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Conclusões: Inferências transversais

José Luiz Braga e Maria Regina Zamith Calazans

1 . Introdução

Só há sociedade porque nos comunicamos. A comunica-
ção aparece como processo de geração e de intermediação entre 
as pessoas e as instituições. Apenas porque nos comunicamos as 
sociedades podem incidir sobre os indivíduos, até certo ponto mol-
dando sua subjetividade, suas interações uns com os outros e sua 
participação na própria sociedade. Nesse espaço, os dispositivos 
interacionais estabelecidos são facilmente apreendidos, segundo as 
lógicas de enquadramento socialmente produzidas111. 

A comunicação parece, então, simplesmente ocorrer nesses 
ambientes mais ou menos estabelecidos institucionalmente (lem-
brando que a linguagem verbal é também uma instituição). É menos 
perceptível o fato de que os andaimes, os materiais e os processos 
(menos aparentes após a construção pronta), foram montados 

111 Na sociedade contemporânea, estas lógicas de enquadramento são frequentemente 
conceituadas pelas CHS, em função de objetivos explícitos dos episódios interacio-
nais culturalmente incorporados, e/ou de instituições mais presentes no contexto de 
sua ocorrência.
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e desenvolvidos através da comunicação entre os seres humanos, 
em momentos e andamento históricos. As instituições foram e são 
constituídas por táticas e estratégias comunicacionais: tentativas.

O que se construiu – e continua sendo construído – certa-
mente nunca corresponde exatamente ao que se tentava estabelecer, 
dada a insuficiente de precisão nos processos e sobre os resultados 
da comunicação humana; e portanto por sua característica tenta-
tiva. Mas a sociedade certamente decorre desses processos – ou do 
conjunto tensionado entre estes e sua inserção em contextos apenas 
parcialmente favoráveis (quando não francamente hostis).

A comunicação se caracteriza como o processo que articula 
sociedade e ser humano, permitindo a mútua produção entre indi-
víduos, em sua singularidade pessoal diversificada, internamente 
fracionada; e todas as instâncias supraindividuais, organizadas ou 
não, estabelecidas e sistematizadas, tentativamente em ação, ou 
mesmo no caos da indefinição. Desde a simples presença do “outro” 
– do reconhecimento da alteridade – até os sistemas sociais mais 
complexamente agenciados, a sociedade incide sobre os indivíduos 
pelos processos comunicacionais. Ao mesmo tempo, a sociedade é 
constituída, pelo esforço constante e diversificado dos indivíduos 
para se relacionar e agir em conjunto.

É claro que, ao nos comunicarmos, em quaisquer circuns-
tâncias, estamos completamente enredados nas teias de nossa 
subjetividade e, ao mesmo tempo, solicitados e direcionados pelas 
injunções dos contextos múltiplos que a inserção nas coisas insti-
tuídas impõe. O que chamamos de dispositivo interacional está em 
toda parte, nos processos mais instituídos e rotinizados, assim como 
no cotidiano mais imediato ou subjetivo de cada pessoa, disponibi-
lizados pelo ambiente cultural, na forma de práticas de interação 
habituadas.
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Mas o lugar em que a comunicação se faz mais explícita, 
mais perceptível para o olhar inquiridor que busca compreen-
der, são as situações em que, malgrado as teias e as injunções, a 
comunicação não segue apenas caminhos mais sulcados, mas se 
experimenta. Certamente é em níveis intermediários que mais 
provavelmente percebemos os processos comunicacionais em 
sua ação propriamente geradora. Talvez porque o instituído e o 
subjetivo se tensionam mutuamente; ou porque os dois lados 
ofereçam, concomitantemente, suas imposições e zonas vazias a 
preencher.

Nesse espaço, o gesto tateante da interação, experimental, 
incerto, canhestro, se manifesta de modo mais explícito. É tam-
bém o espaço em que, de antemão, o pesquisador se sente mais 
inquieto pela não clareza imediata, mais estimulado pela vontade 
de compreensão: o que é que está ocorrendo ali? Questão posta, 
justamente, porque as interações não se resolvem na obviedade das 
coisas que, de tão rotineiras e previsíveis, parecem inteiramente 
sem mistério, totalmente conhecidas. 

Certamente, reconhecemos que as funções, digamos reitera-
doras, são também importantes, por assegurarem uma estabilidade 
sem a qual não é possível atender ao cotidiano. Entretanto, mesmo 
onde um dispositivo se mostra fortemente estabelecido e vigente, 
a melhor maneira de perceber suas lógicas é a de procurar inferir 
sua origem e buscar compreender, aí, os movimentos estratégicos 
que acabaram por desenvolver um padrão, que passou então a ser 
acionado.

Não por acaso, os nove estudos empíricos deste livro situam-
se nesse espaço do tentativo e do “a compreender”: na injunção 
(institucional e subjetiva) de fazer pesquisa, os pesquisadores são 
movidos por aquilo que os intriga. Estão aí incluídos tanto o epi-
sodio interacional em construção, que mostra ainda seus andaimes 
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e de que se pretende perceber as lógicas processuais; como o epi-
sódio aparentemente banal e evidente, já conhecido em alguns 
aspectos, mas que se submete a um olhar em busca de outros ângu-
los de compreensão.

O que devemos agora fazer, para a conclusão do exercício heurís-
tico que reúne os autores deste livro, é observar os sistemas de relações 
expressos no caso a caso, sob esse aspecto em que se pode observar, 
por um ou por outro ângulo, processos comunicacionais se consti-
tuindo tentativamente. Ou seja: dentro das teias da subjetividade e das 
injunções institucionais, mas também com uma margem de elabora-
ção em aberto, que pertence ao próprio exercício comunicacional.

Para esse trabalho, adotamos cinco ângulos abrangentes que 
organizam premissas apresentadas nos dois capítulos iniciais e sis-
tematizadas no terceiro capítulo: (a) comunicação como encontro 
entre diferenças; (b) códigos e inferências; (c) relações entre epi-
sódios comunicacionais e seus contextos; (d) produtos e circuitos; 
(e) dispositivos interacionais.

Este último ângulo, “dispositivos interacionais”, aparecia na 
Parte I  em posição inicial – uma vez que é o elemento eixo da heu-
rística. Agora o comentaremos no final da sequência, porque essa 
posição favorece sua caracterização como “sistema de relações”, de 
que os demais ângulos fazem parte.

O procedimento para articulação desses ângulos da heurística 
com os nove casos – conforme expostos pelos respectivos autores 
– corresponde a um movimento recorrente de ida e volta entre as 
duas dimensões, reflexiva e empírica.

Partindo da heurística, reestudamos os textos sobre os casos, 
para inferir o que deles emerge em cada um dos cinco ângulos. 
Partindo do que os casos mostram, em sua modelização, destaca-
mos especificidades e variações que enriquecem a reflexão abstrata 
relativa aos ângulos e à heurística. Esse encaminhamento, várias 
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vezes reiterado, corresponde à proposta de Lucien Goldmann, que 
propõe inscrever o objeto investigado nas estruturas significativas 
em que se inscrevem, “démarche que pressupõe um vaivém perma-
nente da parte ao todo e vice-versa” (Goldmann, 1967, p. 102).

2 . Comunicação – interação entre diferenças 

Assumimos a comunicação como o trabalho de relacionar 
diferenças em torno de algo já compartilhado porque, percebendo 
a alteridade humana como irredutível a um padrão único, é preciso 
não só fazer conviver a diferença mas, com ela e apesar dela, exis-
tir em conjunto. Para além da identidade biológica da espécie, o 
ser humano parece ser especializado em gerar variações e diversi-
dade – e percebê-las. Nós nos percebemos comuns na espécie, mas 
singulares na distinção com o outro. Precisamos acionar o que já 
é compartilhado, para enfrentar as diferenças que impedem o agir 
articulado. O jogo comunicacional se faz nas variações de modos e 
composições entre a diferença e a semelhança. Isso fazemos – com 
clareza ou imprecisão.

Os participantes podem diferir nos modos de ser, nas especia-
lidades profissionais, na experiência, nos acervos de conhecimento, 
nas posições sobre as coisas do mundo; por sua inscrição em 
campos sociais, por seus interesses gerais ou relativos ao episódio 
interacional específico. Em qualquer caso, a comunicação é o jogo 
possível da alteridade.

As diferenças substanciais, que os pesquisadores do grupo 
mostraram nos casos estudados, aparecerão nos itens subsequen-
tes na forma de distinções de códigos acionados, de contextos, de 
circuitos. No presente item, observaremos os modos pelos quais 
os participantes encaminham as diferenças. Nos estudos de caso, 
constatamos que, em algumas situações, as diferenças não trazem 
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maiores dificuldades – podem ser esquecidas por distanciamento 
ou indiferença. Em outras situações, as diferenças é que pedem a 
interação, para buscar simetria, ou para organizar a assimetria em 
relações complementares, podendo exigir negociações mais ou 
menos complexas para viabilizar interesses comuns. Finalmente 
outras, postas em contato, levam a conflito, velado ou aberto. 
Podemos organizar, assim, três conjuntos de processos: em con-
fluência, em conflito aberto, ou em negociação.

Diferenças confluentes

Quando as diferenças se encontram em circunstâncias tais que 
não produzem distanciamento, se ajustando em harmonia comple-
mentar, a comunicação pode corresponder à descoberta euforizante 
das próprias diferenças. Mas as interações confluentes não impli-
cam apenas tal harmonia. Eventualmente, o próprio interesse em 
articular diferenças para torná-las produtivas move a interação. Já 
nas situações de ação social em quadros complexos, ou para pro-
dução de materiais, é requerida uma conjunção de participantes 
com especialidades e práticas diversificadas, para compor soluções 
ou produtos – dispositivos variados modelizam tais interações em 
processos ditos “de equipe”. Paralelamente, nas diferenças evidentes 
entre criadores de um produto cultural, de um lado, e os partici-
pantes de circuitos a quem o produto é direcionado, é possível 
encontrar uma busca de sintonia mútua. Em determinados episó-
dios, ainda, diferenças podem ser deixadas de lado, em favor de um 
objetivo ou uma característica comum que reúne os participantes.

Outros episódios e dispositivos envolvem relações decidida-
mente assimétricas – é das diferenças mesmo entre os participantes 
que se espera uma comunicação pragmaticamente significativa. 
Como, por exemplo, nas relações entre médico e paciente; entre 
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professor e estudantes; entre pais e filhos. A possibilidade de con-
fluência ou, ao inverso, de interações conflitivas, depende dos 
processos e da inteligência interacional dos participantes.

No dispositivo Márcia Franz, em torno da liderança de orien-
tação reflexiva, os diversos participantes, embora inscritos em 
posições e com competências variadas, se articulam em harmonia, 
movidos por um mesmo tipo de preocupações sobre as ocorrências 
da atualidade e sobre o sistema jornalístico que informa ao público 
aquelas ocorrências. Nesse caso, as diferenças se exercem sobretudo 
no sentido de trocas enriquecedoras. A interação se caracteriza por 
processos de aprendizagem e formação que combina perspectivas 
de senso comum e competências especializadas em acionamento 
mútuo. 

Nos casos da minissérie e do filme documentário – como em 
toda produção audiovisual relativamente complexa – constatamos 
articulações produtivas entre diferentes formações e competências 
específicas. Esses processos de produção desenvolveram práticas já 
bem estabelecidas para sua confluência no que chamamos de trabalho 
de equipe, fazendo compor tarefas diferenciadas e complementares.

O processo produtivo de uma minissérie histórica pede uma 
articulação complexa de grande variedade de especialistas. O obje-
tivo comum de montagem de uma narrativa audiovisual implica um 
ajuste fino em meio a essa diversidade – de que aparece ao público 
apenas o resultado final produzido.

No Acercadacana, a confluência ultrapassa o trabalho da 
equipe, para abranger uma sincronia produtiva entre a família entre-
vistada, os responsáveis pela feitura do documentário e os circuitos 
cinematográficos que os acolhem.

Os processos de equipe aparecem igualmente nos diversos 
casos de noticiadores noticiados – aqui, naturalmente direcionados 
pela estrutura empresarial e profissional da televisão. Nessa mesma 
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lógica, a sintonia com os espectadores corresponde a uma resposta 
das emissoras a expectativas de públicos diversificados – seja com 
base em indicações hoje viáveis por informações e opiniões em cir-
culação nas redes sociotécnicas; seja a partir de previsões sobre o 
interesse de espectadores.

Em todos esses casos em que há geração de um produto, este 
vai encontrar também uma diversidade de interlocutores (na “recep-
ção”). Essas diferenças se manifestam ora como interpretações 
diferenciadas dentro de um mesmo circuito; ora como desenvolvi-
mento de circuitos diversos – com apropriações redirecionadas de 
um mesmo produto. 

No caso dos movimentos de 2013, encontramos diferenças 
significativas entre os participantes – de objetivos específicos, de 
abrangência da reivindicação, de inscrição social, de alvos das pró-
prias reivindicações. A proximidade que viabiliza sua participação 
conjunta é o processo reivindicatório – as demais diferenças se tor-
nam irrelevantes para a interação. 

O modo de articulação, pela agregação euforizante das 
diferenças, viabiliza na experiência a farta variação interna de 
reivindicações e de modos de expressá-las. Durante certo tempo, 
uma harmonia “natural” dentro da aparente cacofonia realiza uma 
integração, afastando tensões internas possíveis entre os diferen-
tes. Por outro lado, esse processo mesmo de confluência entre as 
reivindicações diversas impede uma concertação planejada de 
prioridades e de encaminhamentos para concretização de resul-
tados pretendidos. 

O tipo de interação cooperativa na coluna Vida Íntima mostra 
ainda outro modo de articulação de diferenças. Aqui, a assimetria é 
estrutural – ou seja, compõe a própria possibilidade da comunicação 
entre a demanda que pede alívio e elucidação, e a voz especializada 
que responde. Essa diferença, que encontra padrões interacionais 
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canônicos no campo psicológico, passa a ser tratada em outras linhas 
de ação interacional – o que traz à cena um terceiro diferenciado, o 
público que “assiste” à primeira relação, tornando o processo triádico, 
pela inclusão da diversidade interpretativa nesse circuito. Outras 
articulações diversificadas podem se desenvolver nesse espaço.

Diferenças em conflito aberto

No extremo oposto às diferenças confluentes, encontramos 
as circunstâncias de conflito aberto entre diferentes participantes 
da sociedade – que impedem a interação direta entre as posições 
divergentes. Mas, se não há interação direta, as ações de parte a 
parte implicam consequências, levando a lances de ação que produ-
zem incidências mútuas – repercutindo em novas ações. Podemos 
então perceber que o conflito aberto, implicando uma ausência de 
qualquer negociação, leva a um processo de comunicação indireta. 
Encontramos em nosso conjunto empírico dois exemplos desse 
processo.

Nos casos de vazamento de dados secretos e seus processos 
de circulação, o conflito marca as diferenças entre os responsáveis 
pelos circuitos do segredo e os ativistas que buscam desenvolver 
circuitos de esfera pública. As posições em conflito acionam, de um 
lado, legislações restritivas, do outro lado, ações de desobediência 
civil e contestação de procedimentos e das leis que os sustentam – 
com consequências de parte a parte.

Também no documentário Acercadacana, o conflito é a tônica 
da diferenciação entre os participantes do filme documentário e 
os setores econômico-políticos responsáveis pela opressão. Nessa 
situação, cada lado do conflito age nos circuitos interacionais mais 
favoráveis a sua posição, não interagindo entre si. Restam, de um 
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lado, a violência, física e de ação política; do outro lado, resistência 
e a possibilidade da denúncia.

Diferenças em negociação

No intervalo entre os processos mais ou menos harmônicos e 
as repercussões indiretas do conflito aberto, há toda uma variedade 
de possibilidades de negociação entre diferentes. O espaço da nego-
ciação é um dos âmbitos de comunicação que comporta grande 
diversidade de processos. Há sempre objetivos complementares 
entre participantes, que levam à negociação, e objetivos específi-
cos de cada parte que podem levar a conflito ou tensionamentos 
mútuos. Muitos estudos no âmbito de todas as CHS se voltam 
sobre a questão “negociação” – que podem ser complementados 
por análises expressamente comunicacionais. Encontramos em três 
dos casos estudados tais negociações, em graus variados de tensio-
namento e cooperação. 

As diferenças entre os participantes da experiência TV/
Comunidades mostram ao mesmo tempo um conjunto de objetivos 
articulados – que os faz cooperadores em sentido pleno – somado a 
um tensionamento dentro dessa cooperação, decorrente das práti-
cas e procedimentos incorporados de parte a parte. 

Entre a tensão e a cooperação, o processo resulta em certa 
instabilidade, entretanto instigante como experiência comunicacio-
nal. Não se trata nem de ver um dos lados deslocar o outro (como 
pode ser o caso em interações mais conflitivas), nem de eliminar as 
diferenças por equalização de processos. Mas sim de, mantidas as 
diferenças, desenvolver padrões de interação que articulem as duas 
lógicas de ação.

Na defesa da esfera pública contra a vigilância, algumas das 
experiências produzem também esforço cooperativo negociado, 
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embora com tensionamento mútuo – nas negociações entre ativistas 
de uma circulação aberta e jornalistas, responsáveis canônicos pelos 
processos de difusão informativa. Essa diferença gera tensionamento, 
mas ao mesmo tempo viabiliza modificações em procedimentos 
jornalísticos e cria espaços eventuais para a circulação pretendida. 
A potencialidade e os processos de transformação são naturalmente 
muito diversos, no acionamento e na fricção entre essas diferenças.

Nos fluxos informacionais em redes sociotécnicas que atraves-
sam o campo jornalístico, os tensionamentos (e eventuais ajustes 
jornalísticos) ocorrem entre a mídia empresarial e os processos 
informacionais e de opinião diversos viabilizados por aquelas redes. 
Parte das diferenças se dilui, por ajustes desenvolvidos no campo 
jornalístico. Outra parte pode resultar em dissensão explícita (como 
nas iniciativas em que antigas fontes passam a informar diretamente 
por meio de redes sociotécnicas); outra parte, ainda, leva a geração 
experimental de outros e outros processos de circulação de infor-
mação com objetivo de sistematização – seja por iniciativa direta 
dos próprios setores interessados nas informações; seja por uma 
retomada do chamado jornalismo alternativo, não empresarial. 

* 

Finalmente, é possível ainda assinalar diferenças que simples-
mente não entram em contato – gerando espaços diferenciados no 
ambiente social geral. A complexidade crescente da sociedade tem 
gerado setores e ambientes em relativa autonomia mútua, mini-
mizando o encontro de alguns setores com outros que, se postos 
em contato estreito, produziriam desentendimentos de enfoque. 
Esse distanciamento corresponde a uma espécie de “solução pela 
não comunicação”. Por outro lado, aquela mesma complexificação, 
com a multiplicação de circuitos, leva com alguma frequência à 
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produção de contatos não previstos entre esses “mundos diferen-
ciados” – criando problemas comunicacionais singulares que vão, 
por sua vez, estimular novas necessidades de geração de dispositi-
vos interacionais, como veremos no item final deste capítulo.
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3 . Códigos em tensionamento e transformação

Os elementos pertinentes padronizados em um dispositivo 
interacional (os “códigos”) dão suporte à interação, que se comple-
menta pelo trabalho inferencial dos participantes, induzido pelo 
dispositivo habitual ou estimulado pelo episódio. Com produção 
mútua entre código e inferência (o primeiro exigindo o segundo 
para completar sua potencialidade; o segundo, na medida de seu 
sucesso singular, passando a se reiterar e se tornando um padrão), 
é importante insistir sobre a necessidade do código para a comuni-
cação; e de seu tensionamento transformador pela inferência, para 
que a comunicação se realize na situação singular do episódio assim 
como na lógica dos dispositivos estabelecidos.

Os episódios e dispositivos aqui estudados – assim como 
todo o trabalho interacional que viabiliza a comunicação humana 
– se desenvolvem sobre uma camada de compartilhamento gene-
ralizado, que corresponde à cultura prevalente em uma sociedade. 
Esse é também o espaço do senso comum. Dispomos todos de 
códigos culturais gerais internalizados, geralmente facilitados por 
uma mesma língua, tendo passado por uma socialização primária na 
família e grupos de convivência próxima, desde crianças; e de socia-
lização secundária, sobretudo na escola, nas relações de vizinhança 
e em grupos de atividades diversas, 

A partir dos códigos culturais112, todas as ações e interações, 
as mais especializadas, idiossincráticas, setoriais, inovadoras ou 
rotineiras, recortam suas especificidades. Paralelamente vamos 
inventando, redirecionando, solapando e assoreando processos, 
conforme o que seja requerido pelos objetivos, desejos e neces-

112 Lembrando que estes foram e são, constantemente, criados e recriados por processos 
comunicacionais.
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sidades dos participantes. Esse processo de tensionamento e 
modificação se faz sobre códigos especializados e sobre os próprios 
padrões culturais, mesmo quando muito abrangentes e arraigados.

De certo modo, a existência social corresponde a essa cons-
tante tensão entre códigos comunicacionais diversos – tentando 
fazê-los conviver mesmo quando contraditórios; contestando-os 
pela proposição de outros códigos; buscando aperfeiçoá-los ou 
destruí-los; ou simplesmente desgastando-os por seu uso em situa-
ções diversificadas. O âmbito cultural não é, portanto, espaço de 
harmonia e confluência de códigos – é antes o espaço em que estes 
se fazem e se desfazem. 

No conjunto de casos estudados neste livro, encontramos 
toda uma variedade de “áreas de codificação”. Ora percebemos 
espaços específicos dentro dos quais “as coisas funcionam”, ora 
âmbitos de tensionamento, em que ocorrem esforços de ajuste ou 
sérios conflitos entre códigos diferentes mais ou menos engasta-
dos na cultura.

Os códigos sociais – mesmo os mais estabelecidos na cultura 
– não são totalmente abrangentes nem coplanares uns com outros: 
não se entrosam perfeitamente, nem são suficientes para dar conta 
da variedade de situações a que podem, entretanto, dizer respeito. 
Assim, encontramos também um trabalho de ajustes, de tentativas, 
resultantes de um trabalho inferencial dos participantes, e que é exi-
gido pelo dispositivo e/ou pela conjuntura específica dos episódios.

Podemos constatar, na observação dos casos empíricos, que 
grande parte das diferenças entre participantes – observadas no 
item anterior como condição de base trabalhada pelo gesto comu-
nicacional – corresponde a adesões a diferentes códigos por parte 
dos interagentes de um episódio.
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Códigos irredutíveis 

No confronto entre os dois macrocódigos políticos, o da defesa 
da segurança do Estado e o da transparência na esfera pública, o 
que encontramos na abordagem estudada é uma irredutibilidade de 
códigos de parte a parte. 

Os códigos que enfatizam a vigilância e o segredo adotam um 
processo de exclusão de outros participantes. Dada essa exclusão 
comunicacional, a sociedade diversificada fica impedida de interagir 
e de defender seus interesses e posições em lógica de esfera pública.

A impossibilidade de processos inferenciais entre as duas áreas 
é correlata à ausência de espaço para negociação. Assim, o trabalho 
inferencial se manifesta sobretudo na defesa da transparência, pelos 
processos de articulação de ações sociais muito diversas na viabili-
zação de um espaço de publicização. É nesse esforço interacional 
que se desenvolve uma negociação entre os códigos canônicos do 
jornalismo e os códigos da transparência social, com a expectativa 
de viabilizar dispositivos específicos de maior disponibilidade para 
os objetivos da esfera pública.

No episódio Acercadacana, igualmente irredutíveis são os 
códigos interacionais relacionados à disparidade econômica, acio-
nados como opressão recusadora dos processos, comunicacionais, 
da negociação. Perante o processo de denúncia, “respondem” ape-
nas com uma normatividade jurídica favorecedora do mais forte.

Recodificações

Em contraposição ao enfrentamento entre códigos irredutí-
veis, as inferências de ajuste a situações específicas incidem sobre 
códigos acionados, gerando recodificações.
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Os códigos acadêmicos e profissionais encontram no dispo-
sitivo em Facebook estudado um exemplo de articulação. Não são 
códigos automaticamente harmoniosos: embora o trabalho jorna-
lístico seja inicialmente formado pela academia, as diferenças da 
prática profissional levam à distinção de códigos. O participante 
amador não aciona conceitos teóricos, mas sim códigos pragmáti-
cos da cultura geral e da cidadania para interpretar a informação e 
seus processos. No interação conversacional, porém, os diferentes 
participantes se mostram disponíveis para transitar entre códigos, 
viabilizando derivações recodificadoras.

Um aspecto a ser sublinhado, na minissérie histórica, é que 
códigos de um âmbito social – no caso, os do entretenimento – 
se mostram recodificáveis, por processos inferenciais, para outras 
interpretações e acionamentos. O fato de que a narrativa, em seus 
aspectos afetivos, de fruição estética, do mundo da vida, se articula 
em ambiente reconhecível como histórico, viabiliza a percepção 
dessas referências contextuais. A aprendizagem de elementos da 
história em associação com a vida vivida favorece o conceito de 
cidadania.

A criação cinematográfica desenvolve seus processos pró-
prios com perspectivas abrangentes e diversificadas. Assim como 
outros setores de criação e crítica, o cinema se volta sobre a varie-
dade de “mundos sociais” tensionando os códigos próprios destes 
ambientes e incidindo diretamente sobre eles pela perspectiva 
estética, interpretativa, analítica e crítica. Uma das dinâmicas prin-
cipais dessa criação é sua capacidade inferencial de interpretar e 
elucidar. Uma das incidências possíveis, fazer rever os códigos da 
área observada. 

Malgrado a irredutibilidade codificada da opressão econô-
mica (e do apoio jurídico que angaria), o esforço da denúncia e da 
argumentação demonstradora da opressão social, no Acercadacana, 
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é o de obter recodificações estimulando a sociedade em favor da 
equidade e da justiça. A ação empreendida para enfrentar os códi-
gos econômicos instituídos depende de inferências sociais nessa 
direção, podendo estimular competências interpretativas dos 
espectadores.

Tensionamentos produtivos

Códigos estabelecidos estão sempre na contingência de 
mudanças de situação, de qualquer ordem, que tensionam sua eficá-
cia interacional. O encontro de códigos estabelecidos em situações 
diversas produz tensionamento mútuo. Em tais circunstâncias, 
setores diferenciados dentre os usuários dos processos estabeleci-
dos podem ser levados a redirecionamentos inferenciais. Embora 
isso possa resultar em dificuldades de interação, pode também ser 
produtivo, levando a transformações, substituições e a outros âmbi-
tos de interação, com novos códigos.

Na experiência TV/Comunidades, os códigos habituais de 
cada parte são pertinentes a suas respectivas lógicas interacionais. 
Não se trata, então, de modificá-los. O objetivo é o de encontrar e 
desenvolver códigos adicionais que viabilizem interações entre os 
dois processos. O trabalho – tentativo como é – pede inferências e 
invenções. 

As experiências de pôr em cena jornalistas, em sua diversi-
dade, não envolvem embate entre códigos já estabelecidos. Trata-se 
antes de um tensionamento de códigos canônicos da área por modi-
ficações internas a esses mesmos códigos.

Já no tensionamento dos fluxos jornalísticos, com a constata-
ção da pressão pelas redes sociotécnicas, a dinâmica original vem 
de fora, levando a modificações nos códigos habituais a partir de 
inferências adaptativas. Além disso, em espaços externos ao do 
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jornalismo profissional, são testados outros processos – iniciati-
vas de informação acionadas fora do campo jornalístico, táticas de 
deriva a partir de movimentos sociais para divulgar suas próprias 
perspectivas – que podem vir a gerar novos códigos de informação 
para a sociedade.

Nas manifestações de 2013, as ações foram muito diversifica-
das, baseadas sobretudo em códigos gerais da cultura político-social 
da sociedade, abrangentes e flexíveis, servindo sobretudo como 
referência comum, mas sem imposição de adesões estritas. É 
claro que estavam presentes códigos de cultura geral, da língua em 
comum, práticas disseminadas de uso e produção de imagem, sem 
o que nada ocorreria. Havia ainda outros códigos compartilhados – 
estes mais específicos – referentes aos gestos de reivindicação. Mas 
a prevalência do inferencial sobre códigos estritos, como processo 
aceito e valorizado entre os participantes, ofereceu espaço para a 
criatividade, para a improvisação e para o experimental.

Um aspecto interessante da consulta transformada é que, por 
um lado, códigos do campo psi demarcam o processo da coluna 
– determinadas características muito específicas da interação cor-
respondem a temas e processos próprios do campo psicológico, 
psiquiátrico ou psicanalítico. Por outro lado, podemos considerar 
a coluna como um tensionamento, senão mesmo uma entorse, nos 
códigos mais canônicos da área. Assim, embora alguns códigos do 
campo especializado assegurem e direcionem as interações na ótica 
específica do campo, ao entrarem em tensionamento com códigos 
do senso comum (onde afinal se inscrevem os interagentes “clien-
tes”) podem sofrer estímulos redirecionadores. Eventualmente, em 
benefício mesmo do campo especializado – na medida em que se 
saiba apreender a possibilidade para desenvolver reflexivamente 
novas questões e processos. Os especialistas do campo de conheci-
mento podem assim se distribuir em uma dimensão entre a recusa 
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de processos da midiatização e um esforço de ordem inferencial 
para rearticular códigos em tensionamento mútuo.

4 . Contextos

Sabemos que um contexto não é simplesmente o “lugar de 
ocorrência” de um fato – mas sim um conjunto de relações com-
plexas com o qual o fato se entretece, desenvolvendo uma situação 
que parcialmente decorre dessas relações e sobre elas age. É dentro 
dessa perspectiva abrangente que podemos afirmar que os disposi-
tivos interacionais e os episódios de comunicação, correlatos a esses 
dispositivos, são modulados pelos contextos e incidem sobre eles.

A sociedade funciona dentro de setores e processos já cons-
tituídos, como contexto de inscrição inevitável para todos os 
episódios em que participantes entram em interação. Os contextos 
oferecem práticas e processos, tendências e objetivos, e posições 
estabelecidas que – qualquer que seja a originalidade dos objetivos 
específicos de uma interação – incidem sempre sobre o que aí se 
pretende desenvolver.

Por outro lado, é preciso pensar que esse “estado do contexto”, 
para um episódio interacional qualquer, não é um quadro imutá-
vel e não existe desde sempre – foi construído a partir de contextos 
históricos anteriores ou por rompimentos. Essa construção se fez 
pela diversidade de interações então ocorrentes, das quais as mais 
pregnantes os modificaram em profundidade. Isso implica uma 
incidência potencial das interações sobre seus contextos, partici-
pando de sua composição. Conforme a relevância, a especificidade 
e a abrangência das interações, podendo incidir apenas sobre con-
textos mais imediatos, ou ainda sobre contextos ampliados.

Em nossas práticas reflexivas sobre a sociedade, temos esta-
belecido quadros classificatórios e de esquadrinhamento que 
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fazem perceber o mundo segundo ângulos políticos, sociológi-
cos, culturais, psicológicos, artísticos, educacionais, linguísticos, 
antropológicos, profissionais diversificados ou em visadas práticas 
gerais. Habituamo-nos, então, na academia, a perceber os contextos 
segundo um ou vários desses quadros. Na vida prática, conforme os 
âmbitos institucionais e profissionais das ocorrências.

Certamente cada um dos casos estudados pode ser enqua-
drado em um ou mais ambientes sociais conhecidos. Uma vez feito 
esse enquadramento, o caso passaria facilmente a ser explicado 
pelo contexto definido, assim como pelos conceitos e pelas práti-
cas pertinentes ao contexto em que o caso tenha sido enquadrado. 
Podemos discutir as questões políticas, profissionais jornalísticas, 
educacionais, organizacionais, psicológicas, cinematográficas, ou 
outras, envolvidas.

Não se trata de descartar esses ângulos – de valor relevante 
para o comunicacional, pois é neles que se inscrevem os objetivos 
e muitos processos da atividade comunicacional aí em curso, assim 
como os códigos mais geralmente acionados. Não se trata, também, 
de pretender que o ângulo comunicacional seja per se o preponde-
rante. Os conhecimentos relacionados àquelas diferentes áreas são 
relevantes para a elucidação dos mesmos objetos aqui observados, 
na perspectiva própria de cada uma dessas áreas.

Na presente obra, entretanto, trata-se de observar a variada 
dinâmica que reúne pessoas, grupos, sociedade, implicando uma 
processualidade comunicacional não exclusivamente determinada por 
nenhum daqueles ângulos (ainda que possa ocorrer segundo suas 
lógicas). Inversamente, o comunicacional forma um substrato trans-
versal sem o qual nenhum desses objetivos, processos especificados 
ou enquadramentos se desenvolveria. Estes são vistos, então, como 
modalizações variadas do fenômeno comunicacional humano.
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Assumindo assim aquela premissa de que os dispositivos e 
episódios de comunicação são modulados pelo contexto, eviden-
temente não cabe separar conceitualmente a comunicação de seus 
contextos de ocorrência. Não cabe esquecer, nesses contextos, o 
que direciona a comunicação, nem o que a comunicação move. Mas 
o exame em perspectiva comunicacional deve facilitar a percepção 
de interfaces dentro daquele quadro classificatório em que tende-
mos a apreender e organizar aspectos, modos e perspectivas sobre 
a realidade que nos cerca. Sendo os processos comunicacionais e 
suas ocorrências diretamente participantes de todos os contextos 
sociais, tomar a comunicação como ponto de partida favorece uma 
compreensão mais aprofundada sobre outros ângulos em presença, 
postos em evidência pela incidência mútua entre os contextos e os 
dispositivos interacionais. A questão comunicacional é a de relacio-
nar esses mundos diferentes, mas também a de compreender o que 
caracteriza, interacionalmente, cada um deles. 

Os casos estudados se movem entre os seguintes tipos de con-
textos: político, jornalístico, educacional e psicológico.

Contexto político 

O contexto político envolve tensionamentos estruturais no 
interior da sociedade, produzindo objetivos e táticas diversificadas 
no embate entre setores. Para o encaminhamento desses objetivos e 
sua negociação, comparecem as relações de poder entre participan-
tes, argumentações em defesa dos objetivos e dos procedimentos 
de cada parte, busca do apoio de terceiros, ações em ou sobre circui-
tos voltados para a deliberação e para tomadas de posição. 

Os processos mais sistematizados podem chegar a formu-
lações normativas com peso jurídico, podem envolver trabalho 
cuidadoso de negociações, mas podem também se desenvolver em 
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espaços de maior tensão e de golpes de força, por quem detém mais 
poderes; ou gestos de revolta e de desobediência civil, por quem só 
pode contar com sua causa e com a recusa da injustiça.

No embate entre a vigilância feita pelo Estado e a defesa social 
da esfera pública, aparece o espaço macropolítico dos modos de 
pensar a sociedade em foco abrangente. Como se trata de ques-
tão moldada em processos muito tradicionais, não se encontram 
padrões políticos sistematizados para regular a contradição entre 
as duas dinâmicas. Nesse contexto de comunicação apenas indi-
reta, um lado maneja argumentos normativos e uma reiteração dos 
objetivos de segurança (e eventualmente a perseguição dos discor-
dantes). O outro lado procura exercer um ativismo contestador, 
gerando circuitos nos quais a esfera pública possa ganhar acesso a 
informações relevantes para seu debate.

Ainda de ordem política é a experiência de junho de 2013. 
Assinalamos aí que o ângulo político é mais forte no processo intera-
cional que na substância das reivindicações. Podemos tratar, no caso, 
de uma verdadeira política interacional. Enquanto no ângulo “reivin-
dicação” se trata de um trabalho genérico de “medir forças” com os 
setores sobre os quais se faz a reivindicação, no processo interno tra-
ta-se de outro contexto político: o de obtenção de uma confluência 
entre objetivos diversificados. Certamente, a motivação reivindicató-
ria é um direcionador relevante – mas a especificidade do processo 
foi antes decorrente da confluência interacional – que, por sua vez, 
incidiu fortemente sobre a processualidade política informada pela 
grande mídia – predominando sobre o desacordo desta.

É político também o contexto dos fluxos interacionais de redes 
sociotécnicas que tensionam a grande imprensa. O tensionamento 
e o âmbito político são outros, porém. Trata-se de informação e de 
âmbitos políticos não governamentais, dispersos em múltiplos seto-
res de interesse da sociedade. Cada setor desenvolve suas próprias 
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tentativas de circulação – em tensionamento ou alheando-se do 
ambiente da grande imprensa. Esta, por sua vez, ao ajustar processos, 
interage com algumas áreas e ignora outras. Nesse contexto, surgem 
condições para ações políticas em acionamento direto das redes; 
assim como para uma nova imprensa alternativa, mais aguerrida, 
favorecida agora pelas possibilidades tecnológicas digitais, e com um 
perfil de ação política mais agudo que o da grande imprensa.

O episódio de denúncia social, com o documentário 
Acercadacana, oferece outro ângulo de contexto político. Através 
de uma criação inscrita em modulações de ordem estética, nos 
processos de documentário cinematográfico, desenvolvem-se obje-
tivos de ação política sobre a sociedade: pelo ângulo da denúncia 
(que mostra concretamente a opressão); e pelo ângulo mais difuso 
e abrangente de formação da opinião pública, que é (ao mesmo 
tempo) um estímulo de aprendizagem social das lógicas de cida-
dania. Enquanto na lógica da relação de forças a denúncia parece 
ter tido pouca incidência pragmática, no processo de formação e 
circulação de valores pode ter obtido incidência mais significativa.

Contexto jornalístico informativo e de opinião

Em alguns ângulos, o contexto jornalístico se articula com o 
contexto político, uma vez que este último depende da circulação 
de informações e dos processos de formação da opinião, frequente-
mente nucleados nos circuitos jornalísticos.

Por outro lado, também, há componentes desse contexto espe-
cífico de circulação que caracterizam modos de funcionamento, 
questões profissionais, teorias da notícia, valores deontológicos, 
que definem os processos de apuração e seleção da notícia, e bus-
cam assegurar a credibilidade dos jornais junto a seus públicos.
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Na questão da transparência contra a vigilância e o segredo, o 
campo jornalístico é ao mesmo tempo âmbito de processamento 
e setor tensionado (inclusive por iniciativas em paralelo ao jorna-
lismo de grande empresa).

Uma negociação tradicional entre a grande imprensa e seto-
res de governo faz o jornalismo estabelecido filtrar informações, 
ajudando a preservar aspectos que considera requeridos pela 
segurança. Mas correlatamente, essa leniência parece favorecer con-
troles ilegais e ilegítimos pelo poder político, assim como usos em 
desvio de informações igualmente obtidas de modo irregular. Os 
circuitos informativos em defesa da esfera pública observados no 
capítulo sobre estes casos se desenvolve, então, ora em percursos 
paralelos, buscando um afastamento do contexto jornalístico, ora 
negociando, em diferentes tensionamentos com este.

Ainda no espaço jornalístico, mas sem notações de política 
geral, temos três âmbitos demarcados pela ênfase profissional: os 
ajustes operacionais feitos em processos jornalísticos para enfrentar 
a “concorrência” e as táticas de credibilidade específicas das redes 
sociotécnicas; as experiências em que o jornalista é posto em cena; 
e o circuito em Facebook que tematiza questões jornalísticas.

Nos ajustes operacionais do jornalismo, observamos um 
efetivo reajuste nos dispositivos interacionais da apuração e orga-
nização da notícia (em relação ao acionamento pelas fontes), para 
adaptação do contexto profissional às modificações no contexto 
social de circulação de informações e opiniões.

Nos quatro casos de noticiadores noticiados, o contexto dire-
tamente profissional modaliza centralmente os processos; e as 
experiências processuais observadas vão construindo determina-
dos padrões menos ou mais interessantes no desenho complexo 
desse contexto composto pelas lógicas da profissão – ou seja, vão 
redirecionando essas mesmas lógicas. Algumas das experiências 
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podem gerar padrões de estabilidade – incidindo assim mais direta-
mente sobre o contexto profissional

No dispositivo Márcia Franz, em que se articulam o interesse 
dos participantes sobre a atualidade e sua observação refletida a res-
peito dos processos jornalísticos de referência e elaboração dessa 
atualidade, há relacionamentos próximos entre a perspectiva profis-
sional e a perspectiva acadêmica. Paralelamente, uma participação 
em lógica de amadores oferece o senso comum como contexto geral 
para o estar junto e para a reflexão ponderadora. 

Contexto Educacional

Ultrapassamos aqui as perspectivas de campo escolar e univer-
sitário, em que a educação aparece em modo organizacional e com 
objetivos planejados e explícitos. Compreendemos, na expressão, 
os espaços mais vastos da aprendizagem – do mundo da vida, das 
práticas profissionais, das leituras independentes e da permeação 
em qualquer processo social que complemente a experiência e a 
competência reflexiva do participante.

Com essa perspectiva ampliada, é fácil perceber que a “inter-
face educacional” pode ser percebida como contexto modulador em 
uma grande variedade de dispositivos interacionais, mesmo quando 
estes são relacionados prioritariamente a outro contexto, como o 
entretenimento. E ainda, que os processos comunicacionais mais 
variados podem incidir sobre a aprendizagem pública compondo a 
formação do cidadão. Embora a sociedade tenha especializado um 
campo para as atividades educacionais, a formação de seus partici-
pantes é diretamente relevante em muitos outros contextos. 

As relações de interface da comunicação com o contexto 
educacional abrangente (pelo ângulo das aprendizagens públicas) 
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comparecem em três casos: conversações no Facebook, minissérie 
histórica e interações de TV educativa com grupos comunitários.

Nas minisséries históricas, a narrativa de entretenimento, 
com características de estimulação estética é contextualizada em 
um ambiente reconhecido pelos espectadores como “histórico”. 
A referência, em deslocamento com relação aos dias atuais, acaba 
compondo um processo difuso com possibilidades abrangentes 
sobre a formação do senso comum e da cultura em geral.

No perfil do Facebook, a incidência mais imediata da conver-
sação é sobre os processos formadores – não só universitários, mas, 
dada a participação de profissionais e de amadores, com possibi-
lidades mais abrangentes de formação e de experiência prática. A 
expansão do dispositivo acadêmico habitual de orientação amplia 
a abrangência e diversifica as lógicas da conversação em aprendiza-
gem mútua.

O outro caso, mais formalmente educativo, é a experiência 
de articulações entre televisão educativa e grupos comunitários. A 
busca de processos interacionais – na medida de seus encaminha-
mentos – pode favorecer o desenvolvimento de circuitos em que 
requerimentos de formação de competências e as estratégias de 
produção de materiais passam a se articular com reforçada quali-
dade e pertinência.

Contexto psicológico 

Finalmente, temos um caso em que os episódios se desenvol-
vem na fronteira entre o âmbito social da midiatização e um contexto 
fortemente especializado – o campo social dos conhecimentos teó-
ricos e de exercício clínico das áreas psicológicas. As relações entre 
setores especializados e o ambiente social geral são tipicamente 
desenvolvidas segundo as lógicas específicas do campo. No caso 
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estudado, observamos um tensionamento que faz a experiência ter 
uma incidência sobre o contexto.

O contexto psicológico fornece processos profissionais e cien-
tíficos modalizadores das interações que se passam em seu ambiente 
de referência. Ao mesmo tempo, o dispositivo estudado exerce uma 
ação tensionadora sobre o campo especializado (assim como o 
fazem outros dispositivos, em experiências de midiatização, nessa 
área). Esse tensionamento não se resolve, é claro, no embate aberto, 
na contestação – embora possa apresentar episódios de recusa ou 
de normatização, para controlar as experiências: os campos sociais 
especializados tendem a resistir a atravessamentos de suas lógicas 
interacionais estabelecidas.

Mesmo com a resistência do campo especializado, processos 
experimentais se desenvolvem e são testados – alguns dos quais 
podem acabar prevalecendo, sendo absorvidos pelo campo espe-
cializado; outros podem realimentar diretamente, nas fronteiras do 
campo estabelecido, qualificações de conhecimento social e esti-
mulações nos processos de senso comum. O caso é particularmente 
ilustrativo da incidência mútua entre contextos e dispositivos. 

5 . Circulação & Circuitos 

A busca por objetivar as diferenças – para fazê-las agir, para 
obter composições, para superar os desajustes ou para compreender 
– leva à geração de processos materiais para fixar a expressão dessa 
objetivação. Os modos práticos do enfrentamento das diferenças 
podem assim ser registrados, permitindo lembrar e aperfeiçoar o 
que tentativamente deu certo. As tentativas feitas e as regras inte-
racionais que assinalam as lógicas criadas se desdobram, então, em 
sua expressão material, que podemos chamar, simplificadamente, 
de “produtos da interação humana”.
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A fixação do processo em modo material amplia a possibili-
dade de proteger e propagar os modos pelos quais aquele material 
se tornou possível. Por outro lado, cria a possibilidade de que aquele 
produto se desloque para outros e outros contextos imediatos, que 
não só o recebem, como agem sobre ele modificando sentidos. O 
produto que circula é memória materializada que transporta seus 
significados; mas é também matéria flexível para trabalho interacio-
nal subsequente.

Na medida em que essa circulação resulta em reiteração, forma 
circuitos. Mais importante que os meios de comunicação (com suas 
lógicas e “gramáticas” específicas) são os circuitos sociais que arti-
culam o fluxo comunicacional segundo suas próprias lógicas. 

A reiteração de uso de circuitos viabiliza “escuta” do que pode 
suceder adiante, permitindo uma “retroação de sentidos” e ajustes 
do que vai circular. É nesse sentido que podemos dizer que o cir-
cuito é “produtor de sentidos” – o circuito “elabora” o produto que 
circula. 

Por isso, ao observar os circuitos, produtos e processos de 
circulação, devemos evitar uma ênfase no produto como o objeto 
plenamente definido que circula – como se esse movimento do 
produto é que caracterizasse o circuito, à exclusão de outros pro-
cessos. É importante perceber que “circuitos” e “produtos” se 
definem e se elaboram mutuamente. Na análise, mesmo quando 
as circunstâncias específicas solicitam mais atenção para uma das 
duas dinâmicas, a do produto e a do circuito, ambas estão em 
ação.

O enfoque conjunto sobre circuitos e sua relação com os 
produtos ajuda a superar a perspectiva (frequentemente criticada, 
mas ainda acionada) de pensar comunicação como passagem de 
informação de um emissor a um receptor. Na lógica dos circuitos, 
com seus fluxos reiterados e sua potencialidade de retroação de 
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sentidos, quem recebe o produto é igualmente produtor comuni-
cacional, pelos processos mesmo de recebimento e uso. As ações 
transformadoras sobre o próprio produto e as ações interpretativas 
na continuidade do fluxo são mais propriamente comunicacionais 
do que aquela categorização fechada permite perceber.

É fundamental, portanto distinguir os dois conceitos – comu-
nicação e informação – o que nem sempre é simples porque a 
informação é um componente provável dos processos comunica-
cionais – sendo preciso, porém, não hipostasiar a passagem nem 
pretender uma identidade entre os pontos de partida e de che-
gada. Na comunicação, o sentido é central – e não se trata apenas 
do sentido implicado na informação, mas sobretudo os sentidos 
produzidos sobre a informação (assim como os sentidos que pro-
duzem a informação). Assumindo nossa perspectiva de dispositivos 
interacionais constituídos por códigos e processos inferenciais, a 
informação é “código” – mas não apenas código criptográfico ou 
de transposição: é material sempre interpretável. Contém senti-
dos, certamente, mas estes são ao mesmo tempo fixados e frágeis: a 
comunicação implica também a inferência que os revê, ajusta, trans-
forma. São os circuitos que realizam essa ação. 

Todos os casos empíricos estudados neste livro evidenciam 
essa relação de incidência mútua entre circuitos e produtos, em pro-
cessos e intensidades variáveis.

Outros circuitos para um mesmo produto

Um produto feito originalmente para um circuito pode ser 
apropriado em outro – em que se fará ressaltar algumas característi-
cas mais que outras, aí exercendo suas interações, que fazem então 
aquele produto seguir adiante, agora com outras perspectivas, refle-
xões e interpretações agregadas.
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O produto “informação” é transferido do circuito de espiona-
gem e segredo para o circuito notícia. Enquanto mantido secreto no 
seu processo de geração, o produto tem modos de obtenção, seleção 
e uso determinados por seus objetivos de vigilância, associados a 
pretensões de segurança ou de tortuosidade política. A possibili-
dade de fazer essa informação circular em outros espaços de maior 
abrangência, em favor da esfera pública, modifica a informação, 
atribuindo outros sentidos e portanto modificando diretamente 
o produto. Impede assim processos que só “fazem sentido” com a 
manutenção do segredo. 

A lógica de entretenimento da minissérie estudada permite, 
dadas suas qualidades intrínsecas, uma circulação em outra proces-
sualidade – os circuitos da aprendizagem. A angulação específica 
ocorre com base no trabalho interpretativo que faz ressaltar essa 
potencialidade. O programa Faixa Comentada corrobora esse 
ângulo interpretativo. Agindo interacionalmente sobre a minissérie, 
redireciona o produto para outro circuito, exercendo ação voltada 
para estimular aprendizagem através de procedimentos práticos: 
falar sobre, fornecer informações, ouvir diferentes vozes, estimular 
o entendimento e a reflexão.

Sintonias entre produto e circuitos

Alguns produtos, no momento mesmo de sua feitura, recebem 
direcionamentos, solicitações e expectativas dos circuitos a que se 
destinam. O dispositivo interacional que gera uma produção é a 
matriz que desde o início busca sua articulação com os circuitos de 
referência – aqueles para os quais foi realizado.

O dispositivo objetivado no documentário Acercadacana é o 
ponto nodal de pelo menos três circuitos. Um, cinematográfico, em 
que circulam filmes sobre questões sociais e envolvem apreciadores 
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competentes do processo, que relacionam as questões tratadas e o 
modo de tratá-lo. Outro envolve a difusão entre participantes sociais 
diversos – ambiente no qual, além das interpretações sobre o pro-
cesso, sua denúncia apresenta um potencial de esclarecimento, de 
formação crítica da opinião, de estímulo a posições contra a injustiça.

Percebemos ainda um terceiro circuito, jurídico-político, para 
o qual o documentário volta sua denúncia como peça de acusa-
ção que deveria ser levada em conta. No imediato, sabemos que 
essa interação específica, relevante como é, provavelmente não se 
desenvolve. É preciso imaginar que o segundo circuito, em que o 
documentário se apresenta como formador, o documentário espe-
cífico se soma a outros e outros episódios e produtos de sentido 
similar. Esse modo interacional difuso e disperso pode ter, no longo 
prazo, um valor civilizatório, em que a comunicação manifesta seu 
potencial transformador.

Um circuito imaginado pede um produto

A percepção de potencialidade de um circuito imaginado 
pode levar a tentativas de sua efetivação. A invenção do circuito 
pode caracterizar a busca de um âmbito estabilizado para que um 
tipo de produtos possa ser desenvolvido e reiterado com eficiência. 
O esforço de desenvolvimento do circuito – que relacionará parti-
cipantes sociais – implica também a necessidade de formatar um 
produto adequado para a qualidade dessa circulação.

O desenvolvimento de um dispositivo articulador entre TV 
e grupos comunitários, viabilizando a interação, se volta para a 
possibilidade de um circuito interacional que faça circular pro-
dutos televisuais de uma emissora no âmbito comunitário; e, em 
direção à emissora, perspectivas, requerimentos e expectativas das 
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comunidades como informação qualificadora e especificadora de 
tipos de produtos pertinentes.

Os produtos diversificados e habituais da emissora já apresen-
tam, evidentemente, algum interesse para os grupos comunitários, 
mas o desenvolvimento de dispositivo interacional e de circuitos 
específicos age diretamente sobre a caracterização dessa produção. 
A produção das maletas evidencia justamente essa necessidade de 
correlação entre circuito e produto em desenvolvimento.

Circuitos são redesenhados

Quando a sociedade dispõe de circuitos longamente estabe-
lecidos, os produtos são feitos já na previsão dos circuitos que lhes 
oferecem recebimento, acolhida, interpretações e críticas (e ainda 
os redirecionam, eventualmente, para outros circuitos). Com todas 
as variações inerentes aos produtos singulares, o processo geral de 
produção e circulação aciona esses padrões gerais.

Entretanto, essa realidade pode sempre sofrer redireciona-
mentos, em função de incidências diversas – levando à necessidade 
(ou ao interesse) de reformulações processuais nos circuitos e nos 
produtos. Assim como no século XX a entrada em cena do rádio e 
da TV incidiram sobre a circulação jornalística, hoje, as redes socio-
técnicas têm gerado outros circuitos e diferentes tipos de produção 
de notícias que tensionam o jornalismo.

No dispositivo Márcia Franz, as fronteiras se expandem para 
além do espaço universitário, fazendo interagir dispositivos existen-
tes fora das redes, tanto quanto fluxos interacionais em rede.

Os circuitos noticiosos, ao colocar em cena o jornalista, o 
fazem modificando o tipo de produtos – seja em atendimento a 
circuitos externos; seja por iniciativa de acionar processos colabo-
rativos de rede; seja ainda pela percepção da potencialidade de um 
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circuito de espectadores interessados na apreensão de processos 
jornalísticos de apuração e edição de notícias.

O estudo sobre o tensionamento que redes sociotécnicas 
produziram sobre a produção jornalística não traz a discussão de 
produtos específicos – mas mostra dois tipos de ação de circuito 
sobre o processo produtivo. O primeiro é um tensionamento direto 
em redes sociotécnicas, o que leva a ajustes das empresas jornalísti-
cas para buscar insumos e processualidade característicos das redes. 
A outra ação é o desenvolvimento, lento e diversificado, de circuitos 
externos ao jornalismo canônico, com objetivos de produzir e de 
fazer circular informações noticiosas e opiniões a partir de outras 
lógicas interacionais, com outras metas, e sobre questões sociais 
que não encontram acolhida adequada ou suficiente no processo 
jornal. 

Alguns circuitos estabelecidos permitem acolher outros tipos 
de produtos, inicialmente não previstos para esse modo de circu-
lação. O jornalismo vem experimentando, através de sua história, 
essa possibilidade de inserção de outros tipos, formatos e objetivos 
de produtos, além da notícia propriamente dita – no circuito-jornal, 
e mais recentemente, nos circuitos rádio e TV. No mesmo sentido, 
redes sociotécnicas – inicialmente experimentadas na constituição 
dos primeiros circuitos para os quais foram dirigidas – a cada dia 
são testadas para outros e outros produtos e processos.

A especificidade da coluna Vida Íntima, no que se refere à 
questão de circuitos, é o fato de uma interação tradicionalmente 
realizada no espaço protegido da consulta clínica ser posta em cir-
cuito jornalístico. Junto com as demais modificações ocorrentes, a 
circulação da demanda e da resposta de elucidação caracterizam o 
produto e o próprio sentido da coluna, tensionando e modificando 
o processo interacional habitualmente relacionado ao dispositivo 
consulta.
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Naturalmente surge aí outro ângulo de circulação. O circuito 
experimental da coluna, atravessando o campo psicológico, produz 
uma tensão anticanônica, que pode ser interacionalmente traba-
lhada tanto em recusa como em dinâmica para repensar questões 
da área e modos especializados para seu encaminhamento clínico 
– o que implicaria um potencial redesenho nos circuitos próprios 
do campo.

Circuitos que produzem

Em determinados circuitos, a confluência de percepções 
diversas resulta em um processo de produção conjunta – que talvez 
seja uma das possibilidades mais marcantes no processo comunica-
cional da circulação.

Nessa situação, mais do que perceber um produto claramente 
destacado que circula, o que se percebe com mais evidência é um 
processo interacional em dimensão e diversidade de circuito que, 
como emanação de sua atividade comunicacional, gera produtos.

O dispositivo Márcia Franz se caracteriza ao mesmo tempo como 
um circuito pelo qual fluem proposições, perspectivas a respeito de 
seus temas de interesse, reflexões, interpretações, críticas – formado-
ras de opinião e aprendizagem. Tem assim uma proximidade com as 
lógicas da conversação esclarecida. Seu produto é a própria conversa; 
e a circulação de falas diversas é que gera esse produto. 

Nas manifestações de junho 2013, os circuitos de reivindica-
ção social se caracterizam diretamente como a dinâmica produtora. 
Os “produtos” são as múltiplas expressões da manifestação, os 
memes que viralizam na internet, a ação pública das passeatas trans-
mitidas como notícia, a grande quantidade de imagens fotográficas 
e vídeos, os cartazes.
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Essa produção, espalhada desde múltiplas origens pontuais, 
compõe um processo colaborativo peculiar, justamente pelos 
aspectos não previamente concertados, mas que evidenciam sua 
dinâmica produtiva.

6 . Sistema de relações – o eixo experimental dos dispositivos 
interacionais

As lógicas específicas de um episódio comunicacional, de um 
dispositivo ou de um circuito são dadas pelo sistema de relações 
que se estabelecem, não só entre os participantes, mas entre todos 
os elementos pertinentes – objetivos, incidências do contexto e das 
interações sobre este, códigos e modos inferenciais acionados, tipos 
de produto em pauta, processos de cooperação e de tensionamento 
mútuo, sentido específico das diferenças em presença e como estas 
são direcionadas.

Essas características foram consideradas nos itens anteriores, 
através de reflexão assim como de referências aos casos empíricos 
estudados. Resta, entretanto, um ângulo, particularmente central 
para a compreensão dos sistemas de relações, porque diz respeito ao 
que é comunicacionalmente tentado nos processos interacionais. O 
ângulo tentativo é que dá direção aos dispositivos e circuitos, assim 
como aos episódios relacionados a estes.

O que devemos assinalar aqui é uma presença de modelos 
estabelecidos na sociedade, cujos padrões são referência generali-
zada, ladeados, porém, por processos tentativos que os modificam, 
tensionam ou buscam substituir. Encontramos ainda situações for-
temente experimentais, em verdadeiro esforço de invenção social 
que se faz sobre um fundo estabelecido.

Para o trabalho de compreensão, ou na pesquisa comunicacio-
nal, é preciso ir além dos processos canônicos gerais, para perceber 
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potencialidades em ação nos episódios que venham a ser investi-
gados. Em graus variáveis de probabilidade, a busca de realização 
qualitativa da comunicação humana ultrapassa códigos, dispositivos 
e circuitos disponíveis, exigindo invenção e inferência e, portanto, 
algum processamento experimental.

Em algumas situações, mesmo que vários ângulos e processos 
de dispositivos interacionais bem estabelecidos sejam ofertados 
pela sociedade, pela cultura e pelo ambiente institucional – e sejam 
pelo menos em parte acolhidos – muitas vezes não se encontra, 
pronta, uma processualidade padrão suficientemente adequada a 
uma situação singular, sobre a qual bastassem inferências de ajuste 
à situação concreta. Os objetivos dos participantes não encontram 
regras adequadas para que a interação progrida. Estas precisam ser 
geradas a partir das circunstâncias, agora a serem puxadas em dire-
ção ao que se pode pretender. São as táticas e estratégias, então, que 
podem desenvolver outros códigos. 

Quando, inversamente, os participantes de episódios intera-
cionais assumem um dispositivo como natural para dada situação, 
agindo “dentro” dele, ainda assim a conjuntura própria do episódio, 
e a singularidade dos objetivos de cada participante redirecionam 
os objetivos padronizados do dispositivo. Mesmo no exercício de 
dispositivo habitual, os episódios solapam e acrescentam, transfor-
mando os dispositivos. 

Isso significa que os episódios interacionais acionam práticas 
anteriormente desenvolvidas e conhecidas que servem de referên-
cia como dispositivos para sua interação. Mas, ao mesmo tempo, os 
episódios de interação remodelam os dispositivos – seja por experi-
mentação e invenção; seja pelo simples uso. 

Entre as duas posições que delimitam a dimensão 
(ausência de dispositivos e circuitos; e dispositivos e circuitos cor-
riqueiramente acionados), diferentes composições de acionamento 
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e de experimentação podem ocorrer. Vamos observar as posições 
relativas dos nove casos, organizando-os em três conjuntos: os mais 
próximos do primeiro extremo da dimensão (experiências & inven-
ção); no outro extremo (exercitação de dispositivos estabelecidos); 
e graus variados de experimentação e uso, em pontos intermediários 
(deslocamentos & expansão). Com isso, se evidenciam as transfor-
mações que ocorrem ou são tentadas em cada uma das situações.

Experiências & Invenção 

A diversidade de “mundos” em conexão que compõem a 
complexidade da sociedade contemporânea põe com premência 
a questão comunicacional. Esta é assumida por Adriano Duarte 
Rodrigues como a dificuldade de articulação entre “mundos diver-
sos” em uma mesma sociedade. Com a modernidade, a experiência 
tornou-se

cindida numa multiplicidade de campos, sendo 
cada um regido por normas próprias e instaurador 
da sua própria ordem simbólica. É este o quadro 
em que surge a dificuldade de compatibilizar entre 
si exigências legítimas diferentes e, por vezes, con-
traditórias (Rodrigues 2011, 92).

Os campos enfatizam seus modos de relacionamento interno 
e com o ambiente; e a sociedade desenvolve e estabiliza circuitos 
articuladores do conjunto. Mas eventualmente, as circunstâncias 
históricas exigem relacionamentos outros, com diferentes direcio-
namentos ou especificidades entre os próprios campos e entre estes 
e seu ambiente. Ou então, em seu próprio interesse, surgem neces-
sidades de redirecionamento. E ainda, os campos são atravessados 
por circuitos, em tensionamento, contestação ou conjunção. Em tais 
situações, os participantes sociais não encontram, fora os padrões 
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culturais mais genéricos da interação humana, dispositivos interacio-
nais disponíveis para a comunicação requerida. É preciso inventar, 
por experimentação social, estratégias e táticas articuladoras. 

No conjunto dos casos empíricos, os pesquisadores obser-
varam três dessas experimentações: para a busca de transparência 
de informações; para articulações entre TV e comunidades; e nas 
experiências de informação noticiosa, particularmente em deriva. 

O objetivo de criticar e de fazer circular determinadas informa-
ções contidas em círculos da vigilância e do segredo encontra limites 
nos processos canônicos do jornalismo. Assumida a insuficiência 
desse processo, setores interessados na defesa da esfera pública pas-
sam a experimentar possibilidades por outros dispositivos e circuitos. 
Instala-se aí um processo de invenção social, de que o estudo empí-
rico mostra tentativas marcantes, com graus variados de inovação. 

Com Assange, a tentativa é a de criar um macrocircuito infor-
mativo em paralelo ao sistema informativo padrão, do jornalismo.  

A experiência de Snowden é mais pontual – seja porque irrepetível 
em sua singularidade, seja porque prefere acionar setores do jor-
nalismo estabelecido – reforçando seus dispositivos mais críticos 
e ativos. Greenwald, com o The Intercept, leva adiante esse desafio 
com uma experiência interacional em padrões mais imediatamente 
viáveis – parcialmente de tipo jornalístico, com seus processos e cri-
térios, parcialmente em dispositivo de ativismo.

A lógica dessas tentativas e do processo social que as move 
é ocupar uma lacuna interacional e política entre dois âmbitos ao 
mesmo tempo instituídos e contraditórios entre si – o que exige 
invenção social de dispositivos e de circuitos com vocação para 
gerar regularidade de processos.

A experiência do dispositivo em construção “TV/comunida-
des” resulta de um objetivo de relacionamento que imediatamente 
faz perceber a lacuna de procedimentos interacionais pertinentes. 
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Não há práticas estabelecidas que organizem um sistema de 
relações entre os dois lados: não há dispositivos estabilizados para 
relações continuadas – os dois setores “não falam a mesma língua”. 
Os processos cooperativos, ainda que com eventuais tensionamen-
tos, pedem a criação de uma mesma “linguagem” entre interagentes. 
A composição de atividades em comum depende de um dispositivo 
interacional intérprete com a missão de apreender as lógicas intera-
cionais dos dois setores e se constituir como elemento “de tradução” 
nas duas direções. Isso corresponde à própria lógica de constituição 
de regras – inicialmente não existentes – a partir das estratégias de 
aproximação que vão sendo tentadas. 

O estudo dos fluxos comunicacionais mostra uma potenciali-
dade da deriva: esta favoreceria a invenção de circuitos informativos 
e de opinião indiferentes ao jornalismo canônico, gerando proces-
sos próprios no interesse de setores sociais de menor acesso, para 
suas perspectivas e reivindicações.

Não é, portanto, surpreendente que outros e outros proces-
sos de voz e de interação se experimentem, aproveitando, hoje, 
funcionalidades tecnológicas tornadas disponíveis (e sobretudo 
redirecionadas por ação social para tais usos e tentativas). Seja para 
modificar “por dentro” o campo jornalístico; seja para tensioná-lo 
a partir de fora; seja ainda para inventar outros e diversificados cir-
cuitos. O estudo mostra toda uma variedade de lógicas e processos 
de produção e circulação de informação.

Deslocamentos & Expansão

Muito frequentemente, o processo transformador não exige 
a invenção de dispositivos ou circuitos ad-hoc, a partir de uma 
lacuna. Processos disponíveis na cultura podem ser deslocados de 
seus espaços de prática mais habitual, sob tensionamentos diver-
sos. A expansão ou deslocamento, no acionamento de dispositivos 
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interacionais estabelecidos, corresponde a seu uso em situações 
mais ou menos diversas às de suas práticas mais habituais; ou ainda, 
como ponto nodal relacionado a outros circuitos.

Um desses deslocamentos, na contemporaneidade, tem sido 
resultado da entrada em cena de meios modernos de comunicação 
– cinema, rádio, TV e, mais recentemente, os processos informa-
tizados e as redes sociotécnicas. Na medida da diversificação e da 
abrangência de tais possibilidades técnicas, os diversos âmbitos 
sociais passam a fazer experimentações a partir de seus dispositivos 
e circuitos habituais, transformando-os. 

O que chamamos de midiatização, como tendência genera-
lizada do ambiente social, não corresponde à simples presença 
crescente daqueles recursos técnicos; mas sim ao fato de que a 
sociedade, em todos os seus âmbitos, busca ampliar e/ou qualifi-
car seus processos interacionais fazendo incidir seus objetivos (de 
variada natureza) em acionamentos midiáticos tentativos. Mais que 
a presença da mídia, a midiatização é essa profusão experimental 
de uso de recursos tecnológicos, gerando outras lógicas para esse 
acionamento. Por um lado, as tecnologias deslocam ou permitem 
expandir processos habituais; por outro lado, são os objetivos 
sociais que “desviam” usos inicialmente previstos das tecnologias.

O atravessamento de campos sociais por circuitos diversos exige, 
às vezes, a invenção de novos dispositivos, como vimos antes. Mas 
também parecem ocorrer processos de ajuste e adaptação em dispo-
sitivos habituais. O desenvolvimento do senso comum, que valoriza 
conhecimentos especializados a partir de pragmáticas locais e singu-
lares, favorece uma busca acelerada de respostas fora dos padrões dos 
campos sociais - o que pode gerar expansões e deslocamentos.

Vamos observar as possibilidades de deslocamento e expansão 
encontradas pelos pesquisadores dos casos empíricos.
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*

Nos movimentos de junho 2013, há certamente um dispo-
sitivo – a passeata – que aparece como referência estabelecida. 
Entretanto, mantido o aspecto comportamental mais imediato 
desta (povo reunido nas ruas, expondo suas reivindicações aos pas-
santes e à captação das mídias), as demais características do sistema 
interacional são fortemente deslocadas pela transformação de com-
ponentes e processos. A concentração de proposições, em palavras 
de ordem sistematizadas, desaparece, abdicando-se ainda do plane-
jamento que busca explicitar aos interlocutores os focos principais 
e as motivações do movimento.

Os episódios transformam então o dispositivo em processo 
colaborativo, disperso, euforizante. Certamente essa dinâmica 
entre os participantes se transmite aos interlocutores externos – a 
tal ponto que, mesmo recebendo indicações a distância, via grande 
mídia, muitos se sentiram concernidos e participantes – o que dina-
mizou ainda a parte presencial e a parte em rede por outras e outras 
adesões.

Encontramos referências históricas para tais expressões – eufo-
rizantes por seu ângulo comunicacional – de vozes que finalmente 
conseguem ir a público. Não pensamos apenas em processos recen-
tes (que às vezes são atribuídos tão somente à existência de redes 
sociotécnicas). Muito antes de tais funcionalidades, o maio de 68 
na Europa conteve elementos desta lógica comunicacional, de sin-
tonia expressiva que favorece o congraçamento de reivindicações.

Sobre os processos da interação clínica psi, em que demandas 
e sofrimentos são refletidos com base em conhecimentos clínicos e 
teóricos de área especializada, o dispositivo da coluna Vida Íntima 
desenvolve algumas características destacadas: a descontinuidade 
da interlocução; a iniciativa do consulente, que expõe a demanda 
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em seus próprios termos, fora do ambiente protetor; falas esclare-
cedoras do responsável pela coluna, que aceitam o terreno de senso 
comum em que as falas são postas, para aí produzir sua resposta; 
e – particularmente – o olhar de um terceiro se coloca como par-
ticipante direto da interação. Não somente porque se dá como 
“público”, como receptor; mas também porque o conhecimento de 
sua presença inevitavelmente incide sobre as duas falas mais expres-
sas, a dos consulentes e a do terapeuta. O dispositivo se coloca assim 
como espaço aberto para o exercício da “extimidade”.

O atravessamento é ativado por participante do campo espe-
cializado, com sua formação, acervo de conhecimentos e práticas 
processuais. A tentativa, porém, o expõe em posição marginal ao 
campo, pelo acolhimento e experimentação de interações que são e 
não são definidas pelas lógicas interacionais ali estabelecidas.

As experiências que atravessam difusamente o campo jor-
nalístico são ações da sociedade. Trata-se de tensionamentos, de 
atravessamentos e de substituição dos padrões jornalísticos esta-
belecidos para circulação da informação na sociedade. Isso ocorre 
a partir de diversos “lugares”, externos ao jornal e de algum modo 
relacionados mais de perto à própria situação informada. As lógi-
cas de apuração, de formulação, de credibilidade se diversificam. 
Correlatamente, os processos de seleção, preparação e circulação 
da informação são experimentalmente outros. 

A empresa jornalística se ajusta para enfrentar o tensiona-
mento – absorvendo e domando táticas e processos. O que implica, 
no âmbito interno ao campo jornalístico, toda uma série de ques-
tões interacionais relativas a seu modus operandi, diversificando suas 
relações com as fontes, fazendo rever o próprio sentido dessa figura, 
modificando, ainda, suas relações com o público leitor/receptor.

No desenvolvimento dos processos de busca de transparência 
contra o circuito do segredo e da vigilância, uma parte das atividades 
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envolve também, além da invenção de dispositivos, processos de 
deslocamento. Trata-se, sobretudo no caso Greenwald, da tentativa 
de articulação de processos de ativismo social com padrões do jor-
nalismo, na experiência do The Intercept.

O jornalismo posto em cena é resultado de diferentes cir-
cunstâncias: o fato de a TV mostrar a pessoa que fala e informa; 
um interesse social difuso sobre a vida de pessoas em cena; funcio-
nalidades das redes sociotécnicas que, ao comentar, propagam; o 
interesse empresarial na busca de audiência; uma tomada de cons-
ciência generalizada sobre os processos da mídia. Não se trata de 
um mesmo dispositivo acionado em quatro episódios, mas de um 
mesmo tipo de processo que se manifesta e é testado em diferentes 
dispositivos em elaboração.

Temos aqui, ainda, um processo de deslocamento de disposi-
tivos habituais. Uma diferença, com relação a ajustes promovidos 
a partir de tensionamentos externos, é que os deslocamentos pare-
cem corresponder a iniciativas do próprio espaço profissional da 
TV empresarial – seja em sua busca de audiência, seja para tentar 
sintonizar outros modos de credibilidade junto aos espectadores.

O “dispositivo Márcia Franz” parece se caracterizar por uma 
expansão do ambiente acadêmico. Os diálogos acadêmico-profis-
sionais caracterizam uma derivação de práticas habituais em modo 
presencial: relações de orientação acadêmica, interação de colegas 
de mesma área de trabalho, estudos acadêmicos sobre o processo 
noticioso, debates profissionais de jornalismo, conversas de amado-
res sobre a atualidade em torno. 

A experiência, mesmo, é a reunião desses vários ângulos em 
um só dispositivo – no qual ressalta uma posição de “liderança 
de opinião” viabilizada pela experiência da responsável pelo perfil 
na rede, fazendo ultrapassar os espaços mais canonicamente “de 
campo” (acadêmico ou profissional jornalístico) – propositalmente 
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trazendo as reflexões mais sérias para um âmbito propriamente dia-
logal e inscrito no processo conversacional.

A expansão percebida pelo estudo de caso da minissérie cor-
responde à possibilidade de entrada de produto interacional em 
outro circuito, diverso daquele para o qual foi produzido e do qual 
o processo é ponto nodal – como narrativa de entretenimento e 
fruição estética. 

Ao fazer entrevistas e interpretações sobre a minissérie, o 
programa Faixa Comentada estimula a circulação nessa outra 
perspectiva, transforma o produto inicial, ao produzir uma outra 
estrutura significativa de articulação. No circuito cultural educa-
tivo do programa, os espectadores são expressamente estimulados 
pelo processo dialogal e interpretativo como procedimento de 
aprendizagem.

Naturalmente, em todas as situações observadas, ao ser expan-
dido para outras situações interacionais, o dispositivo se modifica, 
em maior ou menor grau – podendo se tornar apenas uma variante 
do já estabelecido, ou desenvolver procedimentos mais específicos.

Certamente uma grande parte dos dispositivos interacionais 
foi se desenvolvendo por processos de expansão (ou deslizamento) 
de uma situação para outra, com algum modo de ajustes inferen-
ciais, na transferência. 

Exercitação de dispositivo interacional acionado

Nas práticas estabelecidas em ambiente cultural, dispomos 
de uma grande variedade de dispositivos de interação que basta 
acionar, em função de uma situação, de um objetivo social, de pro-
cessos reiterados de ordem profissional ou da vida cotidiana. Tais 
dispositivos, habituais entre os participantes, são “naturalmente” 
associados às rotinas, às situações conhecidas e seus objetivos.
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Ainda assim, esse simples exercício constante de práticas 
incorporadas pede algum ajuste inferencial às singularidades da 
situação ou dos participantes. Fora de um mundo excessivamente 
arraigado em tradições, mesmo nas reiterações os ajustes e as táticas 
diferenciadas se demarcam como procedimento tentativo.

Em algumas áreas da atividade humana, a repetição do mesmo 
tende a sulcar o gesto incorporado que afasta qualquer “desvio” ino-
vador. O exercício de atividades burocráticas parece tender a uma 
maximização da gestualidade interacional mecânica. Não por acaso, 
quando, em um contexto social qualquer, se percebe uma recusa de 
ajuste inferencial à realidade singular dos fatos, o olhar crítico faz 
referência à metáfora da burocracia.

Em outras áreas de exercício de dispositivos oferecidos pela 
cultura, podemos ter um processo de criação. Quando a criati-
vidade é a tônica, mesmo dentro de dispositivos estabelecidos 
(que caracterizam as interações relacionadas a tipos de produto, a 
gêneros, a processos estabilizados de fruição estética), a expecta-
tiva é de que cada produto singular a ser posto em circulação traga 
ao menos alguns aspectos de originalidade. Ainda que se conte 
(particularmente na sociedade em midiatização) com elemen-
tos pré-compartilhados com os interlocutores – por estruturas 
reconhecidas, por padrões de serialidade – espera-se sempre uma 
margem de oferta para a descoberta, para a surpresa da fruição, para 
a contribuição inferencial.

No conjunto de casos estudados, foram destacadas duas 
experiências nesse sentido. Embora os materiais produzidos se 
inscrevam em dispositivos de reconhecimento habitual – o docu-
mentário cinematográfico e a minissérie de referência histórica – os 
dois episódios estudados trazem a tática e a tentativa voltadas para 
a construção de singularidade e da incidência ativa no contexto. Ao 
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mesmo tempo, em termos de fruição estética e de apreensão de sua 
substância motivadora.

O filme Acercadacana se caracteriza como episódio de um 
dispositivo habitual: documentários de denúncia social – o que 
já cria um direcionamento específico, dentro do dispositivo geral 
“documentário”. Comporta ao mesmo tempo uma singularidade 
interacional que o assinala como interessante experimentação, 
pelas iniciativas da protagonista em cena.

É justamente o sucesso dessa sincronia que elucida e ilustra 
uma questão centralmente comunicacional. Contra as posições que 
privilegiam a dinâmica individual e as que só enxergam as determi-
nações impostas “pelo social”, o que vemos no documentário é uma 
produção mútua, a partir da convergência entre contexto e ações 
individuais em vista de objetivos comuns. A voz ativa da persona-
gem em cena, no que se refere ao direcionamento de sua própria 
ação, da câmera e do andamento do filme, reproduz e reforça seu 
objetivo de circulação, dirigido à situação jurídico-política pole-
mizada. A denúncia se vincula a essa situação por um processo 
interacional mais concreto que uma simples argumentação discur-
siva sobre a injustiça em curso, e se manifesta em ação concreta e 
simbólica.

Na minissérie histórica observada, o esforço criativo, a elabo-
ração narrativa, a construção de personagens, meio ficção, meio 
referência histórica, resultam em um material que, entrando em cir-
culação – seja no circuito do entretenimento e da fruição estética, 
seja por sua expansão para o circuito de estímulo a aprendizagem, 
aparece mais pela singularidade que pela simples referência ao 
dispositivo.

Os episódios da criatividade tendem a acionar mais os pro-
cessos inferenciais que os códigos dos dispositivos acionados. O 
próprio fato de que, na circulação social, damos sempre espaço 
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relevante para o não padronizado, para o que pede inferência e des-
coberta, sublinha e evidencia a estrutura básica da comunicação 
como um jogo entre o codificado e o que não cabe nos códigos – e 
por isso mesmo, surpreende e modifica.

7 . Conclusão 

O fato de enfatizarmos o potencial transformador da comuni-
cação não deve ser confundido com uma visão ingênua de que seus 
processos levem necessariamente a aperfeiçoamento constante da 
sociedade. É importante sublinhar que a comunicação não aparece 
apenas nos resultados humanamente valoráveis. É certamente uma 
característica fundamental da espécie humana, que nos distingue 
(ao menos na complexidade de nossos processos) e que é acionada 
em tudo o que fazemos. Mas pode ser dirigida para a construção de 
civilizações como para a organização da guerra e da opressão. 

Transformações são feitas, constantemente, pelos proces-
sos comunicacionais. O direcionamento é sempre tentativo, mas 
não há garantias sobre os objetivos daquilo que se tenta fazer. Por 
isso mesmo, o desenvolvimento de um conhecimento – de ordem 
científica, cultural, criativa e pragmática (de senso comum) – é 
fundamental.

Só o aperfeiçoamento constantemente de nossos conheci-
mentos sobre a centralidade dessa necessidade e dessa competência 
humana pode desenvolver a probabilidade de seu direcionamento 
civilizatório, contra a dispersão aleatória e contra os obscurantis-
mos que recusam ou oprimem, no outro, sua diferença. O que torna 
a comunicação positiva é a busca do reconhecimento da alteridade.


