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Resumo 
 
O objetivo principal desse artigo, que se configura como resultado parcial de minha tese de 
doutoramento, é utilizar alguns aportes da Teoria Geral dos Signos de Charles Sanders 
Peirce e proceder à uma análise fílmica de cunho semiótico de um excerto do documentário 
contemporâneo Pina (2011),3 do cineasta Wim Wenders, evidenciando algumas das 
possíveis mensagens instauradas na(pela) voz do corpo dançante, quando flexionada pelo 
conceito de ícone cinético.  
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Introdução 
 

A intenção deste artigo é refletir, por meio da metodologia de análise fílmica de 

cunho semiótico, sobre os possíveis modos pelo qual a voz do corpo dançante se instaura 

enquanto signagem4 no documentário Pina (2011)5, de Wim Wenders. 

As signagens investigadas neste estudo, caracterizam-se, sobretudo, por sua 

referência ao objeto e ao seu medium, podendo, por isso, serem classificadas em sistemas 

sígnicos visuais/imagéticos, acústicos/sonoros, e sinestésicos/hápticos, visto que o 

documentário híbrido em questão, situa-se em território fluído, atuando na borda fronteiriça 

dessas signagens. 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema (DT 4 - Comunicação Audiovisual) do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
 
2 Doutora em Comunicação e Linguagens pela UTP-PR (linha de pesquisa: Estudos de Cinema e Audiovisual); Professora 
Adjunta da UNESPAR - campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná, email: cristiane_wosniak@yahoo.com.br 
 
3 Pina (2011), é um documentário dirigido por Wim Wenders, em uma homenagem à sua conterrânea, a artista da dança 
Pina Bausch, diretora do Wuppertal Tanztheater, falecida durante as filmagens.  
 
4 Signagem é o neologismo criado por Décio Pignatari (1984) para evitar usar o termo linguagem ao se referir a 
fenômenos não verbais, como por exemplo, a fotografia, a televisão, o teatro, e, neste caso, a dança, ou especificamente, o 
cinema ou documentário contemporâneo (sistema áudio-hápticovisual). 
 
5 Pina é um documentário com efeitos em 3D, do diretor Wim Wenders que homenageia a sua conterrânea, a artista da 
dança, Pina Bausch, que faleceu durante as gravações. Estreia em 20111. 
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A Teoria Geral dos Signos e a dança mediada por uma interface cinematográfica 

 Charles Sanders Peirce (1839-1914), concebeu a Teoria Geral dos Signos como um 

estudo da linguagem; qualquer linguagem e não somente a linguagem verbal. Durante sua 

vasta carreira, procurou estudar os fenômenos, enquanto experiência e neste sentido, para o 

estudioso, fenômeno seria tudo aquilo que se apresenta à mente – material ou imaterial – 

como uma questão. A semiótica aplicada na abordagem analítica de um sistema sígnico 

como o objeto empírico dessa investigação, tem como objetivo, identificar as possíveis e 

abertas significações do meio e das mensagens produzidas pela interação ou relações entre 

os sistemas. Parto do pressuposto de que Pina apresenta uma mistura de meios e de formas 

de representações, tais como referenciais da pintura, do cinema, da fotografia, técnicas de 

vídeo e videoclipe, elementos de música/trilha sonora diegética e extra-diegética  

específicas para o filme, gestos e interpretação [dança-teatro].  

Meu objetivo principal é penetrar no interior da(s) possíveis mensagem(s) 

produzidas pelas vozes corporalizadas pelo movimento dançante, no(s) modo(s) como são 

concebida(s), nos procedimentos adotados e na sua realidade existencial ou indicial, 

enquanto suporte ou medium.  

Partindo-se do princípio de que o modelo de conhecimento peirceano sobre as 

coisas/fenômenos é triádico, relacional e exige mediação, é possível argumentar que o foco 

da semiótica está na semiose – ação dialética do signo – sendo esta, infinita. Nesse caso, 

afirma Lúcia Santaella que, na semiose triádica peirceana “o objeto do signo é sempre um 

outro signo e assim ad infinitum.” (SANTAELLA, 2004, p. 9).  

Ao comentar sobre esse processo de relação mediada do signo, Pignatari (1979), por 

sua vez, atesta que Peirce introduz um terceiro elemento, vital, para a compreensão da 

cadeia semiósica na busca de prováveis significados. A esse elemento, Peirce deu o nome 

de interpretante, ou seja: “um supersigno que está sempre se refazendo ao refazer a relação 

entre o signo e o objeto” (PIGNATARI, 1979, p. 27). Na inclusão de um terceiro elemento, 

a lei de relação diádica entre signo/objeto, significante/significado, é rompida, pois é com 

este terceiro que se dará início à atividade cognitiva, ou seja, é na relação com o 

interpretante que se elabora o conhecimento. Nesse particular encadeamento relacional de 

três termos, surge, para Peirce, o signo:  

 
Signo ou Representamem é um Primeiro que está em tal genuína relação com um 
Segundo, chamado seu Objeto, de forma a ser capaz de determinar que um 
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Terceiro, chamado seu Interpretante, assuma a mesma relação triádica (com o 
Objeto) que ele, signo, mantém em relação ao mesmo objeto” (CP, 2.274)6.  
 
 

Na formulação de sua complexa Teoria Geral dos Signos, Peirce toma como ponto 

de partida os fenômenos; como uma estrutura científica fenomenológica, ele cria as três 

categorias do pensamento e da natureza. Essas categorias permeiam filosoficamente a sua 

obra  e se referem aos modos de operação do pensamento como signo, que se processa na 

mente humana. São elas: 1) A Primeiridade/Firstness está comumente associada às ideias 

de indeterminação, potência, originalidade, qualidade/qualis, presentidade – aquilo que está 

presente na mente do leitor/espectador no momento em que o fenômeno é apreendido, 

sendo portanto irrepetível. Peirce refere-se à presentidade da primeiridade como 

feeling/sentimento ainda não conscientemente analisável; 2) a Secundidade/Secondness está 

comumente associada ligada às ideias de resistência, força, dualidade, ação e reação. Peirce 

refere-se à secundidade como decorrente da qualidade primeira, porém corporificada 

materialmente. A secundidade ultrapassa o estágio apenas mental da primeiridade. Essa 

espécie de factualidade do existir, exigindo a relação, é diádica, e é percebida pelo fator 

resistência;  3) a Terceiridade/Thirdness está comumente associada ao conceito de 

generalidade, representação, razão/lei e mediação. A primeiridade/feeling, seguida da 

secundidade/reatividade, aporta, se levada a termo pelo processo de semiose contínua, na 

terceiridade/interpretação do fenômeno observado ou experienciado. 

 O texto documental Pina, considerado como um sistema sígnico ou texto não verbal, 

que carrega em sua essência três matrizes de signagens: a visual/imagética, a sonora e a 

háptica, pode contemplar, no percurso de sua análise semiótica, a própria lógica interna das 

relações do signo.  

 
A voz do corpo dançante como um ícone cinético 

 O movimento corporal dançante, em seu processo de criação, pode ser classificado 

na instância da primeiridade, como quali-signo, ícone, ou rema, focalizando 

respectivamente o signo/gesto/movimento em si mesmo, em relação com seu objeto e em 

relação com seu interpretante.  

                                                
6 Segundo Pignatari (1979, p. 21), as citações da obra de Peirce seguem uma padronização (CP) que fazem referência è 
edição Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press, 1931-1958, 8 v. Os seis primeiros volumes 
(1931-35) foram organizados por Charles Hartshorne e Paul Weiss; os dois últimos (1958), por Arthur V. Burks. No 
código, a primeira cifra reporta-se ao volume, a segunda ao parágrafo.  
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A voz do corpo que dança, que performa, na categoria de ícone cinético, surge como 

uma qualidade de sentimento/feeling; busca configurar o movimento, mas sem ainda a 

intenção de formatar algo de maneira interpretativa. O gesto, na dança, nasce, portanto, 

como pura potência/qualis. Entendendo a dança como um fenômeno, na visão peirceana, 

em que fenômeno é “qualquer coisa que esteja de algum modo e em qualquer sentido 

presente à mente” (SANTAELLA, 1999, p. 32), admito a dança como uma forma de 

inteligência em si mesma, em que, a partir dos processos contínuos de percepção, elabora 

sua signagem. Essa asserção é corroborada por Helena Katz (2005): “um corpo que dança 

[...], faz dança exatamente no trânsito entre essas representações. Representa no seu aparato 

físico as representações mentais deste aparato físico.” (KATZ, 2005, p. 147). 

 O movimento do corpo e do gesto na dança começa a ser elaborado com 

interferência do acaso, uma vez que este, como princípio, é primeiridade nos fatos e, como 

propriedade, é um fato geral, que não implica necessidade de lógica ou lei. É, portanto, 

mera possibilidade de configuração a partir da criação espontânea, logo, um signo icônico 

puro, ou seja, o fundamento ou propriedade interna ao signo que sustenta sua relação com o 

objeto está em uma mera qualidade possível. A forma icônica pura do gesto potente é o 

próprio sentimento/feeling. A proeminência dos caracteres qualitativos do movimento e 

extensivamente da dança são visíveis durante sua execução: por ser tridimensional, 

presentificada, ligeira e fugaz no tempo-espaço – performance ‘ao vivo’ – na primeiridade, 

a velocidade com que percebemos a dança não permite uma análise consciente de seus 

efeitos.  
Katz (2005), nesse sentido, apresenta a dança como “um lugar onde tudo se move 

tão rapidamente que, num primeiro olhar, só conseguimos nos dar conta dos seus efeitos, 

não da sua consistência. Dança como fenômeno singular” (KATZ, 2005, p. 26-27). Essa 

singularidade potente, esse feeling, ou sentimento de qualidade, são os efeitos da 

primeiridade, da iconicidade presente na dança.  

  O corpo midiático/dançante e (re)apresentado na tela é atravessado por informações 

e, enquanto performa, provoca o diálogo e(m) conexões permanentes com o medium 

cinema e seus códigos específicos, tais como os enquadramentos, os planos e contraplanos, 

os procedimentos de jump-cuts, falsos-raccords, elipses espaço-temporais e outras figuras 

do vocabulário cinematográfico. E de que forma se pode associar o sistema aberto do corpo 

midiático/dançante com o ícone peirceano?  
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Encontram-se em Peirce, mais uma vez, as pistas que podem esclarecer essa 

questão: “cada Ícone participa de algum caráter mais ou menos aberto de seu objeto. Eles, 

um e todos, participam do caráter mais aberto de todas as mentiras e decepções: sua 

abertura” (CP, 4.531). O ícone, enquanto mônada, assim como o movimento, enquanto 

dança, são frutos de um potencial qualitativo da mente, do pensamento, para produzir 

configurações originais, espontâneas, que não são copiadas de algo prévio, mas brotam 

como frutos incontroláveis de associações, que não têm compromisso com o real, bastando 

ser uma mera possibilidade, um sentimento, uma forma. A forma – fisicalidade do corpo 

dançante – se pronuncia, na primeiridade, simplesmente como forma: “nenhum ícone puro 

representa nada além de forma, nenhuma forma pura é representada por nada a não ser um 

ícone [...] os ícones nada podem representar além de formas e sentimentos” (CP, 4.544). 

Em síntese: na dança, como em qualquer outra forma de arte, os movimentos 

também organizados de forma paratática não têm compromisso com o real, podendo ser 

meramente frutos da imaginação criadora, permeados intrinsecamente pela forma e pelo 

sentimento. Porém, essas formas – linhas e volumes do movimento – as cores utilizadas no 

figurino e no cenário, os espaços selecionados, as formações e os agrupamentos, os 

encadeamentos de sequências, as direções, os níveis, os planos e os sons que podem ou não 

acompanhar a dança, são e estão no real, e, fenomenologicamente, atingem o juízo 

perceptivo dos artistas-intérpretes/criadores e do leitor/espectador, que, em meio a estes 

elementos, selecionam os possíveis efeitos de sentidos que o texto/objeto artístico irá 

sugerir ou revelar. Esse processo não ocorre de repente, mas vai passando por etapas ou 

estágios contínuos de semiose, gerando novos signos e interpretantes, pelas relações e 

conexões entre os elementos que compõem os códigos, a linguagem e a escritura ou 

‘signatura’ da dança: a dança tece sua própria signagem em meio a uma espécie de teia 

(inter)semiótica. Por isso, a dança é icônica e cinética. Trata-se de um tipo de manifestação 

sígnica, ou utilizando a expressão peirceana, a dança é um ‘fenômeno’, que pode se 

apresentar de forma privilegiada como mera qualidade monádica, simples imediaticidade 

qualitativa, presença pura no tempo-espaço, de forma cinética e efêmera e como 

manifestação singular, incapaz de ser repetida com a mesma forma e intensidade. Assim 

sendo, os quali-signos presentes no movimento/dança são abertos, signos de múltiplas 

possibilidades que reverberam em mensagens múltiplas, que chegam ao leitor/espectador 

por meio de vários canais/veículos/media de forma simultânea.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 6 

 A leitura do significado das vozes corporalizadas dançantes em Pina, portanto, irá 

depender das relações sígnicas inferenciais, compondo um sistema de análise que é mais do 

que apenas descrever elementos isolados no tempo e no espaço. É preciso ‘entrecruzar’ as 

informações apresentadas no(pelo) corpo no tempo e no espaço de (re)apresentação.   

Ao examinar a estrutura do excerto fílmico recortado para ser analisado nesse artigo, 

a partir da obra coreográfica bauschiana Kontakthof7 (1978) – verifico que a estética 

adotada pelos criadores ou pelas duas vozes que alicerçam o texto documental – Wenders e 

Bausch – desempenha um papel unificador e/ou regulador da movimentação dos bailarinos. 

O espaço e o tempo, em seus recortes e justaposições, resultantes das seleções de 

movimentos, estabelecem regras de conduta aos elementos do texto documental; impõem 

modos de deslocamentos, em concordância com os cortes, ângulos, disposição espacial, 

movimentos de câmera e adequação ao medium específico – cinematográfico – que se 

traduz não só como suporte, canal ou dispositivo, mas também como processo, pensamento 

ou como a própria mensagem semiósica. Nesse sentido, os signos internos à signagem 

dança-teatro bauschiana, por exemplo, abrem-se e irrompem na signagem cinematográfica, 

contaminando-a, em sua instância icônica. A dança, nesse momento, torna-se a voz e o 

pensamento do próprio corpo. Corpo em movimento, mediado pela tela cinematográfica. 
 

Da voz icônica cinética ao texto documental indicial: a imagem dinâmica em Pina 

 Para se investigar o processo indexicalizante em que o ícone cinético dançante se 

presentifica no medium cinematográfico, torna-se necessário refletir sobre algumas questões 

referentes aos conceitos de imagem e, sobretudo, a imagem dinâmica do(no) aparato 

cinematográfico. O conceito mais restrito de imagem como signo que representa algo por 

semelhança na aparência corresponde ao primeiro tipo de signo icônico ou hipoícone; 

espécie de signo icônico degenerado, que Peirce chamou de imagem. 

 A imagem, em uma primeira visada, configura-se como um signo icônico, embora 

possa ser indicial e simbólica conforme o tipo e o contexto no qual é apresentada. Nesse 

sentido, ao se considerar o movimento como signo icônico cinético, a dança como objeto 

em si desaparece, substituída pela ‘imagem da dança’, formando, portanto, outro signo – a 

imagem dinâmica do movimento dançante.  

                                                
7 Kontakthof/Pátio de Contatos é uma peça coreográfica de Pina Bausch, para o Tanztheater Wuppertal. Para maiores 
informações sobre a obra, consultar o endereço: <http://www.pina-bausch.de/stuecke/kontakthof. php>. Acesso em: 
17/03/2015. 
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Considero que a signagem do texto fílmico documental em questão, como forma de 

(re)apresentação, se corporifica em uma materialidade singular ou medium de matriz 

icônica, que encontra, entretanto, na matriz do sin-signo indicial, dicente, um dos focos de 

dominância para sua inteligibilidade, mas não o único. Sendo o movimento um ícone 

cinético, a imagem em movimento do movimento é um ícone do ícone, signo do signo. 

Embora o caráter de (re)apresentação – pois trata-se de imagem dinâmica – esteja 

fundamentado em uma relação de similaridade formal e, portanto, icônica, esta similaridade 

está embutida na referencialidade, característica primordial do índice, visto que “um índice 

envolve a existência de seu objeto” (CP, 2.315). Para Peirce, o índice é um signo que se 

refere a seu objeto “não tanto em virtude de uma similaridade ou analogia qualquer com ele, 

nem pelo fato de estar associado a caracteres gerais que este objeto acontece ter, mas sim 

por estar numa conexão dinâmica (espacial, inclusive) com o Objeto” (CP, 2.305).  

O texto cinematográfico documental wenderiano, apresentando ligação dinâmica de 

fato com seu objeto será constituído de traços de indexicalidade. Como representação 

dinâmica e visual, a dança é apresentada  em uma superfície ou canal definido pela tela 

cinematográfica, recortada e emoldurada de acordo com sua visualização no espaço 

bidimensional da sala de exibição, porém flexionada pelos efeitos sinestésicos, 

potencializantes da tecnologia em 3D.  

Além dessa questão pertinente, cabe lembrar que o documentário, em sua 

caracterização estruturante, aproxima-se muito mais do caráter indicial peirceano do que os 

demais textos cinematográficos. A imagem exibida na tela, em si, caracteriza-se como 

índice genuíno, pois a conexão entre a imagem cinematográfica e o objeto/movimento 

dançante filmado é física, dinâmica e existencial. 

  

A Referência Sígnica do excerto de Kontakthof em Pina 

 No segmento fílmico de Pina, a partir de um recorte/excerto de Kontakthof 

[minutagem 56min.:25’ até 58min.:37’], procuro refletir sobre duas questões: a que o Signo 

alude e de que forma o referente está presentificado no texto documental. A primeira tarefa 

será a elucidação de sua temática ou intencionalidade. Trata-se de um documentário que, ao 

biografar a artista da dança, Pina Bausch, o faz sob a forma de uma homenagem, 

centralizando no próprio texto, as informações referentes ao seu legado/criação do conceito 

de tanztheater/dança-teatro. Por se tratar de uma sequência de imagens dinâmicas, a 

apreensão deste excerto não ocorre como um todo, em um bloco, como na apreensão de 
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uma fotografia, pintura ou gravura estáticas. Estabeleço, portanto, a descrição sequencial 

desta cena recortada, que se sucede (a)presentado, em suas diferentes propriedades a serem 

analisadas e visualizadas por meio dos frames capturados e recortados a partir de Pina. 

A referencialidade diz respeito às qualidades internas de uma signagem. Na análise 

dos quali-signos – primeiridade – presentes no segmento analisado, serão levados em 

consideração os aspectos da aparência do texto não verbal. 

O referido segmento fílmico tem início em uma ambientação cênica pertencente à 

obra Kontakthof, pois podem ser percebidos, na locação-encenada, paredes na coloração 

cinza claro, onde seis cadeiras pretas, encontram-se enfileiradas contra esta parede na 

lateral direita do quadro fílmico. Caminhando, da lateral esquerda para a direita, um 

dançarino, Michael Strecker, trajando terno preto, gravata, óculos e segurando uma 

máquina fotográfica, apoiada em um tripé metalizado, aproxima-se de um casal de 

dançarinos que se abraça (figura 1). Strecker, enquadrado em medium shot –  e de costas 

para a câmera, interrompe o abraço do casal, tocando no ombro da mulher. Ao se separarem 

e se voltarem para a câmera – fotográfica/cinematográfica [?] – é possível reconhecer os 

dançarinos do Tanztheater Wuppertal, Rainer Behr e Nayoung Kim. O traje de Behr é 

idêntico ao que o ‘fotógrafo’ usa, enquanto o traje feminino consiste de um vestido preto, 

sóbrio, com mangas curtas e adornadas por tecido também preto e brilhante. Behr, com a 

mão direita apoiada nas costas de Kim e a mão esquerda em seu ventre, dirige o olhar 

diretamente para a câmera fotográfica posicionada ao centro do quadro fílmico. Kim, em 

silêncio, mantém a cabeça baixa, em diagonal à direita do enquadramento (figura 2).  

 

        
                              Figura 1                                                                         Figura 2 
       Fonte: (frame de Pina - recorte da autora)                    Fonte: (frame de Pina - recorte da autora) 

 

 

Nesta angulação de câmera, é possível se notar dois pedestais com microfones em 

suas extremidades, postados ao fundo do quadro, enquanto Strecker flexiona seu tronco 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 9 

sobre o tripé. Ao acionar o dispositivo – câmera fotográfica – a cena é ‘congelada’ a partir 

de um efeito cinematográfico e a tela presentifica-se em uma coloração azul clara, a lembrar 

a luminosidade de um ‘flash’ fotográfico, projetando sobre a parede da locação, nesse 

momento, as sombras do casal que posa para a foto. A figura metafórica do ‘fotógrafo’, em 

primeiro plano e de costas para o sujeito-da-câmera, não é afetada pela coloração – camada 

de superexposição de cor azulada. Sua imagem se destaca na cena, como uma espécie de 

voyeur ou observador distanciado dessa cena fotografada/congelada/cristalizada no espaço e 

no tempo da (re)apresentação A ação é acompanhada de um som diegético – um zunido 

insistente, como o acionamento de um dispositivo fotográfico – que simula o ‘disparar 

automático de um ‘flash’ (figura 3). A seguir, o procedimento cinematográfico reconhecido 

como falso jump-cut [corte abrupto na linearidade/continuidade] é acionado transferindo a 

dançarina para uma outra locação. Nesse novo contexto, Kim, focalizada em plano médio, à 

direita do enquadramento da tela, com os cabelos soltos, nariz e boca manchados de 

vermelho e trajando um vestido sem mangas, cor-de-rosa, encontra-se com a cabeça 

apoiada no ombro esquerdo do dançarino Daphnis Kokkinos (figura 4). 
 

          
                               Figura 3                                                                         Figura 4 
        Fonte: (frame de Pina - recorte da autora)                    Fonte: (frame de Pina - recorte da autora) 
 
 

A câmera, aproximando-se ainda mais dos intérpretes, mostra Kokkinos na lateral 

esquerda do quadro fílmico, com o olhar baixo, olhos fechados, camisa azul clara aberta e 

com os punhos dobrados, e um desenho/mancha avermelhada em seu ventre, acima do 

umbigo. Sua boca também está manchada de vermelho. Na mão direita da dançarina, 

percebe-se um tubo de batom vermelho. Neste momento tem início um depoimento em voz-

off feminina enquanto a dançarina desenha, com o batom vermelho, uma forma ovalada no 

braço de Kokkinos e a seguir se inclina sobre o braço dele, apoiando, sobre a mancha 

ovalada, a sua face esquerda. Este gesto/ação performática ocorre em sincronia com o texto 

verbalizado em off: “Pina sempre queria extrair o melhor de todos os bailarinos... Uma vez, 
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ela me disse: ‘você é a mais frágil. Essa é também a sua força” (PINA, 2011). Ao som dessa 

última palavra do depoimento de Kim, o procedimento de jump-cut é novamente acionado e 

o que se observa, a seguir, ainda em extremo silêncio, é a dançarina, enquadrada em plano 

aberto,  em uma nova locação-encenada. Trata-se de uma ambientação teatral, tendo ao 

fundo um painel e um véu diáfano, com pinturas/manchas escuras, abstratas nas colorações 

azul escuro e tons esverdeados. Kim encontra-se levemente à direita do quadro fílmico, 

enquadrada em plano médio, em pé, com os cabelos soltos e trajando um vestido longo, 

sem mangas e cor de rosa; mantém a cabeça baixa e os braços alongados ao lado do corpo 

(figura 5).  

 

           
                               Figura 5                                                                         Figura 6 
        Fonte: (frame de Pina - recorte da autora)                    Fonte: (frame de Pina - recorte da autora) 
 
 

Então, de repente, sua respiração se intensifica – som diegético intra-campo – e no 

momento seguinte, seu braços são levantados e flexionados: o direito, na altura de seu 

pescoço e o esquerdo, na altura de seu ventre. Sua cabeça é levemente flexionada em 

direção ao ombro esquerdo. Durante esta ação, ouve-se uma canção que passa a dar suporte 

e interagir – de forma complementar e também diegética – com os movimentos 

sincronizados da dançarina.  
 
A referencialidade em seu aspecto existencial: o medium como mensagem 

 O texto documental analisado, é um concreto ou um existente por si próprio, logo, 

trata-se de um sin-signo – secundidade – cuja materialidade física torna-o também, um 

medium, um canal, dispositivo que pode ser descrito por sua existência em forma de dvd. 

Em sua especificidade enquanto medium, o documentário Pina é uma realidade física, 

materializado em uma plataforma midiática para circulação e reprodução em série, 

disponível em formato dvd, com uma composição cuja duração é de cento e seis (106) 

minutos. 
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A matriz ou signagem sonora diegética, tematizada no recorte fílmico analisado, é 

constituída de ruídos, som de respiração, voz-off, e em grande parte, da canção tradicional 

sefardita, La Prima Vez.8  A letra da canção é assim composta: La prima vez ke te vidi / De 

tuz ojos me ´namori’ / D´akel momente te ami / Fina la tomba te amaré / Aserkate mi 

kerida / Salvadora de mi vida / Descubrite i avlame / Sekretos de la tu vida.9 

Como texto não verbal, obra de arte híbrida e paratática, destina-se a uma faixa de 

leitores/espectadores que apreciam cinema de arte, em seus aspectos visuais e sonoros, 

poéticos e performáticos, ou seja, a tendência é atrair um receptor interessado em 

fenômenos midiáticos artísticos e contemporâneos.  

  

A Significação do Hipotexto Kontakthof de(em) Pina 

Esse segundo momento de análise semiótica destina-se a verificar de que modo e 

com que meios o signo pode significar seus objetos ou referentes. A segunda tricotomia – 

ancorada na categoria da secundidade – descreve os signos a partir de associações e 

relações entre o representamem e o objeto.  

Se o signo em si mesmo é um quali-signo, na sua relação com o objeto, ele será um 

ícone. Por seu caráter inextricavelmente amalgamado com a analogia, o ícone tem um alto 

poder de sugestão, ou como afirma Pignatari (1979, p. 29), “o ícone é um signo do 

possível.” Embora o domínio do indicial seja um dos fatores de predominância do medium 

cinematográfico documental, por se enquadrar no paradigma fotográfico, não significa que 

o aspecto icônico não esteja presente. Uma das relações icônicas possíveis entre o 

movimento e o som diegético/canção, no excerto analisado, pode ser estabelecida por meio 

do fator de complementaridade. Por se tratar de ícone cinético, o movimento não precisa 

‘traduzir’ a palavra falada da canção e nem aportar significados da fala verbalizada – voz-

off – da intérprete/performer.  

                                                
8 La Prima Vez [03:09’] é uma canção tradicional sefardita. Compositor: desconhecido. Performada/vocalizada por Owain 
Phyfe. Trata-se da música número 6 do cd/original soundtrack do filme Pina.  A língua sefardita [judeu-espanhol] foi 
extinta na Península Ibérica, mas é ainda falada em comunidades sefarditas em Israel, nos Bálcãs, Oriente Médio e região 
norte do Marrocos. Trata-se de uma mistura de palavras hebraicas com o castelhano, o português, o árabe ou até mesmo 
o catalão. Para mais informações consultar: <http://www.youtube.com/watch?v=B2Sex5snpM0>. Acesso em 11/05/2015. 
 
9 Tradução livre da autora: A primeira vez em que eu te vi / De teus olhos me enamorei / Eu te amei desde esse momento / 
E até a sepultura, eu vou te amar / Venha para perto de mim minha querida / Você me salvou / Descubra-te e dize-me 
[Abre-te e diga-me] / Os segredos de sua vida.  
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Uma das abertas e possíveis signific(ações) podem estar alocadas na relação do 

título da música – La Prima Vez/A Primeira Vez – que pressupõe uma forte analogia com a 

categoria da primeiridade peirceana/zona de (re)conhecimento do ícone.  

A letra da canção e(m) sua forma melódica e poética dá conta de instantes breves e 

fugidios da primeiridade: o primeiro olhar, a primeira vez, o instante/feeling irrepetível do 

conhecimento experimental do fenômeno.  

Os gestos da dançarina Nayoung Kim, em sua performance ou antes, em sua voz ou 

depoimento corporalizado/dançante, dão-se a conhecer por conta do ícone – forma e 

sentimento/feeling – em movimento. Nessa concepção e leitura, corpo e som, gesto e 

sonoridade, tematizam a potência da força e da fragilidade – aspectos contrastantes 

tematizados por Kim, em sua fala verbalizada em voz-off.  Os movimentos de Kim são 

frágeis, pequenos, recurvados ou extensivos e percorrem pequenas trajetórias no espaço. 

Não apresentam o vigor da (re)ação. Em sua fragilidade, entretanto, apontam para a 

potência do sensível. Não são gestos (re)conhecidos, simbólicos ou gestos funcionais.  

Ao levar a termo as palavras da própria Pina Bausch, que via na ‘sua fragilidade, a 

sua maior força/potência’, Nayoung Kim – enquanto atriz social do documentário atualiza, 

por meio de ícones cinéticos, sua interpret(ação) do legado bauschiano e suas memórias 

experienciadas como fenômenos não apenas mentais, mas corporais. É a memória das 

palavras de Bausch ecoando na mente-corpo de Kim, que reverbera em seu depoimento 

dançante. A voz de seu corpo dançante nesse momento torna-se um ícone cinético de si 

mesma, pois ao dançar, Kim torna-se o próprio pensamento de seu corpo, de sua memória 

vivida, da história (trans)crita em Wuppertal.  

Uma outra leitura possibilitada por meio da relação entre a signagem sonora/canção 

e a visualidade do gesto em si somada à pintura/mancha vermelha na face de Kim pode ser 

estabelecida, ao se inferir um possível  ‘rubor’ estampado a partir da marca de batom que a 

dançarina imprime, primeiramente no braço de Kokinnos, e, mais tarde, extraindo esta 

marca do braço de seu parceiro e imprimindo-a em si mesma.  

As palavras proferidas em off, não deixam de ressoar: ‘extrair o melhor de cada 

bailarino’, mas o discurso sonoro também pode conjugar intencionalidade ao processo de 

leitura da situação/ação dançante. O rubor do primeiro encontro amoroso; os efeitos da 

primeiridade, sensações irrepetíveis – aludidas no texto sonoro – podem estar impressos na 

marca facial, o rubor vermelho e icônico e nos pequenos gestos de entrega à experiência – 

queda do tronco para frente e para trás – expostos na descrição do breve excerto. 
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Considerações finais  
 

Esta breve análise fílmica, de cunho semiótico, a partir de um excerto do filme 

documental Pina (2011), de Wim Wenders, procurou evidenciar possíveis mensagens 

instauradas na(pela) voz do corpo dançante quando flexionada pelo conceito de ícone 

cinético. Saliento que o texto documental, enquanto signo indicial reelabora o signo dança 

de caráter icônico e nesta malha semiósica, ambos se retecem à procura de uma nova 

identidade proporcionando, nesta trama, uma possível leitura para sua intrincada escritura 

ou signatura. É possível perceber dois níveis de indexicalidade no excerto em questão: 1) a 

indexicalidade interna ao segmento – as diferentes locações encenadas dão conta/indicam a 

existência do texto coreográfico Kontakthof, reconhecidamente por seu cenário e adereços 

cênicos, e, de onde a depoente, Nayoung Kim, é ‘deslocada’ para outras 

instâncias/ambientes. Também se faz presente a  locação/palco em que performa e articula, 

em movimentos, seu pensamento/depoimento; 2) a indexicalidade externa ao segmento –  

os traços de movimentos e os gestos que atestam a contradição da força/potência e da 

fragilidade, além do tubo de batom, desenhos vermelhos, rubor e que aludem, 

possivelmente, à sedução.  

No segmento fílmico analisado, ocorrem grandes contrastes entre as cores do 

figurino – peças pretas em Kontakthof e cor de rosa no depoimento de Kim –  entre as 

formas abstratas do painel/cenário e os códigos pictóricos envolvidos na cena. Os 

movimentos sequenciais da performer, em sua solidão, materializada por ações corporais 

plásticas e contrastantes, simétricas e assimétricas, se contrapõem aos contatos e 

afastamentos entre as personagens que performam no segmento/quadros da cena. Outro 

antagonismo presente é o sutil e quase inexistente movimento da câmera, nas cenas 

dançantes de Kim, em oposição aos procedimentos de jump-cuts, entre um quadro/plano e 

outro, reforçando o estranhamento na(da) narrativa. Essa ambientação cinematográfica cria 

a ideia de uma mudança constante de quadros/situações no espaço-tempo (des)contínuo, 

que se sucedem na tela e que envolvem o leitor/espectador em uma espécie de 

(des)narrativa.  

O segmento fílmico pode transmitir, também, em um primeiro nível interpretante, a 

ideia de uma mulher lutando entre forças antagônicas – fragilidade versus 

força/potência/qualis/feeling – qualidades que lhe são atribuídas por depoimentos 
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verbalizados pela própria Bausch. Kim carrega/corporifica o antagonismo/tensão que gera o 

movimento motor entre as duas instâncias atribuídas à sua personalidade.  

Enquanto ser consciente, de sua posição, como atriz social e depoente do 

documentário, resiste ao apelo formal de contar fatos – verbalmente – de sua história vivida 

ao lado de Bausch, para se apropriar, de modo performático, de seus registros memoriais e 

afetivos e corporalizar/fisicalizar seu trajeto histórico, estético e artístico, direcionando, ao 

leitor/espectador, a voz – forma e sentimento/feeling – de seu depoimento (co)movente.  

Acredito que o texto documental poderá provocar três tipos de efeitos, isolados ou 

conjugados: 1) o interpretante emocional – no caso do segmento fílmico analisado causar 

no leitor/espectador apenas qualidades de sentimento, puro encantamento com as imagens e 

formas dinâmicas e também com os sons veiculados à voz do corpo em movimento 

dançante – (La Prima Vez → primeiridade → ícones cinéticos); 2) o interpretante 

energético – no caso do excerto produzir no leitor/espectador uma certa curiosidade, no 

sentido de se aventurar a descobrir por que as imagens dinâmicas apresentam determinadas 

características; o que leva os dançarinos a performarem e se trajarem de determinada 

maneira em uma cena; o que leva o olhar do sujeito-da-câmera a mostrar o 

movimento/depoimento dançante de Kim, em um bloco recortado de Kontakthof e 

reinserido em uma locação-encenada em destaque; o porquê da seleção da canção sefardita 

em complementaridade ao depoimento dançante, entre outras questões. O interpretante 

energético pode levar a uma ação do intelecto na busca pela informação contida no excerto 

do hipertexto Pina  – (secundidade → índice); 3) o interpretante lógico – no caso do 

simples excerto analisado levar o espectador, por um procedimento analítico de 

amostragem, a uma conclusão, após passar pelos dois estágios anteriores, de que, no 

mínimo, existe um contexto por detrás do texto documental como um todo, que fundamenta 

a existência concreta daquelas características apresentadas no excerto analisado e que, na 

dependência do repertório do intérprete/leitor/espectador, poder-se-á chegar à uma possível, 

porém aberta, leitura/razão para que o texto documental assim se desenvolva, então, 

apresentar-se-á o nível do interpretante lógico – (terceiridade → símbolo).  

Pina parece ter sido concebido para ser visto por quem (re)conhece as intenções de 

homenagem implícitas no documentário. Os ensaios/depoimentos corporalizados e 

dançantes parecem estar contaminados com a instância proposta pelo sujeito-da-câmera.  

A utilização de diferentes locações encenadas, da inserção de gestos e símbolos de 

difícil acesso cultural e seu possível hermetismo e sugestão às vezes abstrata, como 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 15 

ferramenta de criação – para o leitor/espectador que não possua o repertório equalizado com 

o pensar-fazer do tanztheater bauschiano,  põem em xeque as noções de narrativa, 

verossimilhança, diegese e continuidade.  

Por se tratar de imagens superpostas, justapostas, recortadas, montadas e flexionadas 

pelos recursos tecnoestéticos digitais em 3D, os efeitos têm uma forte impressão icônica no 

resultado final e as imagens resultantes fazem parte do imaginário do leitor/espectador, 

familiarizado, na contemporaneidade, às visões de filmes estruturados a partir dessa 

dinâmica tecnologizada. De forma sutil e imprevisível, a lógica (a)temporalizada 

apresentada no excerto é outra: as imagens dinâmicas (re)apresentam um mundo não apenas 

corporal e rítmico, mas mental e lírico ou antes, onírico: Pina torna-se, nesta celebração, 

puro pensamento. E se diante da afirmação peirceana de que “todo o pensamento é um 

signo” (CP 1.538), e, admitindo o meu objeto empírico de investigação como uma forma de 

pensamento – pensamento dinâmico – o interpretante lógico pode concluir que as relações 

lógicas expostas neste sistema sígnico são consequência de uma rede tradutória e aberta de 

signos-pensamento, conforme a cadeia semiótica vai sendo (re)elaborada, mas nunca 

efetivamente finalizada. 
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