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Processualidades semióticas dos gêneros musicais:
afetos, materialidades e semiótica crítica nos estudos de música pop
Nilton Carvalho e Marcelo Bergamin Conter /IFRS

O presente trabalho propõe atualizar 

o uso da semiótica nos estudos de música 

pop para além de seu emprego como teoria 

classicatória, de modo a repensá-la como 

ferramenta de análise dos processos de 

produção de diferenças, inerentes aos 

fenômenos comunicacionais. Acompa-

nhando Deleuze (2007), nos aproximamos 

das teorias do afeto para observar a música 

pop por um viés imanente, pois entende-

mos que são suas relações com outros 

corpos que as denem e não o contrário (cf. 

CONTER; TELLES; ROCHA, 2017). Os 

panoramas teóricos passam pela Semiótica 

da Cultura, pelas noções de Materialidades 

da Comunicação, pelas Teorias do Afeto e 

nalmente pela Semiótica Crítica.

Para tal empreitada, pretendemos 

partir de um breve mapeamento do cenário 

de estudos da música pop no Brasil dentro 

da área da comunicação, apresentando as 

principais correntes teóricas e as tendên-

cias de abordagem empírica. Considerando 

este cenário, iremos propor alguns 

enfrentamentos epistemológicos para os 

estudos de música pop em comunicação. 

Nessa área, trabalhos que lidam com o 

timbre geralmente empregam o termo 

sonoridade, mais abrangente e genérico, 

para dar conta de seus objetos de pesquisa, 

além de uma preferência por estudar tudo 

o que circunda a música em termos 

mid iá t i cos  mais  t rad ic iona i s  (c f. 

SILVEIRA, 2013). Assim, é necessário 

superar a ideia de que o afeto é um evento 

que escapa à signicação, bem como 

pensá-lo como parte do processo, neste 

caso, da criação artística.

Para i lus trar nossa proposta , 

pretendemos apresentar uma concepção 

particular de gênero musical, propondo 

uma análise a partir de suas sonoridades 

e m d e v i r,  p a r a  c o m p re e n d e r  a s 

processualidades semióticas que fazem 

com que os gêneros diram de si 

próprios. Partiremos de exemplos onde 

essa condição processual é bastante 

evidente, como é o caso do Rock 

Independente e dos encontros sonoros 

(hibridizações) entre música pop e 

culturas locais. Trata-se menos de partir 

de um gênero para entender como a 

sociedade difere, e mais de partir de um 

gênero para entender como ele difere de 

si próprio – uma vez que ele é inerente ao 

tecido social. Esse diferenciar-se de si 

coloca em evidência políticas que se 

atualizam nos sons e estimulam novos 

sentidos e percepções ao tocar (n)outros 

corpos, desde o sujeito no processo de 

escuta até os materiais que produzem, 

reproduzem e registram sons.
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Escutas expandidas: considerações teórico-metodológicas
Cássio de Borba Lucas /UFRGS

O trabalho apresenta os desenvolvi-

mentos recentes e os pontos problemáticos 

com que vimos trabalhando em nossa 

pesquisa de doutoramento Escutas expan-

didas na música digital. Nela, procuramos 

estabelecer um arcabouço teórico misto, 

mas fundamentado na semiótica, para a 

investigação da escuta como objeto de 

comunicação. O ambiente digital oferece 

farto material para a análise das condições 

comunicacionais de expressividade da 

escuta, ou, para falar como Sterne, das 

audibilidades contemporâneas. De saída, a 

proposta de tomar como objeto não a 

escuta ‘em si’, mas o ambiente comunica-

cional e as práticas signicantes de 

produção de sentidos da escuta, nos coloca 

em uma perspectiva intersemiótica de 

consideração do fenômeno. Isto é, nos 

encaminha na direção contrária das 

conhecidas acepções da escuta como 

fenômeno bem delimitado, que no limite 

pode chegar a ser “absoluto” (a tradição da 

‘música pura’), “fenomenológico” (empre-

itada concretista schaefferiana), ou resol-

ver-se em “formas puramente musicais” 

(Hanslick, 1994). Contra a “escuta reduzi-

da” (Schaeffer, 2013) ou “adequada” 

(Adorno, 2009), as muitas escutas expan-

didas que diferentes acoplamentos comu-

nicacionais elaboram.

Esta perspectiva implica um marco 

teórico que aborda a comunicação não 

pelas signicações colhidas empiricamen-

te, mas pela explicitação das regularidades 

e normatizações estruturais que dão a ver 

certos sentidos para o que chamamos de 

escuta musical: marco da signicância 

(Kristeva, 2012), com suas práticas signi-

cantes que implicam (1) o estabelecimento 

de regras para a escuta, bem como (2) sua 

transposição. Assim, a colheita de informa-

ções sobre uma escuta passa sempre por 

um relato, que, por sua vez, é efeito de um 

agenciamento de condições expressivas. A 

questão é o que se pode ouvir, não em uma 

época ou local, mas no seio de determinado 

encadeamento singular de tecnologias e 

práticas comunicacionais que conguram 

a escuta musical. Não uma escuta em 

geral, mas a proliferação de microescutas 

em diferentes práticas signicantes.

A etapa atual é de sistematização das 

descobertas realizadas no estado da arte e 

de investigação metodológica para a reali-

zação dos primeiros exercícios analíticos 

da pesquisa. Assim, objetiva-se retomar, 

aqui, alguns pontos determinantes para a 

continuidade da investigação: 1) Retomar 

a análise do estado da arte da pesquisa 

sobre escuta na comunicação;  2) 

Apresentar e discutir o desenvolvimento do 
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Escutas expandidas: considerações teórico-metodológicas
Cássio de Borba Lucas /UFRGS

programa metodológico, que relacionamos 

com discussão recente (Intercom, 2018) 

sobre o papel da recepção nas análises de 

uma pesquisa comunicacional sobre a 

escuta; 3) Retomar este debate com uma 

rediscussão do paradigma tripartite da 

signicação musical de Jean Jacques 

Nattiez (1990) e Jean Molino (1990), 

pensadores que nos parecem dar conta de 

um modelo ao mesmo tempo potente e 

enclausurante para a pesquisa comunica-

cional da música. Buscamos, para isso, 

amparo na ideia das funções da linguagem 

de Jakobson (2015), com o que podemos 

perceber a ênfase comunicacional (emoti-

va, conativa, estética, metalinguística, etc.) 

evocada por determinada prática semiótica 

de escuta.

Notas sobre um possível arquivo pós-digital
Mario Arruda /UFRGS

Dos museus e bibliotecas aos bancos 

de dados pós-relacionais, bolhas algorítmi-

cas, redes de computadores: o arquivo 

passou a se converter em uma estrutura 

descentrada, uma multiplicidade de dados 

que podem gerar diferentes signicados, 

fato que inevitavelmente cria contradições 

e inconsistências. O arquivo, como organi-

zador do futuro e do passado, como coloca 

Derrida (2001), passou a gaguejar diante 

do constante movimento interativo dos 

usuários dos sites de redes sociais. O boom 

da memória é, ao mesmo tempo, o de sua 

impermanência (SANTAELLA, 2016). 

Desse modo, o mal de arquivo se potencia-

lizou pela efemeridade do arquivo digital. 

Por outro viés, o campo das artes tem 

enfrentado a diculdade de arquivar obras 

instalativas e performáticas, que são caracte-

rizadas por materialidades efêmeras ou o uso 

do corpo humano como suporte de expres-

são. O que dizer então dos happenings ou das 

mais recentes obras de performance interati-

va? Essas obras nunca podem ser arquivadas 

em seu estado de funcionamento devido à 

sua condição de existência, que contém uma 

duração especíca e elementos circunstanci-

ais. Só se pode armazenar registros de sua 

existência, diferente do que acontece quando 

um museu arquiva a própria materialidade 

da obra, quando guarda um quadro ou uma 

escultura, por exemplo. 
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Notas sobre um possível arquivo pós-digital
Mario Arruda /UFRGS

Nesse sentido, parece que tanto as 

artes performáticas e instalativas quanto as 

lógicas do arquivo da internet evidenciam 

uma transformação nas características do 

arquivo.

Se afecções online – afecção no 

sentido que Deleuze e Guattari (2010) dão 

à palavra – tem como efeito a produção de 

uma bolha algorítmica que extrapola o 

online; o efeito de uma obra performática 

ou instalativa é a afecção sobre corpos, ou 

seja, é a inscrição do acontecimento sobre 

corpos. Por sua vez, essa afecção também 

transborda sua materialidade, psíquica e 

corporal, e chega nos sites de redes sociais 

a partir do rastreamento voluntário ou 

involuntário operado pelos corpos-chip¹.

A hipótese que surge a partir disso é 

que o arquivo contemporâneo seja uma 

espécie de multidão de corpos-chip. 

Temporário, pós-humano, modulável, pós-

digital.

A questão aponta na direção de que o 

arquivo não seja agenciado somente por 

documentos que contam uma história 

linear e cronológica, mas pragmatica-

mente por acontecimentos que geram 

afecções sobre corpos e sobre bancos de 

dados. Se assim for, a constituição do 

arquivo vigente em uma sociedade onde 

os corpos-chip se tornaram reais está 

muito mais próximo de uma dimensão 

estética e afectiva do que de uma dimen-

são histórica.

 ¹ Cunhamos esse termo para designar a amálgama sócio-técnica do smartphone com o corpo humano (ARRUDA, 2018).

Contribuições do conceito de imanência 
para o pensamento comunicacional
João Fabricio Flores da Cunha /UFRGS

Este trabalho busca reetir sobre a 

pertinência do conceito de imanência para 

os estudos teóricos sobre a comunicação. 

Para isso, em um primeiro momento, 

discute a imanência em diferentes formas 

em que ela aparece na produção acadêmi-

ca no campo da comunicação no Brasil 

(AGUIAR, 2005; RODRIGUES, 2007; 

PERISSINOTTO, BARRETO, 2010). Um 

levantamento bibliográco mostrou que o 

conceito surge na área da comunicação, de 

forma recorrente, associado a transforma-
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ções causadas por inovações tecnológicas – 

conforme expresso na armação “a cultura 

comunicacional tecnológica está fundada 

sobre a imanência” (AGUIAR, 2005, p. 83).

Em contraposição a essa visão, e com 

o auxílio de Lambert da Silva (2004), que 

realiza uma crítica da comunicação a 

partir da losoa da diferença de Gilles 

Deleuze, o trabalho busca sustentar que o 

conceito de imanência tem pertinência 

para a área, se tomado, justamente, pela 

perspectiva deleuzeana. Assim, apresenta-

mos os fundamentos do pensamento 

imanente na radicalidade da imanência 

vitalista proposta por Gilles Deleuze 

(2002) em seu último texto, sobre o qual 

Sousa Dias (2001, p. 177) arma que “em 

rigor, essas páginas não trazem nenhuma 

verdadeira novidade, nada que o lósofo 

não tivesse já dito, salvo a identidade 

imanência = uma vida”. 

Esse sentido de imanência radical, de 

uma imanência vitalista, proposta por 

Deleuze, aparece aqui para armar “uma 

imanência que não volte a produzir trans-

cendência” (AGAMBEN, 2000, p. 191). 

Por m, o trabalho busca caracterizar 

processos de diferenciação (DELEUZE, 

2012) como um possível objeto de investi-

gação  da comunicação, a partir de uma 

compreensão desses processos como 

movimento da semiose.

Contribuições do conceito de imanência 
para o pensamento comunicacional
João Fabricio Flores da Cunha /UFRGS
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Breves especulações em torno da Semiofagia
Ricardo de Jesus Machado /UFRGS

Este resumo insere-se no contexto da 

pesquisa de doutorado cujo título provisó-

rio é Semiofagias tropicais. Xamanismo, 

antropofagia e semiótica. Propomos-nos 

discutir o conceito de semiofagia. Com 

base em uma pesquisa de estado da arte, 

realizada em 17/3/2019, nas plataformas 

Periódicos Capes e Google Acadêmico, a 

busca pelo termo "semiofagia" apontou 18 

ocorrências, das quais apenas nove contêm 

o termo semiofagia no interior do texto. O 

que se percebe em quase a totalidade dos 

artigos é que o uso do termo semiofagia não 

aparece de forma consistentemente desen-

volvida. A única exceção entre todos os 

resultados apontados pelos buscadores 

web, é o artigo O mármore e a murta, que 

integra o livro A inconstância da alma 

selvagem (2002), de Viveiros de Castro, em 

que o conceito de semiofagia é mais ampla-

mente trabalhado. Esse texto foi o gatilho, 

ainda no projeto de ingresso, que desenca-

deou o interesse por investigar o que seria, 

então, a semiofagia em termos epistemoló-

gicos comunicacionais. Para Viveiros de 

Castro, o próprio ritual antropófago das 

tribos tupinambá, em que a vingança é 

colocada em marcha por um diálogo (o 

diálogo é fundamental), em que o cativo 

instiga o interlocutor a matá-lo para que 

seus parentes (membros de sua etnia) se 

vinguem, é, propriamente, uma semiofa-

gia. É a dimensão comunicacional que 

precede a antropofagia ritual que é enten-

dida como semiofagia.

Como já mencionamos, tomava-se o máximo 

cuidado para que aquilo a ser morto e comido 

fosse um homem, um ser de palavra, de promessa 

e de lembrança. Inúmeros detalhes do rito, 

culminando no diálogo, testemunham esse 

esforço de constituição da vítima como um 

sujeito integralmente humano. (2002, p. 239, 

grifo nosso)

Portanto, semiofagia não se trata da 

devoração dos signos, dos símbolos ou dos 

signicados, mas da reconguração do 

processo de produção de sentido a partir de 

uma relação dialética sempre entre huma-

no-humano, abandonando uma noção 

instrumentalista entre sujeito-objeto. A 

semiofagia tem a ver com a possibilidade de 

agência sígnica por seres que não sejam 

exclusivamente da espécie humana, de 

produzir interpretações e agenciamentos 

sobre o mundo imanente, cujo processo 

semiótico nos instiga investigar e, tentar, 

descrever epistemologicamente. Em suma, 

dá-se por meio da tomada da perspectiva do 

Outro, da percepção do mundo desde outras 

semioses, quer sejam humanas ou não, 

processo que denominamos semiofagia.

MESA 2 • SEMIOCLASTIA E DESCONSTRUÇÃO
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Libertar para melhor controlar – 
o uso do Facebook pelo movimento iraniano My Stealthy Freedom
Luiza Müller /UFRGS

Surgido em maio de 2014, My 

Stealthy Freedom é um movimento de 

mulheres que defendem o direito individu-

al de escolha de usar ou não o hijab no Irã. 

Utilizando uma página de Facebook, elas 

compartilham autorretratos e vídeos de si 

mesmas sem o véu, muitas em espaços 

públicos do país. Por isso, o movimento é 

inerentemente infrator, tanto por infringir 

a lei do hijab compulsório, como por 

utilizar uma rede social bloqueada no país.

No discurso propagado pelo movi-

mento em suas postagens, tirar o véu é um 

ato simbólico de objeção a todas as restri-

ções impostas pelo regime atual do país. O 

desvelamento, portanto, enquanto objeção 

e o véu como dispositivo de opressão 

religioso propriamente masculino são 

sentidos que compõem um discurso de 

rejeição, por parte dessas mulheres, à 

proteção, identicação, segurança e 

salvação inerentes aos sentidos propria-

mente corânicos do véu.

Sobre isso, Eli Pariser (2012, p. 153-

154) vai dizer que “Precisamos reconhecer 

que valores sociais como a justiça, a liber-

dade e a oportunidade estão intrinseca-

mente ligados ao modo como o código é 

escrito e ao tipo de solução que ele ofere-

ce.” A partir disso, propomos que os enun-

ciados referentes à liberdade individual e o 

próprio foco dado ao hijab por My Stealthy 

Freedom congura-se, potencialmente, 

como uma estratégia anada ao código 

com base em valores ocidentais que edi-

cam a arquitetura do Facebook.

Pois essas ativistas, imersas em 

restrições de ordem disciplinar expressas 

no discurso jurídico e religioso ortodoxo 

que atravessa sua sociedade, projetam no 

ideal de liberdade individual e na liberdade 

de escolha sua redenção. Por essa razão, 

são potencialmente capturadas por um 

ambiente edicado nas bases de tais 

conceitos de liberdade. Esses conceitos, 

por sua vez, fazem parte de uma economia 

política traduzida e expressa em seus 

mecanismos que fazem uso da cibernética 

na produção de uma humanidade transpa-

rente e eletrizada pela informação, conec-

tada por uma multiplicidade de dispositi-

vos que a conguram em objeto da gover-

nança. Sobre isso, o Comitê invisível nos 

diz: “A economia política reinava sobre os 

homens deixando-os livres de prosseguir os 

seus interesses, a cibernética controla-os, 

deixando-os livres para comunicar.” 

(COMITÊ INVISÍVEL, 2016, p. 90-91). 

Em outras palavras, um regime que liberta 

para melhor controlar.

MESA 2 • SEMIOCLASTIA E DESCONSTRUÇÃO
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Libertar para melhor controlar – 
o uso do Facebook pelo movimento iraniano My Stealthy Freedom
Luiza Müller /UFRGS

MESA 2 • SEMIOCLASTIA E DESCONSTRUÇÃO

Assim, a ação e produção de conteúdo 

das ativistas alimenta a plataforma com 

dados correspondentes à organização 

ideológica da rede, ainda baseada em uma 

certa dicotomia Oriente versus Ocidente 

própria de uma empresa de cunho liberal. 

Tomando por base o fato do Islam, histori-

camente, congurar-se em desao 

fundamental ao liberalismo, sendo visto 

não apenas como inimigo, mas como O 

inimigo (AHMED, 1992), um site desenha-

do por preceitos mercadológicos liberais 

tem a forma quase ideal para o encaixe de 

um movimento que faz frente ao hijab – 

objeto que, a olhos orientais, materializa a 

imagética islâmica e seus preceitos. Dessa 

forma, a luta pela liberdade individual e a 

temática de um governo islâmico opressor 

circulam de maneira uida por usuários de 

diferentes nacionalidades, pois fazem coro 

com esse tipo de discurso abrindo espaço 

em sua bolha de conteúdo personalizado.

Todavia, essa rendição acrítica é, 

paradoxalmente, vento a favor de sua 

causa, visto que atua na forte propagação 

de ideias que não ultrapassariam facilmen-

te as muralhas da censura e interdição 

disciplinares do Irã, além de permitir que o 

movimento siga crescendo mesmo após 

mais de quatro anos de atuação nas redes. 

Nesses termos é o Facebook um ambiente 

de controle, pois liberta para melhor 

controlar, ou seja, faz comunicar para mais 

dados obter. Nessa lógica, essas ativistas 

abraçam a plataforma que as permite 

denunciar e levantar sua bandeira, forne-

cendo seu trabalho imaterial por vontade 

própria – uma rendição em troca de um 

tipo de liberdade que não possuem em seu 

país.

O segredo no PostSecret: envios e violações na correspondência
Giovana dos Passos Colling /UFRGS

Este trabalho² investiga a desconstru-

ção do conceito de segredo através dos 

postais do PostSecret. O PostSecret é um blog 

que publica postais anônimos com segredos 

dos indivíduos e nos suscita pensar o estatuto 

da correspondência, da intimidade e do 

segredo. Assim, buscamos em um primeiro 

momento retomar a história do cartão-postal, 

tanto como meio de comunicação quanto 

como expressão artística para visualizar as 

contingências do bilhete-postal e tensionar o 

seu papel enquanto condutor de segredos.
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O segredo no PostSecret: envios e violações na correspondência
Giovana dos Passos Colling /UFRGS

A partir disso, partimos para compre-

ender a denição de escritura e a forma 

discursiva da desconstrução de Derrida 

(2005; 2013), de modo a utilizá-las como 

princípios teóricos para tratar do segredo. 

Dessa forma, analisamos nos postais do 

PostSecret o funcionamento deste aspecto 

da escritura, que se desconstrói na medida 

em que a intimidade se atualiza.

Derrida (2007) já pontuava ser 

atraído pela imprevisibilidade dos meios 

postais, ponderando sobre os cartões 

postais: “Quem escreve? Para quem? E 

para enviar, destinar, expedir o quê? Para 

que endereço? [...] não sei. Sobretudo eu 

não teria tido o menor interesse nesta 

correspondência e neste recorte, quero 

dizer, nesta publicação, se alguma certeza 

tivesse me satisfeito quanto a isso” 

(DERRIDA, 2007, p. 11). Essa abertura 

para o inesperado parece congurar este 

meio para nós e também para Derrida 

(2007).

Além da imprevisibilidade do postal, o 

autor trata do envio de mensagens priva-

das, que devem permanecer em segredo. O 

segredo no senso comum se refere a algu-

ma informação privada que é mantida 

guardada por alguém. Geralmente seu 

conteúdo não pode ser revelado para certas 

pessoas e quando descoberto pode compro-

meter algo ou alguém. Para Derrida (2006) 

e Porta (2018) o ser secreto aparece como 

uma conssão mantida em silêncio, é uma 

responsabilidade a ser protegida e que 

pressupõe o compartilhamento, o testemu-

nho. O segredo ultrapassa o jogo entre 

dualismos, como o vendar/desvendar, pois 

não o considera desvendável. “O segredo 

não se reduz ao privado” (DERRIDA, 2006, 

p. 128), contudo, “ele permanece inviolá-

vel até quando se acredita tê-lo revelado” 

(DERRIDA, 1995, p. 44). Pelo discurso ele 

resiste, mesmo que exposto, ele permanece 

oculto.

Podemos perceber em cada novo 

postal do PostSecret alguma nova forma 

para se abordar o segredo e seus desdobra-

mentos. Estes postais funcionam enquanto 

dispositivos críticos que permitem tratar 

das questões teóricas trazidas e, também, 

sugestionar novas abordagens e desloca-

mentos deste conceito. O segredo se mos-

tra, por meio destes postais do PostSecret, 

paradoxal: o segredo enviado, de acordo 

com as instruções do projeto, não deve ter 

sido nunca divulgado. Contudo, só se torna 

condencial na medida em que pressupõe 

a presença de um testemunho. O segredo 

se constitui no momento em que se exibe: 

anal, dá nome a um blog, que só pode 

existir na medida em que visibiliza seus 

conteúdos, um projeto artístico calcado na 

própria comunicação.

²Proveniente do trabalho de conclusão de curso em Comunicação Social – hab. Publicidade e Propaganda 
“Correspondências Secretas: a desconstrução escritural nos postais do PostSecret”, 2018.
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O uso de Mídias Táticas e Hacktivismo pela alt-right
Jacqueline K. Dal Bosco /UFRGS

A presente pesquisa está em estágio 

inicial, tendo como ponto de partida o 

trabalho de conclusão de curso “O uso de 

Mídias Táticas e Hacktivismo pelo movi-

mento contemporâneo alt-right”, onde 

investigamos a mídia tática e sua apropria-

ção pelo movimento online de extrema-

direita chamado alt-right. Para que pudés-

semos traçar uma linha comparativa com o 

discurso e formas de agir da alt-right, 

estudamos as origens e práticas da mídia 

tática e do hacktivismo, entendido como o 

deslocamento da mídia tática para o ambi-

ente virtual. A monograa começa com 

uma discussão teórica sobre as mídias 

táticas, seu surgimento e sua denição, 

além de introduzir os grupos e teorias que 

informam seus praticantes e os efeitos que 

buscam produzir ao utilizar tais táticas. Em 

seguida, destacamos a relação entre as 

contraculturas e a cibercultura para tratar 

do hacktivismo, e, mais especicamente, 

do grupo hacktivista Anonymous, cuja 

origem e formas de atuação se reetem na 

alt-right. Por m, nos detemos ao uso 

tático das mídias, a partir do hacktivismo, 

pela alt-right, tratando de seu surgimento 

e de táticas utilizadas por esses ativistas sob 

a perspectiva de continuidades, mas 

também de rupturas com os coletivos de 

mídias táticas.

Desde a apresentação da monogra-

a no nal de 2018, teve início o governo 

Bolsonaro, e acompanhamos dois episó-

dios violentos, um em Suzano, no estado 

de São Paulo, e outro em Christchurch, 

cidade da Nova Zelândia, que tinham 

ligação direta com chans (foram as mais 

recentes, ainda que não tenham sido as 

primeiras). Em meio a esse cenário 

busco indicações de caminhos a serem 

traçados, considerando as possibilidades 

de retomar e destacar os aspectos maquí-

nicos que atravessam silenciosamente 

(ao menos não mencionados diretamen-

te) o trabalho, pensando também nas 

ideias de “guerras culturais” onde se 

ambientam boa parte das discussões e 

atuações táticas tanto da própria “alt-

right” (uma nomenclatura ainda em 

disputa), quanto de grupos progressistas, 

e as questões de gênero (sexualidade e 

masculinidade) muito presentes nessas 

discussões.
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Movimentos transformistas em a(fe)tivação
Douglas Ostruca /UFRGS

No encontro com vídeos de drags 

brasileiras no youtube, fui atravessada por 

linhas que produziram deslocamentos e 

solicitaram reinvenções. Entre esses 

pontos estão o modo de vivenciar as articu-

lações identitárias que me atravessam e a 

percepção dos corpos no cotidiano. Como 

uma tentativa de dar vazão para alguns 

desses uxos, proponho apresentar pontos 

de ressonância localizados e desdobramen-

tos possíveis.

Ao me deparar com tutorias de 

montação drag, percebo distintos modos de 

articular elementos heterogêneos, os quais 

são atravessados por códigos especícos, 

como, por exemplo, estilizações de sexo, 

gênero e sexualidade em matriz heterosse-

xual. Entretanto, além disso, também são 

notáveis uxos desviantes que escoam por 

entre essas organizações duras, os quais 

geram conexões “estranhas” entre distin-

tas cadeias semióticas. É nesse âmbito das 

“performances estranhas” que Alma 

Negrot, em experiência “dragqueer”, dá 

vazão a outros corpos possíveis. Arte de 

(re)construir-se que solicita um agir 

através da (des)montagem. Nesse sentido, 

para além do desejo de um “fazer drag”, 

esse e outros encontros vem produzindo 

desvios e mutações nos territórios existen-

ciais que me compõem, germinando 

processos de transitoriedade.

Ainda no encontro com o campo, me 

deparo com os movimentos das transfor-

mistas nos anos 1970, as quais passavam 

por entre distintas identidades – travesti, 

transexual, homossexual, mulher, homem 

e artista. Movimentos de (r)existência que 

marcam a impossibilidade de reduzir as 

subjetivações somente aos modos redun-

dantes, trata-se de uma alta circulação de 

sentido, prática de desmontagem. Audácia 

de inventar modos potentes de efetuar-se 

em meio aos gritos abafados pela ditadura 

militar. (Ainda é possível ouvir o som dos 

coturnos se arrastando pelo planalto). 

Movimentos transformistas se agitam 

sem parar, indo cada vez mais longe daqui-

lo que se pode esperar.

É nessa articulação com performances 

estranhas e movimentos de (r)existência 

que linhas transformistas atravessam uma 

“bixa”, rompem estratos de identidade por 

dentro e empurram o desejo para outras 

dimensões. Micropolíticas transformistas 

geram novas formas de articulação, as quais 

demandam processos de desidenticação 

para a emergência de recomposições provi-

sórias. Movimentos de a(fe)tivação que 

possibilitam sobrevivências.

MESA 3 • SEMIÓTICA E MICROPOLÍTICAS
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Mapeando paradoxos do acontecimento trans: passar por ser
Taís Severo /UFRGS

Embora muitos julguem nunca ter 

tido contato com uma pessoa transgênero, 

a verdade é que podem ter visto e interagi-

do com uma pessoa trans que passa. 

“Passar por uma pessoa cisgênero” dene 

um objetivo frequente. Mulheres transse-

xuais — de narrativas de migração perma-

nente de um lado da fronteira a outro, para 

Ekins (2006) — “passam” quando sua 

aparência é indistinguível daquela de uma 

mulher cis. Sendo assim, não são compre-

endidas como trans — o que signica que 

não terão seu gênero decodicado, na visão 

cissexista, como “um homem fantasiando a 

identidade feminina” ou o habitante de 

uma terceira categoria. Portanto, conquis-

tar o “passar” faz com que esta mulher 

trans torne invisível sua condição; e sob 

certos aspectos, deixe de ser trans. 

No entanto, passar por cis não é o 

mesmo que ser; trans- e cis- são conceitos 

opostos que não podem ocupar o mesmo 

sujeito. Contudo, afora certos aspectos que 

pouco interferem nas relações cotidianas 

— cromossomos, p. ex. —, o resultado e o 

efeito do passar por é o mesmo do ser. Pois 

esta mulher trans que “passa” é vista, 

interage, sofre sexismo/misoginia, se 

envolve romanticamente como cis, entre 

outros; enm, recebe “privilégio cis”. 

Apesar disso, este privilégio pode ser 

removido quando se descobre que essa 

pessoa que “passa” é de fato, trans 

(SERANO, 2016). Ou seja: passar por cis é 

também produzir cisgeneridade, embora 

sem nunca atingi-la por completo ou em 

denitivo. 

Bettcher (2014) aponta a condição 

paradoxal do passar como um sistema 

deceiver/pretender: ou a mulher trans 

passa e corre o risco de ser desmascarada 

como impostora, ou não passa e é julgada 

como alguém que meramente nge ser o 

que não é. Por isso quem passa o faz, 

muitas vezes, silenciosamente ou em 

segredo. Essa invisibilidade parece ética 

diante de uma condição congênita que 

causa sofrimento signicativo, outrica 

pela simples presença, e pelo preconceito e 

violência; por outro lado, atende ao desejo 

antitrans, que prefere a inexistência das 

pessoas trans. Sem visibilidade, não há 

conscientização, naturalização, pressão ou 

mudança política. Sendo assim, recai sobre 

os ombros das que não passam, as visivel-

mente trans, a parte maior e mais pesada 

do ativismo (STRYKER, 2017). Mas como 

negar às que “passam” o direito à invisibili-

dade, inerente às pessoas cis, e à vivência 

similar a uma cura da condição trans? Ao 
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Mapeando paradoxos do acontecimento trans: passar por ser
Taís Severo /UFRGS
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mesmo tempo, se todas pudessem curar-se 

pela transição de gênero, quem restaria 

para reivindicar avanços sociais — como os 

que modernizaram os protocolos médicos 

que regulam essa transição?

Nesse sistema complexo de alternân-

cia de razões justicadas, encontram-se 

contradições, antinomias e paradoxos que 

impossibilitam uma resolução lógica, 

linguística e conceitual da condição trans. 

Porque “passar” é possível, ser visto como 

verdadeira e legitimamente em seu gênero 

não é. Porém é apenas através do “passar” 

que se burla a produção incessante de 

subjetividades indecidíveis do aconteci-

mento trans. 

“Grazzi Ellas” - um monólogo que dialoga com a realidade e a ficção
Yvets Morales Medina /UFRGS

As “Grazzi Ellas” não é só a descrição 

de um corpo em um palco improvisado, em 

uma casa antiga do centro da cidade de 

Pelotas Rio Grande do Sul. Reetir sobre o 

monólogo de teatro “Grazzi Ellas” escrita e 

interpretada por Melissa Campus (atriz 

travesti), sob a direção do Luan Almeida 

Sales é um desao de compreensão, sensibi-

lidade, humanidade; mas, sobretudo de 

responsabilidade na tradução dos enuncia-

dos construídos no discurso teatral para 

“denunciar” as violências físicas, sexuais, 

emocionais que sofrem as crianças em seus 

entornos cotidianos, e as pessoas sexo 

genéricas diversas como as travestis. Na 

compreensão dos sistemas culturais, Irene 

Machado arma que os enunciados constru-

ídos no cotidiano e na realidade dos sujeitos, 

podem estabelecer vínculos de complemen-

tariedade entre eles, assim o trabalho de 

memória que a Melissa Campus fez para 

construir a dramaturgia de “Grazzi Ellas” 

estabelece um vínculo entre a narração da 

experiência vivida com o discurso teatral, se 

congura uma relação dialógica (BAKTHIN, 

2000) entre realidade e cção para gerar 

atmosferas, mundos, momentos, ações que 

contam a vida de pessoas que transitam seus 

corpos e subjetividades em confronto com o 

binário masculino\feminino. Em quase 60 

minutos Melissa Campus consegue relatar 

um assassinato, um estupro, uma relação 

mãe e lha, o trabalho sexual na rua. E 

ritualiza um processo atravessado pela dor 

das violências colocando os quatro elemen-

tos folhas de árvore, fogo, terra, água, que 

 III JORNADA DO GPESC: SEMIÓTICA E CULTURAS DA COMUNICAÇÃO



G P E S C

MESA 3 • SEMIÓTICA E MICROPOLÍTICAS

“Grazzi Ellas” - um monólogo que dialoga com a realidade e a ficção
Yvets Morales Medina /UFRGS

formam parte da vida das personagens, e 

abraçam o corpo da atriz de jeitos diversos.

Segundo Iuri Lotman “a cultura é no 

princípio poliglota e seus textos sempre se 

realizam no espaço de pelo menos dois 

sistemas semióticos. A fusão da palavra e a 

música (o canto), da palavra e o gesto (a 

dança) (1996, p.85, tradução nossa). Assim 

como também podemos dizer que a cultura é 

dialógica. As trans, travestis, transexuais no 

cotidiano percebem as reações de um siste-

ma de cultura aberto, dialógico (BAKHTIN, 

2000), mas, devido às discordâncias com o 

sistema social hétero normativo, as expres-

sões artísticas podem constituir-se em 

mediadoras da circulação de sistemas de 

signos em oposição ou desconhecimento, 

para estabelecer o que Bakhtin chama 

“extraposição” é dizer o reconhecimento da 

identidade de uma cultura a partir dos olhos 

do outro (MACHADO, 2003). A ocupação do 

espaço público das travestis pode se compre-

ender como um sistema cultural aberto onde 

a criatividade, espontaneidade e a experi-

mentação entram no uxo da comunicação 

cidadã para as vezes se inserir e outras vezes 

incomodar. 

Assim a semiosfera vai se construindo, 

recongurando e ressignicando. As pessoas 

vão se afetando e se deixando afetar pelo 

intercambio das mensagens. É na semiosfera 

que as linguagens operam, e é aí onde se 

produzem as contradições sociais. Nesse 

intercambio dinâmico de elementos no 

espaço semiótico se estrutura as relações de 

identicação e diferença, assim como as 

relações dialógicas que são a base da constru-

ção de sentido.

Performance: Dos congelados aos cozidos assados 
(1/3 Penas Escafandristas)
Sandra Suzani Pedroni
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Três imagens para a comunicação
André Araujo /UFRGS

“A unidade real mínima não é a 

palavra, nem a ideia ou o conceito, nem o 

signicante, mas o agenciamento” 

(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 65). Com 

essa frase, Deleuze e Parnet abrem todo um 

caminho a ser perseguido pelos estudos de 

comunicação. Ao armar que a “unidade” 

mínima jamais é uma “unidade” atomiza-

da, mas sim um conjunto de elementos que 

se agregam em um agenciamento, não nos 

parece descabido perguntar como que tais 

elementos se juntam, quais as particulari-

dades dessas relações, o que faz com que 

funcionem enquanto “unidade” apesar de 

sua constituição múltipla e heterogênea. 

Propomos aqui que um caráter determi-

nante para a questão do agenciamento é 

justamente a comunicação entre os seus 

elementos. Mas de que comunicação 

estamos falando aqui?

Ora, é preciso realizar alguns desloca-

mentos quanto a proposições mais clássi-

cas e estáveis das teorias da comunicação 

em direção a toda uma outra concepção, 

para além das ideias de sujeitos formados, 

acordos, transmissões e até mesmo de 

cultura. Falaremos aqui de uma “outra 

imagem” da comunicação, fundamentada 

sob um princípio ontológico, pré-individual 

e pré-subjetivo, capaz de ser o dispositivo 

responsável por agregar elementos díspares 

em encontros, materializá-los em uma ou 

mais relações concretas e fazê-los funcio-

nar em conjunto. Privilegiar essa dimensão 

que estamos chamando de comunicacio-

nal acerca dos agenciamentos talvez seja 

pertinente no sentido de que abre a possibi-

lidade de pensar os fenômenos do mundo 

do ponto de vista de seu processo de gênese 

e funcionamento, não estando limitado aos 

objetos historicamente privilegiados pelo 

campo da comunicação, como por exemplo 

os meios de comunicação de massa, as 

interações intersubjetivas e as políticas de 

circulação dos conteúdos simbólicos na 

sociedade. A comunicação, aqui, se torna 

uma pesquisa do processo pelo qual os 

agenciamentos ganham consistência 

através de sínteses disjuntivas.

Propomos uma “lógica comunicacio-

nal”, composta de três níveis. Um nível 

ontológico, que diz respeito ao “fenômeno” 

comunicacional que se articula como o 

dispositivo de síntese entre elementos 

díspares nos processos de individuação; 

um nível epistemológico, cujo princípio é o 

de percorrer as relações efetuadas, tanto de 

seu ponto de vista atual como virtual; e um 

nível metodológico, priorizando o signo 

como meio (ou millieu) que expressa em 

sua constituição tanto os processos de 

heterogênese do nível ontológico como 
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também é o gatilho produtor das relações 

que compõem um agenciamento. O signo, 

dessa forma, precisa ser entendido em pelo 

menos três níveis: o signo como diferença, 

entendendo aqui diferença enquanto 

diferença relativa a si mesmo, como dife-

rença de potencial e intensidade; o signo 

como acontecimento, ou seja, como a 

efetivação enquanto sentido quando posto 

em relação em um determinado plano 

material; e o signo como máquina, capaz 

de articular, por sua diferença, múltiplas 

relações em co-funcionamento, dando a 

ver a emergência de um agenciamento.

Como forma de dar consistência a 

essas proposições um tanto abstratas, 

tomaremos como objeto o trabalho de três 

autoras que, em nosso ver, abrem de forma 

bastante clara um caminho frutífero para 

os estudos de comunicação, ao proporem 

no centro de sua pesquisa uma análise do 

signo, tendo como unidade mínima os 

agenciamentos contraditórios e heterogê-

neos que se articulam a partir deles. Falo 

aqui do trabalho de Anna Tsing (2015), a 

partir da análise do cogumelo Matsutake; 

de Verónica Gago (2018), que observa a 

feira de produtos ilegais La Salada na 

Argentina, e de Luiza Muller (2019), que 

trata do Hijab enquanto elemento hetero-

gêneo em articulações políticas no Irã 

contemporâneo.

Simondon e o metabolismo coletivo do discurso
Demétrio Rocha Pereira /UFRGS

O cerne da crítica de Gilbert 

Simondon (1958-1989) ao hilemorsmo 

ataca a arquitetura impositiva pela qual 

uma forma ideal se aplica sobre uma 

matéria passiva. Em lugar disso, o lósofo 

francês sugere o conceito de informação, 

pelo qual se reconhece que a matéria 

exerce força de atualização, enquanto a 

forma intervém como limite topológico 

para a atualização dessas forças. A forma 

expressa, assim, um certo sentido em que 

se desdobram potências pré-individuais. O 

sentido não tem, aqui, nenhuma precedên-

cia, decorrendo de uma efetiva entrada em 

comunicação de forças heterogêneas. 

Embora as reconheça intimamente 

articuladas, Simondon investiga o desdo-

bramento de forças ora físicas, ora vitais, 

ora psíquicas, distinguindo, assim, três 

grandes domínios de individuação. Vivo 

seria aquilo que, no mundo físico, não 

cessou de individuar, ou seja, não cristali-
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zou. Do mesmo modo, o pensamento 

surgiria de um desregramento biológico – e, 

mais especicamente, de um desregra-

mento afetivo, para o qual a emoção virá 

fornecer uma dimensão resolutiva.

Entre o mundo físico e a emoção, 

Simondon nada pede à linguagem, que 

permanece com lugar minguado em sua 

obra. Mesmo as forças psíquicas se comu-

nicam, constituem estratos e negociam 

entre si sem passagem necessária por 

qualquer sistema linguístico: “para 

Simondon, a linguagem é feita apenas de 

sinais, e sinais não são efetivamente infor-

mação, eles apenas se tornam informação 

sob certas condições de possibilidade 

estruturais e aleatórias” (BARDIN, 2015, 

p. 45, grifos no original, trad. nossa). 

Parece, então, que esta losoa está pelo 

desinteresse da linguagem, mas é aí que 

iremos propor, pelo contrário, que as 

formas da língua agitem consigo, sempre e 

inarredavelmente, um conjunto de forças 

pré-linguísticas que fazem de todo aconte-

cimento discursivo um efetivo aconteci-

mento afetivo e perceptivo. O discurso 

estará, por isso e além disso, atado à vida e 

ao organismo, com o que esta losoa pode 

reforçar a descoberta contemporânea de 

uma somatopol í t ica  do  texto  (c f. 

PRECIADO, 2018) e reanimar o problema 

da relação entre os hábitos do corpo e os 

hábitos do pensamento, que se estende 

desde a Antiguidade até Nietzsche, a lição 

antropofágica e as diversas teses da devora-

ção sígnica, que percebem a transformação 

espiritual como um trabalho digestivo: “O 

afeto fundamental da leitura não é a ten-

são, mas a fome, fome de matéria” 

(BENJAMIN, 2013, p. 188).

Simondon e o metabolismo coletivo do discurso
Demétrio Rocha Pereira /UFRGS

Falar em línguas: propriedade, posse e (des)possessão 
nas experiências de plurilinguismo
Luis Felipe Silva de Abreu /UFRGS

Imaginemos uma cena: o sujeito, 

tomado por uma força oculta – de origem 

psicotrópica, religiosa ou sobrenatural, a 

depender do caso –, faz quebrar seu discur-

so em uma odisséia verborrágica por 

línguas outras que não a sua. Falar em 

línguas: glossolalia.

É essa imagem de possessão que 

queremos invocar de saída, uma possessão 

que se manifesta pela pela invasão de 

linguagens outras na linguagem mesma. O 

que nos interessa, distante dos acentos 

místicos que a glossolalia frequente profe-

re? Para nossa pesquisa, enredada em 
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debates sobre o estatuto “apropriativo” da 

comunicação, nessa possessão lemos um 

esgarçamento das discussões de Jacques 

Derrida sobre o monolinguismo do outro: 

não tenho nenhuma língua que não a 

minha, ao passo que não tenho nenhuma 

língua que não a dos outros. O paradoxo 

dessa posse instaura o terreno de nosso 

debate.

Como na ode à prática “glossoláli-

ca” que Kenneth Goldsmith faz, em uma 

de suas discussões a respeito da necessi-

dade da apropriação linguística: o exem-

plo do discurso da artista Monica de la 

Torre na Universidade de Columbia, 

quando sua exposição límpida em inglês 

se transmutou, sem aviso prévio, em um 

longo discurso em espanhol. As discus-

sões a respeito de Derrida, Goldsmith e 

outros nos levou ao tema da proprieda-

de, à impossibilidade de se designar 

“donos” a esta ou aquela expressão, 

ainda que a todo momento eles se apre-

sentem como tais. Daí o experimento de 

encarar esses problemas pelas experiên-

cias do possesso.

Experiências como a de Gloria 

Anzáldua em seu Borderlands/La fronte-

ra, livro escrito em um inglês atravessado 

pelos dialetos da fronteira mexicana, 

discutindo a vivência do migrante. Para 

Anzáldua, não é possível possuir o inglês, 

mas já o espanhol também foi perdido. 

“Proprietária” de nenhuma dessas lín-

guas, de nenhuma língua, porém, ela 

precisa a todo momento acioná-las para 

sua comunicação: de que modos se dão 

esses momentos de posse, e que repercus-

sões socio-políticas eles ensejam, é maté-

ria para uma potente análise. De modo 

semelhante, acionamos também as poéti-

cas de Édouard Glissant: seus estudos 

sobre como o regime econômico de escam-

bos no Caribe cria uma cultura de trocas 

precárias, origem das línguas crioulas. 

Processo debatido por Glissant sob a forja 

do conceito de despossessão, que nos faz 

retomar ao tema inicial: é possível possuir 

a linguagem, ou por ela que somos possuí-

dos? Quais as consequências das atribui-

ções, ainda que provisórias, ainda que 

precárias?

Que fantasmas dançam na língua, a 

possuem e despossuem nessa valsa sem m 

– e que assombrações produzem neste 

baile? 

Falar em línguas: propriedade, posse e (des)possessão 
nas experiências de plurilinguismo
Luis Felipe Silva de Abreu /UFRGS
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A esfera paratextual e o jogo autoral no campo audiovisual
Patricia de Oliveira Iuva /UFSC

Partindo da concepção bakhtniana 

de que todos os diversos campos da ativida-

de humana estão ligados ao uso da lingua-

gem, e que o princípio constitutivo da 

mesma passa pelo dialogismo enquanto 

condição de sentido do discurso, este 

projeto busca reetir sobre o modo como a 

paratextualidade tensiona a noção/sentido 

de autor no âmbito do discurso audiovisu-

al. Quer dizer, a obra audiovisual, à luz da 

categoria de texto fílmico (e/ou televisivo) 

é prenhe, pela natureza dialógica e inter-

textual do discurso, de outros textos. No 

entanto, a partir do estudo do fenômeno 

dos paratextos, termo cunhado por Gerard 

Genette em 1989, pretendemos propor 

uma leitura para a autoria no cinema como 

uma função que está dispersa nos diferen-

tes discursos paratextuais, sejam eles de 

natureza crítica-literária ou audiovisual.

Para Genette (2009, p.17) “o para-

texto, sob todas as formas, é um discurso 

fundamentalmente heterônomo, auxiliar, 

a serviço de uma outra coisa que constitui 

sua razão de ser: o texto”. Assim, os para-

textos atuam sobre a instância da recepção 

construindo representações da obra, do 

contexto e de seu autor, instauram um 

sistema de crenças e valores que orientam 

a fruição do texto principal. Para além 

desse conjunto funcional, compreende-

mos os paratextos enquanto discursos 

sinalizadores de signicação e potenciali-

zadores de tensionamentos, principal-

mente, no que diz respeito à gura autoral.

Bakhtin (2016, p.18) ressalta que em 

diferentes gêneros podem revelar-se 

diferentes camadas e aspectos de uma 

personalidade individual. No entanto, 

aponta que todos os autores aprendem e 

são inuenciados por inúmeros outros, 

emprestam deles consciente e inconscien-

temente: “porque ele não é o primeiro 

falante, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo [...] Cada enunciado é 

um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2016, p.26). Na esteira desse 

pensamento, o estudioso da cultura das 

mídias Jonathan Gray (2013) aponta como 

um obstáculo para as teorias acerca da 

autoria é o fato de postularem o autor 

como gênese. Ao invés disso, se contem-

plarmos o ponto de vista da criação textu-

al, que nunca é completa, é possível 

considerar, por um instante, que a autoria 

se desdobra e/ou continua. Ou seja, 

encontramos maneiras de visualizar 

autores nos diferentes textos circundantes 

(paratextos), e não simplesmente naque-

les que detém o domínio da caneta (ou da 

câmera).

MESA 5 • SEMIÓTICA DO CINEMA
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A esfera paratextual e o jogo autoral no campo audiovisual
Patricia de Oliveira Iuva /UFSC

Seguindo essa linha de pensamen-

to, pretendemos postular sobre os dife-

rentes papéis de autoria nesse processo 

que envolve o movimento relacional 

entre os paratextos – crítico-literários e 

audiovisuais – e o texto audiovisual. 

Consideramos elementos centrais para a 

pesquisa os conceitos de texto, obra e 

autor, através de uma leitura que irá 

conjugar o pensamento de Mikhail 

Bakhtin, Gérard Genette, Roland Barthes 

e Julia Kristeva.
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Do cinema como escrita
Lennon Macedo /UFRGS

Pier Paolo Pasolini dene o cinema 

como a “língua escrita da realidade” 

(PASOLINI, 1982, p. 161), dotada de 

dupla articulação como qualquer outra 

língua. Dessa forma, esta língua escrita 

universal que é o cinema se mobiliza a 

partir de duas unidades: monema e cine-

ma – este último, em analogia com fone-

ma, refere-se às unidades cinéticas da 

língua. Os monemas ou planos dão forma à 

expressão audiovisual, enquanto os cine-

mas são unidades discretas e ilimitadas 

que correspondem a objetos, formas ou 

atos de realidade.

O poeta e semiólogo entende que “os 

signos das línguas escrito-faladas não 

fazem mais do que traduzir os signos da 

Linguagem da Realidade” (PASOLINI, 

1982, p. 218, grifo nosso). A relação entre 

os lmes e a vida social tem como base uma 

instância tradutória que produz tanto 

imagem quanto mundo enquanto signos. 

E a tradução não se dá em via de mão 

única: o escritor compreende, inclusive, 

que o mundo faz cinema tanto quanto o 

cinema faz mundo: “Na realidade, o 

cinema fazemo-lo vivendo, quer dizer 

existindo praticamente, quer dizer agindo. 

A vida toda no conjunto das suas ações é 

um cinema natural e vivo” (PASOLINI, 

1982, p. 167).

O que o autor nos traz de mais 

interessante é essa compreensão de que o 

estudo do cinema é também uma espécie 

de “semiologia da “culturalização” deni-

tiva da natureza” (PASOLINI, 1982, p. 

233), de que compreender a realidade 

como linguagem é vacinar-se contra 

qualquer ingenuidade estética e política 

acerca do mundo, é conceber que há 

forças constantemente produzindo a 

realidade em torno de nós – e organizá-la 
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enquanto linguagem é uma forma de 

mapear essas forças, esses uxos. 

Já Christian Metz (1980) irá elabo-

rar a relação entre cinema e escrita de 

modo distinto. O semiólogo francês 

reserva a escrita para tratar exclusiva-

mente dos textos  fílmicos, isto é, dos 

lmes, criando dois tipos de estudos 

paralelos: a pesquisa da linguagem cine-

matográca e o estudo da escrita fílmica.

A realidade, para Metz, é composta 

por códigos, assim como o cinema. Mas a 

escrita fílmica não é a mera atualização 

desses códigos, não é por repetição ou 

reprodução que o código se instala num 

sistema textual: o texto fílmico é justa-

mente a singularidade que “desloca os 

códigos” (METZ, 1980, p. 123), que joga 

os códigos uns contra os outros, que os 

põe em relação, que os contamina cada 

um com as formas dos outros. O lme, 

portanto, não pode nunca ser o espaço 

sobre o qual se aplica um código, mas sim 

o elemento produtivo e diferenciador dos 

códigos: é cena a cena, lme a lme que os 

códigos são construídos, criticados, 

remodelados, desviados.

Em alguma medida, a escrita fílmica 

metziana é comparável à língua escrita da 

realidade proposta por Pasolini, na medi-

da em que não há diferença de natureza 

entre o cinema e o mundo. Ambos são 

códigos e signos em constante tradução e 

deslocamento. Contudo, Metz possui 

severas reservas quanto à dupla articula-

ção pasoliniana, preferindo as noções de 

código e sintagma para o estudo dos 

textos fílmicos. É do nosso interesse 

explorar as diferenças entre as duas 

perspectivas.
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Do cinema como escrita
Lennon Macedo /UFRGS

Filmes Inacabados: Orson Welles e a performance do fazer fílmico
Bernardo Schmitt /UFSC

Orson Welles deixou para trás, em 

seus quase quarenta anos na indústria 

cinematográca, uma quantidade expres-

siva de projetos inacabados, muitos dos 

quais receberam tratamentos e naliza-

ções anos após o seu falecimento. Esta 

pesquisa tem como interesse dois destes 

trabalhos: It’s All True (1943) e The other 

side of the wind (2018).

O primeiro diz respeito a um docu-

mentário não nalizado sobre o Brasil, que 

recebeu reconstruções tanto de norte-

americanos, na versão de 1993 (It’s All 

True – Bill Krohn, Richard Wilson e Myron 
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Meisel), quanto pelo diretor brasileiro 

Rogério Sganzerla, que realizou três lmes 

centrados na obra – “Nem tudo é Verdade” 

(1986), “A Linguagem de Orson Welles” 

(1990) e “Tudo é Brasil” (1997). O segundo 

lme recebeu semelhante tratamento: 

lmado no nal da década de 1970, foi 

nalizado em uma obra homônima com 

lançamento pela Netix em 2018. Além 

disso, identicamos no documentário 

They’ll Love me When I’m Dead (Morgan 

Neville, 2018), aspectos que remontam a 

própria obra de Welles, demonstrando as 

diculdades do diretor no processo de 

lmagem de The other side of the wind.

O conjunto destes lmes integra um 

pequeno arquivo, nos termos foucaultianos 

(1972), que apresenta diferentes perspec-

tivas sobre a obra do diretor Orson Welles. 

Os lmes de Rogério Sganzerla e o docu-

mentário de Morgan Neville, em especial, 

tem um foco menos na obra nalizada, do 

que no processo performático de Welles ao 

produzi-las. Tais lmes agenciam enuncia-

dos que argumentam que para nalizar o 

trabalho do diretor foi necessário não 

apenas editar as gravações feitas por 

Welles, mas analisar o processo em que ele 

emergiu para produzir tais obras.

A partir destes objetos empíricos, 

debruçamo-nos juntamente com as teorias 

de Mikhail Bakhtin (2015, 2016) para esta 

investigação, em especial suas reexões 

acerca da natureza do texto, dos gêneros do 

discurso e do dialogismo. Os objetos desta 

pesquisa são lmes que tem como tema o 

fazer fílmico e, apesar de classicados tanto 

como cções quanto documentários, é 

nossa hipótese de que este conjunto de 

obras podem ser pensadas à luz do conceito 

de lmes making of. Essa articulação, 

conduzida pelo pensamento de Bakhtin, 

produz alguns questionamentos: o lme 

making of pode ser analisado como um 

gênero discursivo? Quais sãos os limites da 

obra fílmica? Como são operadas as relações 

dialógicas nos níveis das obras e da autoria?

À guisa de Bakhtin, é necessário 

compreender a natureza dos textos e 

discursos acerca da obra de Welles e a 

diferença entre eles. O que desponta como 

desao desta investigação é compreender 

os processos criativos e os projetos estéticos 

de Orson Welles menos a partir de suas 

obras, mas sim das relações dialógicas 

estabelecidas com os lmes que remon-

tam, nalizam ou remetem a elas. E, por 

conseguinte, entender que os traços 

estilísticos destes lmes constituem um 

conjunto cujas marcas estruturais compar-

tilham uma dada performance do autor 

diante da câmera, mas que em última 

instância, se revelam mais preocupados 

com a natureza do fazer fílmico.
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Filmes Inacabados: Orson Welles e a performance do fazer fílmico
Bernardo Schmitt /UFSC
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Em Idade da Terra (1980), de 

Glauber Rocha, há um plano-sequência 

em que o personagem Cristo Guerrilheiro 

corre em direção a água como num impul-

so de libertação de suas amarras civilizató-

rias. A câmera se fecha em um circuito que 

tem como propósito uma limpeza da 

percepção, uma experiência pura. A 

imagem nunca é completamente estabele-

cida em seus contornos acabados, é sem-

pre uma entre-imagem que se produz 

enquanto se desfaz. É possível vermos uma 

superexposição que produz uma saturação 

na luminosidade do plano, desgurando 

suas formas materiais, produzindo uma 

imagem que pulsa, alterna seu ritmo, 

balança como quem sente ofegante uma 

respiração, e encerra seu ciclo em um 

retorno ao qualitativo, um quadro branco. 

Neste trabalho, temos como proposição a 

identicação de um tipo de imagem 

cinematográca que se erige de uma 

decomposição, uma redução a elementos 

mínimos que atuam como forças produti-

vas de uma experiência pura. O recorte 

aqui estabelecido nos possibilita enxergar 

de que modo alguns elementos fílmicos 

constituem parcialmente o que estamos 

chamando de transe, uma distorção 

perceptiva inventada pelo cinema brasilei-

ro capaz de evidenciar, no movimento 

próprio de sua semiose, a transitoriedade 

dos processos tradutórios que estabilizam, 

mesmo que temporariamente, tanto as 

imagens do cinema quanto as imagens do 

mundo. No exemplo que abre este resumo 

há uma dissecação da experiência em 

elementos materiais. David Lapoujade 

(2017) diz que há uma distinção entre o 

material e a matéria, pois o material é 

animado por forças e dinamismos que 

fazem dele uma realidade viva, “a madeira, 

a rocha, não são matérias inertes, são 

percorridas de dobras, de nervuras, de nós, 

que constituem seu movimento. O materi-

al é a matéria que se torna espírito” 

(LAPOUJADE, 2017, p. 54). É deste modo 

que a percepção pode ser tomada, neste 

exemplo, como um novo vetor que aponta 

para um modo de perceber a matéria do 

mundo através dos materiais já nele encar-

nados, possibilitando que o material 

exprima sua potencialidade “mesmo, e 

principalmente, que ele conduza para 

conexões inesperadas” (LAPOUJADE, 

2017, p. 54). Tal como na cena escolhida, 

onde o mais simples movimento da mão 

que segura a câmera em alta abertura de 

exposição foto-sensível gera, através da 

imprevisibilidade do aparelho, uma inni-

dade de modicações nos componentes da 

imagem gerada. Jean-Marie Schaeffer 

(1996), ao falar sobre as possibilidades da 

imagem precária, aborda justamente a 
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Glauber Rocha e a microfísica dos materiais
Guilherme Gonçalves da Luz /UFRGS
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Glauber Rocha e a microfísica dos materiais
Guilherme Gonçalves da Luz /UFRGS

questão da imprevisibilidade, chamada por 

ele de acaso. Para o autor, a precariedade 

da imagem ‘‘está também ligada à contin-

gência, ao caráter arriscado da gênese da 

imagem’’ (SCHAFFER, 1996, p. 143). Este 

caráter é o que também promove a experi-

mentação, pois insere ao ato fílmico o 

imponderável, lançando ao acaso a consti-

tuição de signos que advém da combinação 

contingencial de sistemas de forças não 

sígnicas, como os movimentos do corpo do 

cinegrasta, os micro-processamentos da 

máquina, os uxos e variações de intensi-

dade da luminosidade, a refração dos 

feixes de luz na água e no ar, o material 

translúcido da roupa do Guerrilheiro.
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