni lê-se: 
 

Os contos de Chaucer oferecem-nos, portanto, um  precioso referencial para a avaliação de nosso 
progresso e para a com preensão de nossa sociedade. Mesm o porque a época retratada pode ser a 
m edieval, mas a humanidade é a de sem pre. (Chaucer, 1988: XVII d a Ap resentação) 

 
 De igual fo rma, pode-se afi rmar qu e a preo cupação em compreender o 
comportamento social dos  homens da época atu al encont ra-s e presente em Seven t anto 
nos atos criminosos do psicop ada, como  na p roposta de trabalho de Walker e Finch er, 
que não s e inti midaram em descer aos porõ es da sociedad e norte-americana, e por que 
não, mundial, para retratar de fo rma altamente realista, embora cho cant e, a decadência 
física, mo ral, emo cional e espiritual a que o ser hu mano se encontra exposto. 
 E m Os Contos de Cantuária, Chau cer propõ e criar algu mas histórias co mo 
sendo narrad as por di ferentes rep resentant es da socied ade de s eu tempo , reunidos 
durante u ma pereg rinação à cidade de Cantuária, em visita ao túmulo de São Tho más 
Beckett.  Dos 24 contos selecionados, u m foi narrado p elo Pároco, sí mbolo do ideal 
cristão, por su a verd adeira santidade tanto nos pens amentos, quanto nas ações. Na 
verdade, o bondoso clérigo  recusou-se a narrar qualqu er conto, pois, segundo ele, São 
Paulo, na Epístola a Ti mótio, já condenava aquele qu e se afasta da verdade contando 
histórias. Desse modo, preferiu direcion ar sua fala para a virtude e a mo ral, disco rrendo 
sobre a Penitência, defendida por ele co mo o caminho ideal para o ho mem rep arar os 
erros co metidos por meio dos Sete Pecados Capitais -  no texto , denominados Mortais. 
Interess ante notar que, para o Pároco , a Inveja deve s er considerada o pior dos pecados, 
"pois se colo ca contra todas as outras virtudes e todo bem, opondo -se frontalment e ao 
Espírito Santo, a fonte da Bondade" e a Ira, quando exercid a contra o mal, n ão pode ser 
con figurad a co mo  pecado, "pois  é cólera s em amargura". (Chau cer, 1988:  286) 
 E m Seven, o pecado da Inveja foi praticado pelo psicopat a, forma por ele 
escolhida para se colocar, a exemplo d e Cristo, co mo cordeiro e co mo ho mem, b em 
como  para se peniten ciar frent e à socied ade por sua natureza também hu mana e, 
portanto, pecado ra. Por sua vez, a Ira s em conotação d e pecado foi d eliberad amente 
cedida p ara ser praticada p elo ho mem considerado  mais perfeito perante os  demais, 
porém, suscetível d e d escontrol ar-s e e transformar-se, ele p róprio, em assassino. 
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 Inúmeras outras vozes podem ser encontrad as particip ando da tessitura de 
Seven . Deixo , portanto, a port a (entre)ab erta p ara trabalhos muito maiores e detalhados, 
acerca, não ap enas das relações intertextu ais, mas igual ment e, das relações 
interdisciplinares, facil mente suscitadas  pelo t exto fíl mi co. 
 Finalizando, acres cento à minha análise mais u m i mpo rtante diálogo ent re 
Seven e os três textos aqui focalizados: assim como em O Paraíso Perdido, em A 
Divina Comédia, bem como  em Os Contos de Cantuária pode-se s entir claramente u m 
fio d e esperança condu zindo as refl exões finais de s eus autores, t amb ém em Sev en, 
Walker e Fin cher n ão permitem qu e o fil me se trans forme em u ma guerra vencida p elo 
mal, inserindo uma fras e de Hemingway - "o mundo é um lugar bo m e val e a pena lutar 
por ele" -  na voz d e So menrset, em co mplemento à sua d ecisão sobre permanecer por 
perto daqu ele que passou a n ecessitar mais fortemente de su a proteção. 
       
 RESUMO: Destacando a i mportân cia da intertextualidade co mo elemento de co erência 
textual, pret endo demonstrar que a recorrênci a efetiva a di ferentes obras conseguiu não 
apenas pro mov er u ma verd adeira revolução no gênero suspense/policial, tão larg amente 
vinculado pelo cinema norte-americano , como en riquecer a unidad e de sentido do fil me 
Seven , d e David Finch er.   
 
PALAVRAS-CHA VE: intertextualidade; vo zes; coerênci a; tessitura. 
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