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Resumo

O  presente  texto  visa  discutir  duas  concepções  distintas  acerca  da  comunicação:  uma
calcada na ideia da produção de consenso e de acordos de sentido e outra,  de maneira
especulativa, que visa privilegiar a dimensão do conflito. Para isso, nos apoiamos em uma
pichação estampada  em um muro  no centro  da  cidade  de  Porto  Alegre  que  enunciava
apenas “os estudantes estão putos”. Partindo do referencial teórico da Semiótica Crítica, o
texto entende que mais que comunicar uma determinada mensagem, tal pichação pode ser
entendida como um encontro acontecimental cujo desenvolvimento pode tornar-se objeto
de estudo da comunicação. 
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OS ESTUDANTES ESTÃO PUTOS

Durante um período entre meados de 2016 e meados de 2017, uma curiosa pichação

estampou o muro de uma igreja católica no centro da cidade de Porto Alegre. O enunciado

estava3 posicionado  em  meio  a  reivindicações  de  cunho  político-institucional  (‘fora

temer!’),  slogans  revolucionários  (‘toda  a  propriedade  privada  é  roubo’)  e  exigências

específicas quanto a questões da administração pública (‘abaixo o preço da passagem: 3,20

é  roubo!’).  Todas  essas,  pichações  bastante  comuns  que  figuram  pelos  muros  de

virtualmente qualquer cidade do país. A curiosidade quanto a essa pichação específica diz

respeito  ao  seu  caráter  aparentemente  pouco  reivindicatório,  pois  dizia  apenas  “os

estudantes  estão  putos”.  Tal  enunciado,  escondido  por  entre  outros  já  tão  comuns  e

estabilizados em sua forma de intervenção urbana, se constitui como um enigma dada sua

forma abertamente designativa. Qual o sentido de afirmar que os estudantes estão putos em

1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Doutorando no curso de Comunicação e Informação no PPGCOM/FABICO da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - UFRGS

3 O muro em questão se encontra nas cercanias do Largo Zumbi dos Palmares, centro da cidade de Porto Alegre e destino
de grande parte das marchas e manifestações ocorridas desde 2013. A pichação em questão já não existe  mais,  pois
durante a elaboração desse texto a Igreja detentora do muro repintou sua fachada, apagando assim um importante registro
histórico desse período turbulento do país.  Não se encontram imagens online dessa pichação e, devido ao fato desse
acontecimento  ter  ocorrido  durante  a  elaboração  desse  texto,  não  incluímos  aqui  uma  reflexão  acerca  de  suas
consequências comunicacionais. 
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um muro no centro da cidade? Qual o sentido comunicacional dessa proposição na forma

de pichação?

Desdobrando  esse  enigma,  muitas  perguntas  se  abrem:  quem  enuncia  que  os

estudantes  estão  putos?  Seriam  os  próprios  estudantes?  Seriam  grupos  políticos  que

observam  um dado  estado  de  coisas  e  querem deixar  claro  esse  afeto  estudantil?  Ou

poderíamos ler esse enunciado como uma espécie de alerta da própria cidade, do poder, da

polícia, quase como um ‘cuidado! Os estudantes estão putos!’? Da mesma forma, do ponto

de vista da designação, essa pichação é também um enigma, pois implica um estado de

coisas  incompleto.  Os  estudantes  estão  putos  com o quê?  Como a  pichação  estava  lá,

expressa naquele muro, sem data ou traço de identificação qualquer, perdemos a sua relação

com  uma  situação  específica.  Não  sabemos  nem  quem  a  escreveu  e  menos  ainda  as

condições que a motivaram. Interessante, já do ponto de vista da significação, é que essa

proposição tem um caráter de generalidade: não são estudantes que estão putos,  são  os

estudantes que estão putos, quase como uma categoria. Dessa forma, sendo eu mesmo um

estudante, não posso deixar de me perguntar: estaria eu puto?

Todas essas condições de enunciação são nebulosas e uma investigação para sua

restituição ou esclarecimento só pode resultar especulativa ou, de maneira mais realista,

frustrada. Mas um fato concreto persiste: a pichação esteve lá, sem data, em um muro no

centro da cidade em uma de suas avenidas mais movimentadas. Não se sabe quando foi

elaborada, não se sabe como, não se sabe por quê. Parece que o sentido dessa pichação,

para além dos porquês de sua enunciação ou da transmissão de uma mensagem, é que ela

funciona como o rastro de uma passagem, como um acontecimento enunciativo que se faz

materialmente  presente  de  uma certa  maneira:  é  resultado de um arranjo específico  de

corpos (um grupo de pessoas, uma lata de tinta, uma parede, uma manifestação, bombas de

gás,  a  polícia)  e  regimes  de  signos  (os  estudantes,  as  reformas  do  governo,  a  própria

proposição). A sua existência material como signo é, por um lado, o resultado de um arranjo

de forças temporário cujo rastro está expresso, ilegalmente, em uma parede; por outro lado,

o  fato  de  que  existe  enquanto  signo,  sua  existência  provoca  uma espécie  de  encontro

comunicacional. Muito mais do que representar um dado estado de coisas – um conjunto de

estudantes  que  preexistem  à  pichação  cuja  condição  seria  comunicável  através  desse

enunciado – parece que “os estudantes estão putos” propõe um tipo de dinâmica que seria

comunicacional por agir materialmente como gatilho de uma semiose. 

Gilles Deleuze, em um de seus primeiros livros, discute a relação do signo com o

pensamento a partir da ideia de um encontro: 
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O que nos força a pensar é o signo. O signo é o objeto de um encontro; mas é
precisamente a contingência do encontro que garante a necessidade daquilo que
ele faz pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural;
é, ao contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese de pensar no
próprio  pensamento.  Ora,  essa  gênese  implica  alguma  coisa  que  violenta  o
pensamento,  que o tira de seu natural  estupor,  de suas  possibilidades apenas
abstratas.  Pensar  é  sempre  interpretar,  isto  é,  explicar,  desenvolver,  decifrar,
traduzir um signo. (DELEUZE, 2010, p.90)

Nessa citação não interessa discutir diretamente os meandros do pensamento, mas

sim esse encontro que Deleuze chama de gênese do pensar. O encontro com um signo é o

que  violenta  o  pensamento  e  o  faz  desenvolver-se  em semiose.  Explicar,  desenvolver,

decifrar, traduzir o signo, ou seja, o processo de proliferação sígnica própria da semiose,

tem sua gênese numa relação violenta, num conflito entre um estado estabilizado e o signo

exterior. Como afirma Alessandro Carvalho Sales, nessa relação não há “qualquer tipo de

recognição, mas o inverso: o signo se tece na medida em que o pensamento encontra algo

que lhe chama atenção devido a uma estranheza primeira, uma alteridade essencial,  um

ponto de vista  dissonante”.  (SALES, 2016, p.235).  Há aqui mais  uma reflexão sobre o

processo pelo qual o pensamento vem a ser do que efetivamente o modo como funciona. E

a esse encontro violento com o signo, essa  relação com o dissonante, é o que interessa

discutir como comunicação neste texto. 

A questão que guia a reflexão deste texto, como dito anteriormente,  é discutir  o

sentido comunicacional da pichação “os estudantes estão putos”. Pensá-la como um signo

que tem a possibilidade de disparar um processo semiósico a partir de um encontro violento

implica em deslocar uma concepção de comunicação calcada na ideia de um acordo ou

entendimento intersubjetivo. Do ponto de vista das dimensões da proposição, essa pichação

designa  um  estado  de  coisas  que  qualquer  falante  da  língua  portuguesa  consegue

interpretar: há estudantes e os estudantes estão incomodados com algo. Há um consenso

nessa interpretação, e uma análise comunicacional calcada no entendimento não pode ir

muito além disso: a pichação comunica pois há um acordo em sua interpretação. Entretanto,

pensar a comunicação como um encontro violento com o signo implica em deslocar esse

horizonte da análise: não mais focar nos processos de produção de acordo gerados pelo fato

comunicacional, mas sim naqueles de conflito. 

Na  perspectiva  de  François  Zourabichvili,  é  preciso  entender  essa  relação

conflituosa com o signo em uma dupla leitura: “a que leva em conta a violência exercida

sobre uma forma, ou a que leva em conta a nova conexão de forças que é subentendida pela

violência e da qual esta é concomitante.” (ZOURABICHVILI, 2016, p.73). Ou seja, não há
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apenas um conflito  que é elaborado a partir  desse encontro violento com o signo, mas

também os conflitos que subjazem a própria formação do signo em primeiro lugar. O signo,

na perspectiva da Semiótica Crítica4, é sempre o resultado temporário de um arranjo de

forças  e  relações  conflituosas,  violentas,  que  lhe  deram  origem.  De  maneira  bastante

sucinta, Sales expõe essa constituição do signo como compósito de forças que estão sempre

em relação e em disputa:

Todo objeto é um signo, mas todo signo expõe um conglomerado de forças que
se apoderam do objeto. As coisas não têm sentido em si, mas em função das
forças que se apropriam delas e que constituem signos. Essas forças, múltiplas e
variáveis,  afirmam  paradoxalmente  a  constelação  potencial  de  sentidos  que
dizemos implicados nos signos. Produzir sentido é explicar, segundo as forças
que  se  debatem,  virtuais  sentidos  já  envolvidos  nos  signos  que  se  nos
apresentam. (SALES, 2016, p.235)

Pensar a comunicação nessa chave implica em não apenas restituir os conflitos que

deram origem ao signo em sua forma estabilizada mas também observar as formas pelas

quais  esse  mesmo  signo  produz  outros  conflitos,  gerando  outras  semioses  e  novas

estabilizações.  A análise  da  pichação  em  questão,  do  ponto  de  vista  comunicacional,

implica  em  restituir  quais  foram  os  conflitos  semióticos  e  comunicacionais  que  a

materializam em signo e também os processos de conflito que ela desencadeia na formação

de semioses. 

A COMUNICAÇÃO COMO ACORDO E CONSENSO

É importante destacar aqui que apesar de tomarmos inspiração de Gilles Deleuze

para elaborar esse possível pensamento comunicacional, em sua obra (e sua obra conjunta

com Felix Guattari) não é dessa forma que a comunicação aparece de maneira geral. Muito

pelo contrário, Deleuze compreende a comunicação como o espaço próprio do consenso, do

entendimento  e  do  acordo  intersubjetivo.  Seu  conceito  de  comunicação  em  muito  se

assemelha a perspectivas transmissionistas e consensuais a respeito da comunicação que

são bastante correntes tanto como campo de estudos como em senso comum. Entretanto,

encontramos nessa perspectiva do encontro violento com o signo uma porta de entrada para

deslocar o modo como Deleuze entende a comunicação a partir de sua própria obra. Se

posicionarmos a comunicação como esse gatilho do pensamento e da semiose, podemos nos

utilizar  de  toda  a  sua  maquinaria  teórica  para  elaborar  um  conceito  de  comunicação

distinto,  crítico.  Por  isso  é  importante  destacar  a  sua  compreensão  de  comunicação,

4 A perspectiva da Semiótica Crítica vem sendo desenvolvida como projeto de pesquisa coletivo no âmbito do GPESC – 
Grupo de Pesquisa Semiótica Crítica da UFRGS, coordenado pelo prof. Alexandre Rocha da Silva. 
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apresentar os seus limites e identificar as possíveis torções a serem realizadas de forma a

delinear  uma  possível  ferramenta  de  análise  que  dê  conta  de  uma  compreensão

comunicacional  que  leve  em  consideração  a  dimensão  do  conflito  semiótico.  Nossa

reflexão  é  direcionada  na  direção  do  conflito  justamente  por  ela  estar  posicionada  na

dimensão  oposta  de  como Deleuze  compreende  a  comunicação.  Como aponta  Sales,  a

comunicação para Deleuze está calcada numa espécie de “festa do consenso” (2016, p.167),

onde toda a diferença é aplacada e esfumaçada em nome de um acordo. Uma das estratégias

para esse deslocamento é focar nos aspectos conflitivos, pois “ultrapassá-lo é mergulhar no

desacordo, no dissenso” (2016, p.167). 

Em seu último livro, escrito em parceria com Félix Guattari, “O que é a filosofia?”

(2009), a comunicação aparece como uma das três figuras da filosofia logocêntrica, ao lado

da  contemplação  e  da  reflexão.  Para  eles,  a  ideia  dessas  três  figuras  é  baseada  em

concepções  transcendentais  e  essencialistas  de  sujeito  e  objeto:  a  objetividade  da

contemplação, a subjetividade da reflexão e a intersubjetividade da comunicação. Aqui, a

comunicação  aparece  como  um  terceiro  termo  do  processo  da  imagem  dogmática

pensamento, onde primeiramente se contempla um mundo objetivo, reflete-se sobre seus

conceitos e então os comunica tais conceitos a outro sujeito unificado e pensante. 

A comunicação não é mais que a transmissão intersubjetiva de ideias pretensamente

elaboradas por um sujeito acerca de um objeto. A comunicação nessa perspectiva não é

mais que a transmissão de uma dada mensagem, opinião ou significado entre dois sujeitos

formados  e  autocentrados,  numa  perspectiva  intersubjetiva.  A ideia  do  acordo  aparece

explícita em suas elaborações, quando dizem, por exemplo, que “a filosofia não encontra

nenhum  refúgio  último  na  comunicação,  que  não  trabalha  em  potência  a  não  ser  de

opiniões, para criar o ‘consenso’ e não o conceito” (DELEUZE E GUATTARI, 2009, p.14).

Aqui fica bastante claro que sua perspectiva da comunicação diz respeito a uma imagem de

pensamento  que  não  leva  em  consideração  os  processos  da  semiose.  A comunicação

aparece em uma posição diametralmente oposta à da filosofia, cujo objetivo seria a criação

de conceitos que, por sua vez, desencadeariam processos de pensamento. A comunicação,

como dimensão do consenso, não visaria nada mais que a transmissão de “informação” de

uma  mente  subjetiva  a  outra,  cujo  objetivo  seria  a  permanência  dessa  informação  de

maneira  inalterada.  Como  podemos  ver,  uma  ideia  bastante  tradicional  e  limitada  de

comunicação, próxima ao senso comum do processo. 

Isso  aparece  também  quando  Deleuze  e  Guattari  afirmam  que  “a  filosofia  da

comunicação se esgota na procura de uma opinião universal liberal como consenso, sob o

5



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

qual encontramos as percepções e afecções cínicas do capitalista em pessoa” (DELEUZE E

GUATTARI, 2009, p.190). Aqui há uma clara codificação do que seria essa “filosofia da

comunicação”  em sua  perspectiva,  baseada  em um entendimento  mútuo,  calcada  numa

concepção de “diálogo” entre mentes acordantes. A alusão ao capitalismo não é gratuita,

visto que há uma correspondência na constituição do sujeito liberal e transcendental com a

equivalência universal entre distintas opiniões que chegariam a um universal democrático

de comum acordo. 

Nota-se que não apenas há uma compreensão do processo comunicacional como

consensual, há também toda uma “filosofia da comunicação” que referenda esse processo

como libertador.  A caracterização da comunicação como essa ilusão da transferência de

opiniões de forma intersubjetiva e uma filosofia a ela correspondente não passa incólume,

pois podemos identificar uma crítica a essa corrente, como se pode ver: “é preciso muita

inocência, ou safadeza, a uma filosofia da comunicação que pretende restaurar a sociedade

de amigos ou mesmo de sábios, formando uma opinião universal como ‘consenso’ capaz de

moralizar as nações, os Estados e o mercado” (DELEUZE E GUATTARI, 2009, p.139).

Eles reduzem todo o fenômeno comunicacional a essa perspectiva, mas entreveem que é

possível reelaborar um conceito de comunicação que não tenha como limite essa pretensão,

ao destacar  que essa é  apenas “uma” filosofia  da comunicação.  Há, em potência  nessa

afirmação, a possibilidade de repensar uma filosofia da comunicação cujos contornos sejam

justamente desestabilizar qualquer horizonte de acordo ou consenso. A forma pela qual se

daria essa filosofia da comunicação, todavia, não é delineada de forma sistematizada em

sua obra. 

Para  além  da  perspectiva  dialógica,  encontramos  em  Mil  Platôs  (2011)  uma

discussão que leva ao limite essas perspectivas do acordo e do consenso da comunicação.

Chegamos  em  um  horizonte  bastante  problemático,  que  é  o  que  Deleuze  e  Guattari

caracterizam  como  a  “palavra  de  ordem”:  “A unidade  elementar  da  linguagem  –  o

enunciado – é a palavra de ordem (…) É preciso definir uma faculdade abominável que

consiste em emitir, receber e transmitir palavras de ordem. A linguagem não é mesmo feita

para que se acredite nela, mas para obedecer e fazer obedecer.” (2011, p.12). Levando em

conta  o  conceito  de  palavras  de  ordem sob  a  perspectiva  da  comunicação  como  essa

“faculdade  abominável”,  Deleuze  e  Guattari  compreendem  que  todo  entendimento  ou

transmissão de informação não são mais que violências sobre o pensamento; mas em vez de

essa violência  ser produtora de semioses conflitivas,  a  comunicação como produção de

consenso é a submissão da linguagem e do pensamento a uma forma exterior, um bloqueio
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a proliferação sígnica que se esconde sob o signo do acordo. No fundo, todo acordo ou ato

comunicativo, na perspectiva de Deleuze e Guattari, é uma imposição do Mesmo ou da

forma identitária mascarada sob a perspectiva do acordo. Ao analisar a questão sob esse

prisma, nota-se que mesmo na concepção de comunicação de Deleuze e Guattari o acordo

não exclui o conflito, apenas o esconde e o exclui em nome da obediência de uma ordem. 

Tanto  Deleuze  quanto  Deleuze  e  Guattari  compreendem  a  comunicação  como

espaço da produção do acordo e do consenso, mas deixam portas abertas para que se realize

uma torção sobre esse conceito. Quando afirmam que há “uma” filosofia da comunicação

que privilegia esses aspectos, ou quando discutem as palavras de ordem, pode-se notar que

há ali uma reflexão em potência que permita estudar a comunicação desde a perspectiva do

conflito, estudar aquilo que Deleuze chamava de “encontro violento com o signo” como

comunicação. 

O próprio Deleuze deixa aberta a porta para essa reelaboração. Em uma entrevista

realizada após a publicação de seu derradeiro livro escrito em parceria com Félix Guattari,

Deleuze respondia a uma provocação acerca da discussão justamente do seu conceito de

comunicação  e  as  duras  críticas  direcionadas  a  uma  filosofia  calcada  nas  formas  do

consenso, identificadas pelo interlocutor como as de Jurgen Habermas e de Richard Rorty.

Deleuze responde: 

Não, não atacamos particularmente Habermas,  nem ninguém mais.  Habermas
não é o único a querer indexar a filosofia na comunicação. Primeiramente, a
filosofia se pensou como contemplação e isso deu lugar a obras esplêndidas, por
exemplo com Plotino.  Depois,  como reflexão,  com Kant.  Justamente,  porém,
primeiro foi preciso, nos dois casos, criar um conceito de contemplação ou de
reflexão.  Não  estamos  seguros  de  que  a  comunicação  tenha,  por  sua  vez,
encontrado um bom conceito,  isto é, um conceito realmente crítico.  Não é o
“consenso”, não são nem as “regras” de uma conversa democrática', à maneira
de Rorty, que bastam para formar um conceito. (DELEUZE, 2016, p.402, grifo
nosso)

Apesar  de  reconhecer  a  necessidade  de  elaboração  de  um  conceito  crítico  de

comunicação, não encontramos em sua obra uma sistematização ou até mesmo tentativa de

elaborá-lo. Entretanto o convite para essa elaboração permanece. Temos a pista de que é a

partir do conflito que esse conceito deve ser elaborado. Todavia, é necessário elaborar uma

torção por sobre as ideias de Deleuze para entrever de que forma poderia se comportar um

conceito  condizente  com  suas  ideias.  Nos  parece  que  esse  objetivo  encontra  eco  no

pensamento desconstrucionista. Por isso, saímos temporariamente de Deleuze para entrar

nos  meandros  do  pensamento  de  Derrida  como  forma  de  abrir  um  caminho  para

desconstruir  esse  conceito  de  comunicação  baseado no acordo.  Como afirma  Fernando
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García Massip, o ato de desconstrução implica um ato que visa descrever os pressupostos

metafísicos que subjazem um conceito. Para ele, 

desconstruir é mostrar o projeto que comanda a lógica do discurso e dos seus
significantes e significados. Como Derrida afirma,  não se trata de destruir  o
sistema,  mas  de  expor  seus  sedimentos:  os  traços  que  configuram  uma
determinada posição de produção discursiva mas que são, pela própria operação
do  transcendentalismo,  ocultados  como  forças  constitutivas  de  significação
(MASIP, 2016, p.24)  

Para além do próprio ato desconstrucionista,  que  nesse caso visaria  colocar  sob

suspeita  os  pressupostos  transcendentais  que  regulam  a  lógica  comunicacional  na

perspectiva  de  Deleuze  (sujeito,  transmissão  sígnica,  mentes,  acordo),  nos  parece  que

Derrida  demonstra  em  sua  obra  um  esforço  em  constituir  um  conceito  critico  de

comunicação; ou,  ao menos,  de problematizar sua constituição como uma expressão do

pensamento  logocêntrico.  O projeto  que  comanda  a  lógica  do  discurso  comunicacional

entendido  como  acordo  e  consenso  possui  como  fundamento  uma  lógica  binária,

logocêntrica  e  hierárquica,  tal  como descrita  por  Derrida  (2001),  onde  a  divisão  entre

voz/escritura  expressa  a  necessidade  de  um  retorno  a  um  significado  transcendental,

exterior ao signo: 

Incidindo  sobre  o  modelo  do  signo,  esse  equívoco  marca,  pois,  o  projeto
'semiológico' mesmo, com a totalidade orgânica de seus conceitos, em particular
o de comunicação, o qual, efetivamente, implica a transmissão encarregada de
fazer passar, de um sujeito a outro, a identidade de um objeto significado, de um
sentido ou de um conceito, separáveis, de direito, do processo de se passagem e
da operação significante. A comunicação pressupõe sujeitos (cuja identidade e
presença  estejam  constituídas  antes  da  operação  significante)  e  objetos
(conceitos significados, um sentido pensado, que a passagem da comunicação
não terá que constituir nem, de direito, que transformar). "A" comunica "B" a
"C"  e  etc.  Pelo  signo,  o  emissor  comunica  alguma  coisa  a  um  receptor.
(DERRIDA, 2001, p.30)

O acordo, submetido a essa lógica transcendental do signo criticada por Derrida,

pressupõe  necessariamente  um  significado  transcendental  (“B”)  cujo  objetivo  seria  a

transmissão,  a  produção  de  um  entendimento  intersubjetivo.  Não  é  o  signo  em  sua

materialidade  que  é  comunicado,  mas  sim  o  seu  significado.  Como  Derrida  afirma,  a

passagem da comunicação não poderia transformá-lo já que o objetivo é o entendimento

mútuo  entre  duas  consciências  identitariamente  constituídas.  Nem  os  sujeitos  nem  os

objetos deveriam ser “afetados” pela exterioridade do signo ou a operação significante. A

materialidade própria do signo, a escritura nos termos de Derrida, é a representação decaída

do  significado.  Se  enuncio  algo  e  a  resposta  de  meu  interlocutor  não  é  a  esperada,  a

comunicação desse ponto de vista falhou. Há a necessidade de adequar tanto a produção do
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signo quanto a sua leitura a algo que a ele é exterior. Como afirma Derrida, “a escritura, no

sentido corrente, é letra morta, é portadora de morte” (p.20). Ela é apenas transporte de

conceitos que a ela são exteriores, e a comunicação efetiva seria a de resgatar esse sentido

originário. 

Há portanto uma boa e má escritura: boa e natural, a inscrição divina no coração
e na alma; perversa e artificiosa a técnica, exilada na exterioridade do corpo.
Modificação  totalmente  interior  do  esquema  platônico:  escritura  da  alma  e
escritura  do  corpo,  escritura  do  dentro  e  escritura  do  fora,  escritura  da
consciência  e  escritura  das  paixões.  (…)  Assim,  a  boa  escritura  foi  sempre
compreendida. (DERRIDA, 2013, p.21, grifo do autor)

A boa escritura, a escritura dos significados transcendentais, inscrita diretamente na

alma,  é  aquela que pode ser  compreendida;  ou seja,  a  que  pode ter  seu significado (a

proximidade com a alma, a razão) desvelado na leitura, a comunicação que gera acordo de

sentido. Já a má escritura é aquela que produz interpretações distintas, cujo significado é

obscuro, nebuloso. A dificuldade de interpretação, a proliferação exegética, diz respeito a

materialidade própria do signo, que não remete mais a um centro estabilizado mas sim ao

desenvolvimento de infinitos signos sem um núcleo duro de sentido logocêntrico. É aqui

que entrevemos a introdução do conflito na dinâmica comunicacional. Derrida não o faz

diretamente,  mas deixa sugerida essa perspectiva se levamos adiante suas reflexões.  Se

existe uma estabilidade, ela é imposta: política. O ato da desconstrução visa restituir essa

política  que  subjaz  a  toda  significação  e  faz  com  que  significados  estáveis  sejam

estabelecidos ali onde não há estabilidade nenhuma. 

Ora,  essa  dinâmica  exposta  por  Derrida  muito  interessa  a  presente  reflexão nos

termos comunicacionais. Se a perspectiva do significado transcendental e da estabilidade é

abandonada, toda a possibilidade de um acordo comunicacional ou consenso de sentido cai

por terra. Resta o signo e os desenvolvimentos semiósicos que produziu, ao mesmo tempo

que nas disputas de forças de significação (e escriturais, diria Derrida) que o constituíram –

a força da différance. Se tais desenvolvimentos são fundamentalmente políticos, são fruto

de um conflito,  de um campo agonístico,  não transcendental.  Colocar  esse conceito de

comunicação descrito por Deleuze e Guattari e analisado por Derrida como logocêntrico

sob o judice da desconstrução implica em inverter sua dinâmica e faz com que prestemos

atenção não nos acordos produzidos (e a produção de acordo como horizonte) mas sim

quais os dispositivos político-semióticos que aplacaram os conflitos em nome da produção

desse mesmo acordo. Essa torção de veia desconstrucionista visa discutir não os modos

pelos  quais  se  produz  consenso  e  acordo  baseado  numa  perspectiva  do  entendimento

intersubjetivo, mas sim restituir um estudo das formas de produção de conflito no processo
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de  significação,  uma  espécie  de  conflito  inaugural  que  subjaz  a  todo  processo

comunicacional e que subsequentemente é apaziguado temporariamente sob a forma do

acordo e do entendimento. Há um paradoxo que se avizinha, que mais adiante pretendemos

desenvolver.  

Fernando García Masip provoca: “Pode haver uma comunicação em différance?”

(2016, p.101). Talvez a desconstrução do conceito de comunicação pela veia do conflito

pode vir a constituir uma pista pela qual pode vir-se a estabelecer um campo de estudos

frutífero  nesse  sentido.  Como  o  autor  coloca,  “se  a  comunicação  é  toda,  e  em geral,

resultado de composições processuais sempre por completar, a comunicação tem uma carga

fundacional que a torna algo de indecidível (no sentido que não se pode tomar, facilmente,

uma decisão clara e distinta, aqui e agora) e, estruturalmente problemática” (2016, p.100).

Indo em direções distintas às de Masip, é possível compreender que essas composições

processuais de todo ato comunicacional  são sempre conflituosas,  por isso sua carga de

indecidibilidade. O que produz um sentido estabilizado são as forças político-semióticas

que impõem um significado como se fosse o único possível. Pelo contrário, se pensarmos

que a centralidade do processo comunicacional  é a escritura,  sua exterioridade material

como signo, a comunicação se daria justamente nas disputas e conflitos semióticos que

deram origem a esse signo e as subsequentes disputas para estabilizá-lo num significado ou

conceito ou entendimento. A comunicação se dá, portanto, sempre nesse encontro violento

com o signo, entendido como differánce, que dispara processos interpretativos distintos e

conflituosos que tendem a um acordo temporário. 

Por isso a pichação “os estudantes estão putos” parece tão produtiva para a reflexão

desse texto. Não há, em sua materialidade sígnica, um sujeito de enunciação delimitado, um

contexto mapeável para a sua produção ou um destinatário identitariamente constituído.

Mais do que isso, seu conteúdo semântico também não leva a uma interpretação condizente

com a sua condição de enunciação, isto é, o ato ilegal de uma pichação em um muro do

centro da cidade. A própria forma da pichação desvia do conteúdo da enunciação: não é

uma reivindicação, não é uma exigência, é a descrição de um estado de coisas. Entretanto

tal enunciado não é, de forma alguma, estável. Pelo contrário, justamente pelo fato de não

haver  tais  instâncias  de  forma  evidente  em sua  elaboração,  a  sua  exterioridade  como

mensagem – sua marca – é produtiva por não ser facilmente paralisada. Derrida diz que

escrever é produzir uma marca que constituirá urna espécie de máquina por sua
vez produtiva, que a minha desaparição futura não impedirá de funcionar e de
dar, de se dar a ler e a reescrever (…) Para que um escrito seja um escrito, é
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necessário que continue a "agir" e a ser legível mesmo se o que se chama o autor
do escrito não responde já pelo que escreve (DERRIDA, 1991, p. 357)

O autor do escrito não responde pelo que escreve e, para todos os efeitos, talvez

jamais tenha existido enquanto tal.  É a permanência da marca que funciona como uma

máquina produtiva que não deixa de funcionar. O sentido da afirmação “os estudantes estão

putos” é  disseminável  justamente por  sua permanência como materialidade  sígnica  que

produz encontros  de legibilidade.  A necessidade de enxertar  um contexto para a leitura

dessa pichação produz múltiplos resultados: os estudantes estão reagindo à implementação

de  projetos  de  reforma  de  ensino?  Ou  estão  irritados  com  pretensas  doutrinações

ideológicas produzidas em sala de aula? Trata-se de um aviso para quem? Para o poder

público  tomar uma atitude,  ou para  conclamar  outros  estudantes  a  se  juntarem em um

levante  insurrecional  contra  esse  mesmo poder  público?  Os  contextos  são  produções  a

posteriori enxertados para dar conta de uma interpretação estável do enunciado. É possível

elaborar  uma  teoria  comunicacional  do  consenso  nesses  termos?  Cada  uma  dessas

tentativas de estabilização ou de consenso são conflituosas com as outras, sendo impossível

(e infrutífero) determinar qual o sentido único e transcendental desse enunciado. A máquina

comunicacional  que  age  a  partir  dessa  marca  é  essa  produção  semiósica.  O  sentido

comunicacional nos parece ser justamente essa disseminação e a produção de conflitos: eis

aí um objeto de análise possível para um estudo de comunicação. Como afirma Derrida, 

devido à sua iterabilidade essencial, pode-se sempre isolar um sintagma escrito
fora do encadeamento no qual é tomado ou dado, sem fazer-lhe perder qualquer
possibilidade de funcionamento, senão qualquer possibilidade de "comunicação',
precisamente.  Pode-se  eventualmente  reconhecer-lhe  outros  inscrevendo-o  ou
enxertando-o em outras cadeias. Nenhum contexto pode fechar-se sobre si. Nem
nenhum  código,  sendo  o  código  aqui  simultaneamente  a  possibilidade  e
impossibilidade da escrita, da sua iterabilidade essencial. (DERRIDA, 1991, p.
343)

Essa iterabilidade é o que garante ao enunciado, e em específico a pichação que está

sendo  discutida  aqui,  o  seu  caráter  de  contínua  atualização.  Distintos  contextos  são

produzidos e enxertados a ela fazendo com que distintos sentidos possam emergir. A sua

permanência como rastro, ainda que se mantenha a mesma materialmente, faz com que suas

significações sejam flutuantes, produzindo distintos sentidos comunicacionais. Um estudo

de comunicação nessa perspectiva talvez consista em observar não apenas quais sentidos

são produzidos e quais deles se tornam consenso e estabilizados, mas também aqueles que

não se firmam, que ficam pelo caminho, que se tornam uma reserva de possível para uma

efetuação  e  atualização  futura  desse  mesmo  enunciado.  Levando  essa  perspectiva  em
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consideração, se pode compreender que a cada novo encontro se produz um acontecimento

gerativo de sentido, que sempre irá disseminar novos mundos possíveis de interpretação e

produção de sentido a partir de um único, e por isso mesmo múltiplo, enunciado. 

Desviamos da perspectiva de Deleuze momentaneamente para tentar entender como

poderia se constituir  um conceito crítico de comunicação, empreitada não sistematizada

pelo próprio. Através da reflexão de Derrida acerca de um conceito de comunicação que

não se limite a uma perspectiva transmissionista e logocêntrica, podemos talvez entrever

um caminho para a elaboração de tal conceito crítico, que no limite daria a ver uma possível

“filosofia da comunicação” calcada na diferença. Mas é apenas voltando a obra de Deleuze

que  vamos  conseguir  delinear  os  contornos  conflituosos  do  processo  comunicacional

entendido como encontro violento com o signo. 

COMUNICAÇÃO E ACONTECIMENTO PARADOXAL

Trazer a perspectiva do acontecimento para essa reflexão interessa como porta de

entrada  propositiva  para  um  pensamento  comunicacional  que  dê  conta  das  torções

desconstrutivas expostas nas páginas anteriores. A comunicação como acontecimento nos

permite  entrever  a  sua  dimensão  conflitiva  e  também  sua  dimensão  de  atualização  e

efetuação de  mundos  possíveis  através  do sentido.  Se  estamos  tentando constituir  uma

perspectiva que dê conta da comunicação como um encontro violento com o signo, que se

abre  numa  disseminação  semiósica  conflitiva,  cada  um  desses  encontros  constitui  a

efetuação de um acontecimento.  A comunicação é a abertura desse campo de conflito no

plano da linguagem, que o semioticista italiano Maurizio Lazzarato chama de dimensão

acontecimental. Como afirma, “o modo do acontecimento é a problematização” (2006, p.

13), e talvez esse possa ser um campo frutífero para a comunicação pensada sob a égide do

conflito:  diversas  forças  heterogêneas  que  estão  em  disputa  que  assumem  uma  dada

configuração  estável  por  um  determinado  período  de  tempo.  Como  bem  aponta

Zourabichvili,  “O sentido  é  divergência,  dissonância,  disjunção.  O sentido  é  problema:

'acordo discordante', dissonância não resolvida” (2016, p. 67). Aqui há a clara configuração

do paradoxo: o sentido é acordo discordante, é conflito que prolifera em arranjos de forças

temporários, em que não deixam de pulsar uma potência para a sua própria dissolução.

Sales  (2016)  investe  nessa  perspectiva  do  acordo  discordante,  colocando  aí  a  posição

paradoxal e acontecimental da comunicação. 

A efetuação do acontecimento seria um rastro dessa disputa ou conflito inaugural e

constitutivo. Entretanto, como afirma Lazzarato, assim que esse enunciado é materializado,
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quando  esse  acontecimento  se  expressa  em  sentido,  esse  rastro  se  recoloca  como

acontecimento e produz novos conflitos:

Ao considerar a ação política à luz do acontecimento, colocamo-nos diante de
uma dupla criação (criação do possível e sua efetuação) que se confronta com os
valores dominantes. É aqui que se estabelece o conflito com aquilo que já existe.
As novas possibilidades de vida entram em choque com os poderes organizados
e  constituídos,  mas  também  com  aquilo  que  estes  mesmos  poderes  tentam
organizar a partir da abertura constituinte. (LAZZARATO, 2006,  p.13)

Um ato comunicacional entendido como acontecimento abre possibilidades para a

desestabilização de sentido previamente acordados. A criação de um possível a partir de um

enunciado, um mundo de virtualidades interpretativas, necessariamente irá se chocar com

dimensões de consenso, do mundo já formatado como acontecido. Quando irrompe, sua

atualização precisa não apenas desconstituir formas já bastante cristalizadas, como também

trabalhar num processo de efetuar essas novas produções de sentido enquanto realidades.

Entretanto,  tais  mundos possíveis  não existem fora de  suas  atualizações.  É preciso um

enunciado que por um lado mobilize regimes de signos e linguagens que expresse misturas

de corpos e paixões. Não se trata de um processo representativo, mas sim performativo.

Como afirmam Deleuze e Guattari, “um enunciado realiza um ato e um ato se realiza no

enunciado” (2011, p. 17). Dessa forma, e voltando ao exemplo da pichação, não se trata de

realizar um pensamento “para trás” e perguntar-se quem eram os estudantes, por que estão

putos, o que queriam dizer com essa pichação, mas especialmente pensar “para frente”, na

insistência desse rastro acontecimental: Que estudantes essa pichação pode produzir? Que

massa de corpos em devir será agenciada por um encontro com essa subjetividade qualquer

e  esse  estado  de  coisas?  Como  diz  Lazzarato,  “A expressão  não  descreve  nada,  não

representa  os  corpos,  mas  manifesta  uma  nova  existência”  (2006,  p.21).  Que  nova

existência é essa expressa por essa pichação? Quais os modos de efetuá-la?

Lazzarato nos diz que é apenas ao comunicar que conferimos uma certa realidade

aos mundos possíveis. Não há nada fora do enunciado, não existe acontecimento fora de

sua expressão. Não há um sujeito de enunciação ‘estudantes’, um estado de coisas “estão

putos” e nem mesmo um destinatário que irá capturar o sentido dessa pichação, fora de sua

existência material. É no momento do encontro violento com esse signo que se criam, ao

mesmo tempo, o conflito fundador dessa enunciação e também os seus desenvolvimentos

semiósicos.  Sales  destaca  que  esse  processo  se  constitui  num  paradoxo,  de  ligar  por

divergência:

Há aí um perspectivismo que insiste em religar – por divergência – o que se
costuma  pôr  em separado:  sujeito  e  objeto  se  formam concomitantemente  e
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referem o mesmo conjunto de forças colocadas em relação. O que há então é um
choque entre forças, entre perspectivas distintas. (...) Todo signo é signo de um
outro, remete a um outro. Portanto, o pensamento, ao se deparar com um ponto
de vista que não é o dele, entra em novas articulações, se metamorfoseia, devêm-
outro, e pode passar a considerar a nova perspectiva. (SALES, 2016, p.235)

O acontecimento manifesta a criação de mundos possíveis, através da linguagem,

que eventualmente irão se efetuar, de um jeito ou de outro, em corpos. É a isso que Sales se

refere quando fala que é preciso devir-outro ao se deparar com o signo. Essa relação com

uma  outridade  fundamental  força  o  pensamento  a  se  desfazer  e  reconstituir

simultaneamente, quase como uma estratégia fatal. Mas o acontecimento não se desenvolve

organicamente: é preciso desenvolvê-lo, efetuá-lo, restituir as dimensões conflituosas que o

dão consistência e o fazem se desenvolver em distintos agenciamentos,  interpretações e

instituições. Eis a dimensão propriamente política do acontecimento. Lazzarato nos diz que

O possível não existe a priori; não está dado, ele precisa ser criado. As novas
possibilidades  são  bem reais,  mas  não  existem fora  daquilo  que  as  exprime
(signos, linguagens, gestos). Atualizar ou efetuar, trata-se de desenvolver aquilo
que o possível envolve, de explicar aquilo que ele implica (2006, p.17)

A atualização ou efetuação do acontecimento nos parece que pode vir a se constituir

como objeto de estudo da comunicação. Esse fundo de não-sentido que subjaz ao sentido e

o produz – ou esse conflito inaugural que subjaz ao acordo e ao entendimento – é liberto de

uma dimensão política em seu sentido tradicional. A pichação insiste e será capturada por

diferentes tipos de máquinas e semióticas assignificantes, sejam elas quais forem, desde os

aparelhos de captura do Estado até as máquinas de guerra. É nesse ponto que Sales entende

uma possível posição da comunicação no pensamento de Deleuze, onde a “ comunicação

não é propriamente entre sujeitos, não se trata de um ‘encontro com alguém’, mas sim de

agenciamentos,  acoplamentos,  engates  entre  intensidades  sempre  nômades  e  díspares,

tomadas  segundo  mecanismos  complexos  (SALES,  2016,  p.229).  Inclusive,  a  própria

possibilidade do surgimento desse encontro já é maquinada delimitando aquilo que é visto,

distribuindo  determinados  signos  sob  campos  estabilizados  de  visibilidade  e  efetuação.

Talvez a proposta aqui seja a tentativa de tratar a comunicação na perspectiva do estudo

dessas disputas de efetuação do acontecimento em sentido – tanto do ponto de vista de

compreender como determinados acordos foram estabilizados e quais os conflitos ainda

subjazem como potência disruptiva em todo ato comunicacional. Essa perspectiva,  a de

restituir a dimensão do encontro acontecimental na comunicação, implica uma dimensão

política e experimental nos termos de Lazzarato. A comunicação poderia se tornar, dessa

maneira, uma estética, uma ética e uma política do conflito, um dispositivo estratégico e
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paradoxal de desmonte constante daquilo que foi acordado em novos acordos heterogêneos

e temporários. Como afirma Zourabichvili, sistematizando grande parte das discussões aqui

tecidas, 

A mais profunda ideia de Deleuze talvez seja precisamente essa: que a diferença
é principalmente comunicação, contágio dos heterogêneos; em outros termos, a
ideia de que uma divergência nunca explode sem uma contaminação dos pontos
de vista. (2016, p.133)

Para finalizar, eu acredito que podemos compreender os rabiscos em um muro feitos

na correria de uma noite de manifestação em meio a bombas de gás lacrimogênio como o

clímax e expressão de uma batalha pelo sensível que se manifesta nas paredes da cidade, ao

mesmo tempo em que é o gatilho acontecimental de uma nova batalha posterior, um rastro

inaugural cuja efetuação é imprevisível. A comunicação poderia talvez se constituir como o

campo  capaz  de  estudar  e  desenvolver  aquilo  que  dizia  Deleuze,  contrariando  o  que

compreende como comunicação, de tornar audíveis, visíveis e dizíveis as forças que não

mais o são por si mesmas (2016, p. 167). 
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