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o contexto dA PerguntA

O problema da história e a questão do tempo

A reflexão que aqui se inicia apresenta-se como con-
tribuição ao que se vem chamando hoje de elaboração 
de uma episteme comunicacional. Ressaltamos de início a 
temporalidade da temática trabalhada, pois, de certo modo, 
nos parece que a mesma resulta de um conjunto de novas 
perguntas que tratam, na realidade, de antigos problemas. 
De fato, se recuamos no tempo e pensamos a questão da 
comunicação como fenômeno, prática ou expressão social, 
observamos que ela não só acompanha, como, muitas 
vezes, acaba por fundar importantes passagens históricas. 
É o caso, por exemplo, do papel exercido pela linguagem, 
pela cultura oral junto ao advento das cidades, na passagem 
da Grécia antiga ao período clássico; da mesma forma, na 
passagem ao período medieval, quando ocupa o lugar de 
mediação entre o homem e o divino; assim como na era 
moderna, quando da emergência das diversas técnicas 
oriundas da invenção da energia elétrica.

Capítulo 1
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Em nossa atualidade, o cenário não parece ser muito 
diferente. Se a tomarmos sob a perspectiva da globalização 
– termo que tem sido usado para definir o momento atual 
–, veremos que o fenômeno comunicação encontra-se preci-
samente entre aqueles que singularizam nossa contempo-
raneidade. Entendida como “modalidade atual, contínua 
ou não, da modernidade, pedaço da história dotado de 
tardia estrutura industrial”,16 a globalização se torna inteli-
gível, em boa medida, a partir da possibilidade potencial-
mente infinita de comunicar. De certa maneira, as diversas 
referências ao termo que vem sendo utilizado para melhor 
descrever nossa atualidade passam, de uma maneira ou 
de outra, pelas vicissitudes das novas tecnologias comu-
nicacionais. Não exatamente porque trazem algo em si 
mágico, senão pelo simples fato de que constituem, elas 
próprias, um dos modos pelos quais se viabiliza e se legi-
tima o presente projeto. Se globalizar significa operar na 
direção de uma suposta unidade; unificar, englobar sob um 
todo único, experiências até então dispersas e fragmenta-
das; integrar na mesma lógica, seja econômica, social ou 
cultural, aspectos contingenciais presumidamente estilha-
çados que, agora, poderiam ser finalmente unificados, essa 
seria, muito propriamente, a tarefa endereçada às novas 
tecnologias comunicacionais. Sob o signo da informação, 
as redes e tecnologias informacionais tornariam possível a 
necessária superação de espaço e tempo, responsável pela 
produção de determinada convergência cuja envergadura 

16 SANTOS, 1998: 102. 

resultaria num tipo de integração que viria a ser chamada 
de global. A elas caberia, portanto, renovar o projeto em 
torno de determinada unidade agora viabilizada pela con-
fiança instaurada junto a seus altos índices de eficiência. 
Precisamente nessa direção, a comunicação aparece como 
crivo identitário de uma época. A globalização, definida 
por Octavio Ianni como paradigma histórico predomi-
nante na passagem do século XX ao XXI,17 colocaria, 
definitivamente, o fenômeno comunicativo no centro dos 
debates de nossa época.

Sendo assim, seja na passagem do período antigo à era 
clássica – em decorrência da busca da verdade, quando 
se perguntava pelas regras dos discursos proferidos na 
pólis grega, – seja na modernidade – quando se procurou a 
mediação entre o homem e o divino – ou em nossa atua-
lidade – período que se caracteriza pelo suposto encontro 
de uma emancipação humana em decorrência da chegada 
das tecnologias do futuro –, em todos os casos, aponta-se 
para a centralidade do fenômeno da comunicação, se não 
como elemento fundador, certamente como elemento 
decisivo dos processos e passagens históricas. As pergun-
tas endereçadas à questão é que parecem mudar, isto é, se 
a comunicação, enquanto fenômeno social, é tão antiga 
quanto a própria existência humana, as inquietações ou 
dúvidas por ela suscitadas é que parecem transformar-se. 
Ou seja, se, por um lado, podemos enfatizar a presença 
do fenômeno comunicativo nas diversas transformações 

17 IANNI, 1994: 147.
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societárias ao longo dos anos, por outro, torna-se necessá-
rio apontar para aquelas que seriam importantes mudanças 
quanto às interrogações acerca de suas diferentes configu-
rações. Precisamente em torno dessa questão encontra-se 
o aparecimento da pergunta sobre a elaboração de uma 
episteme comunicacional. Embora o fenômeno da comu-
nicação remonte a períodos muito antigos, as pergun-
tas pela legitimidade da reflexão sistematizada em torno 
do assunto atendem a um contexto bastante específico. 
Somente após o surgimento de um determinado tipo de 
comunicar, seguido pela consolidação de práticas de ensino 
e reflexão dedicados a pensar o tema, é que começa a ger-
minar a necessidade de fundar uma ciência da comunica-
ção. Dito de outra maneira, a pergunta quanto à elaboração 
de uma episteme comunicacional não remonta a qualquer 
época ou a qualquer tipo de comunicação. Remete, num 
primeiro momento, ao final do século XIX, o período em 
que se desenha um conjunto de teorias que sugerem o 
aparecimento do presente campo de estudos. No entanto, 
apenas a partir da segunda metade do século seguinte é 
que se tem, de fato, o debate cujo viés epistemológico 
apresenta a pergunta sobre as possibilidades de uma ciência 
da comunicação. Voltaremos à questão.

De qualquer forma, gostaríamos de chamar atenção 
para o estreito vínculo existente entre a formulação de 
diferentes perguntas e as injunções de seu contexto his-
tórico. Em outras palavras, nos referimos à imbricação 
fundamental encontrada entre tempo e produção do 
conhecimento. Nos remetemos precisamente àquilo que 

se convencionou reconhecer como a grande invenção 
do século XIX e que diz respeito à introdução do tempo 
não somente como recurso, mas, sobretudo, como acon-
tecimento filosófico responsável por fundar a história, seja 
como nova disciplina na ordem do conhecimento, seja 
como modo próprio de compreensão da verdade que se 
quer em movimento. Muitas são as abordagens quanto aos 
marcos iniciais do novo advento. Segundo Vattimo, é de 
Immanuel Kant a paternidade da nova criação.18 Para ele, 
ao desdobrar o que seria, na repartição clássica da filoso-
fia, o estudo da ética, em detrimento da lógica e da física, 
Kant não apenas incluiria o tempo na ordem do conhe-
cimento, mas, efetivamente, inauguraria o que seria, em 
seguida, conhecido como as ciências sociais e humanas. 
Embora em Kant, o tempo ainda não apareça segundo 
uma dimensão histórica propriamente dita, tal qual acon-
tece em Hegel, ele já ocupa lugar central. Na obra do 
filósofo o tempo configura-se como forma pura da sen-
sibilidade, isto é, condição de possibilidade de qualquer 
representação. Em seu esquematismo transcendental,19 Kant dá 
ao tempo condição privilegiada. Em torno de sua consti-
tuição produz-se uma espécie de interseção entre as facul-
dades da sensibilidade e do entendimento através da qual 
se pode vir a ter algum tipo de conhecimento. 

18  VATTIMO, 1992.
19 O esquematismo transcendental aparece na Crítica da razão pura. 

KANT, 1994b: 181-187. (B176-187)
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De acordo com o filósofo, o conhecimento resulta 
da aplicabilidade de suas categorias (conceitos puros do 
entendimento) à sensibilidade. Para que haja algum tipo 
de conhecimento, em sua opinião, é necessário unir os 
elementos que pertencem às faculdades da sensibilidade 
e do entendimento, atrelar intuição e conceito. De outro 
modo, seguindo as palavras do autor, a intuição, sem con-
ceito, permanece cega, e o conceito, sem intuição, vazio. É 
preciso aproximá-los para que se produza algum tipo de 
conhecimento. A questão que se coloca, então, seria: como 
unir o conceito puro do entendimento às intuições empí-
ricas? A resposta está justamente na constituição do tempo. 
No esquema transcendental, o tempo está vinculado dire-
tamente à faculdade da imaginação em sua dimensão pro-
dutiva. Ele tanto se adequa à faculdade da sensibilidade 
como forma pura a priori, condição de haver qualquer tipo 
de representação, entendida como intuição empírica ou 
como o modo de relacionamento direto com a realidade, 
tendo aqui função de apreensão, quanto pertence tam-
bém à faculdade do entendimento, lugar das categorias ou 
conceitos teóricos produzidos espontaneamente por uma 
razão pura e que independem da sensibilidade e da obser-
vação. Através do tempo, realiza-se a passagem da pureza 
das categorias à materialidade das intuições, modo pelo 
qual o conhecimento se torna possível. Interessa observar 
que toda essa movimentação se passa no sujeito e pos-
sibilita que o tempo exerça papel decisivo na ordem do 
conhecimento. 

Significa dizer que, se Descartes inicia a revolução 
copernicana (do conhecimento) ao colocar o sujeito na 
cena principal da produção de conhecimento, Kant radi-
caliza tal movimento. A objetividade do conhecimento, 
pensada pelo filósofo, depende do equilíbrio entre o que 
o sujeito produz espontaneamente e o que recebe através 
da sensibilidade; o ponto de partida, contudo, é sempre 
o sujeito. Assim ele fundamenta um modo de conhecer 
proveniente das filosofias naturais, sem recorrer à obser-
vação empírica como ponto de partida: o filósofo des-
loca a própria produção do conhecimento para dentro do 
sujeito. Segundo Kant, o conhecimento se passa irreme-
diavelmente dentro do sujeito. Antes de tudo, o problema 
remete a suas condições de possibilidades, abrangências 
e limites, em que a razão é entendida como tribunal. 
Precisamos descrever suas operações internas por meio 
das quais podemos avaliar o que pode ou não essa pró-
pria razão, esse sujeito de conhecimento. É assim que Kant 
inclui não apenas o sujeito na produção do conhecimento, 
mas também e sobretudo o tempo, que até então remetia 
ora a uma ordem de eternidade completamente diferente 
e desvinculada do sujeito, ora a uma mundanidade mera-
mente contingente. A partir de sua contribuição não ape-
nas o tempo, mas também o sujeito passa a estar incluído 
na produção do conhecimento. Trata-se do próprio tempo 
como constituição de um sujeito de conhecimento. 
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Em Hegel o tempo ganha configuração histórica.20 
A partir da reflexão de que “toda época tem seu espírito 
e, com seu espírito, ela participa na história do Espírito 
da História”,21o filósofo alemão introduz o tempo como 
categoria histórica central na ordem do conhecimento. 
De acordo com seu pensamento, cada época teria espí-
rito próprio que corresponderia à maneira como se forma, 
“nem sempre de modo transparente, o horizonte de sua 
cultura”.22 Cada época seria constituída de noções gerais 
que se relacionariam ao modo pelo qual os “homens 
compreendem e tomam consciência do pensamento da 
realidade”.23 Segundo Hegel, por exemplo, dificilmente 
algum outro povo poderia vivenciar a experiência da arte 
tal qual os gregos a fizeram. Manifestação suprema do abso-
luto (que se dá também na ordem do sensível, por exem-
plo, na arquitetura dos templos e, sobretudo, na escultura 
dos próprios deuses), a arte para os gregos era a encarnação 
de uma ordem divina, era a participação na autoconsci-
ência viva do Absoluto; representava, portanto, o espírito 
de uma época cuja experiência dificilmente se repetiria 
tal e qual. Sua unidade ou delimitação seria sempre supe-
rada por aquela que viria a sucedê-la. Tal sucessão não se 
realiza pela negação ou exclusão da época anterior, mas 
pela própria absorção do que fora negado. Com isso não 
se recusa simplesmente o espírito de uma época anterior; 

20 HEGEL, 1995. 
21 CARNEIRO LEÃO, no prelo: 1. 
22 Idem.
23 Idem.

ele é subsumido sob nova orientação, isto é, embora não se 
repita, é necessariamente acumulado, sendo absorvido sob 
outra direção. 

Infinito e cumulativo, o tempo aqui é visto como um 
suceder de épocas que possuem espírito próprio e que 
participam do que o filósofo denominou movimento dialé-
tico. Noção fundamental na compreensão do tempo como 
categoria histórica, o movimento dialético na história univer-
sal seria constituído de três formas fundamentais – a arte 
(Grécia clássica), a religião (Cristianismo) e a filosofia (ide-
alismo especulativo de Hegel). Nessas três formas distintas 
de manifestação do espírito encontra-se a noção de tempo 
histórico. Aqui o tempo não pertence exatamente a nenhum 
sujeito, mas ao suceder do espírito de cada época através 
do qual cada uma delas participa do início da posterior e 
do final da anterior. Significa dizer que o movimento dia-
lético do idealismo hegeliano aponta para a incorporação de 
cada época em outra: assim, não há término como ponto 
final de uma época, mas, permanentemente, absorção. Se, 
por exemplo, a religião é o espírito que sucede a arte, esta 
não teria acabado exatamente por ter sido sucedida por 
aquela, mas, de outra maneira, continuaria agindo, uma vez 
que constituiria seu futuro, posto que haveria uma racio-
nalidade da própria história como um suceder de comple-
tações. Com isso, constitui-se, portanto, a ideia de tempo 
histórico.24

24 HEGEL, 1995.
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Nesse caso, a história corresponderia ao espírito par-
ticular de uma época, isto é, da objetivação de um espí-
rito universal e, concomitantemente, permaneceria como 
marco fundamental de determinada continuidade, de certo 
fluxo. De acordo com Hegel, o processo histórico tem um 
fim, uma finalidade, um telos, que é o progresso rumo à 
autoconsciência da liberdade. Segundo ele, “a história uni-
versal representa a gradação do desenvolvimento do prin-
cípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade”.25 Nesse 
sentido, todas as épocas complementam lentamente essa 
meta, esse fim, sendo a história da filosofia também uma 
filosofia da história. Considerar a história racionalmente ou 
filosoficamente é assumir que ela tem um espírito univer-
sal. Para Hegel, “a história universal é, portanto, em geral a 
explicitação do espírito no tempo”.26 A história seria a rea-
lidade do espírito, como o real seria racional. Assim, Hegel 
introduz o tempo como história. No fundo, o que está dito 
é que o tempo é a própria razão. O tempo é uma razão his-
tórica que assume o lugar de tribunal. Para ele, “a história é 
o tribunal da razão”,27 e o tempo, portanto, não se encon-
tra no sujeito, tal como em Kant. Nesse sentido, Hegel 
remete o tempo a um sujeito absoluto, inaugurando-o como 
recurso epistemológico. O movimento dialético iria influen-
ciar diversas correntes responsáveis por fundar as ciências 
sociais ou humanas. A ideia da história como lugar de uma 
consciência cumulativa e universal iria marcar fortemente, 

25 HEGEL, 1995: 132. 
26 HEGEL, 1995: 131. 
27 HEGEL, 1997: 307 (§ 341).

por exemplo, a obra de Karl Marx. E não só a dele; diversas 
outras correntes teóricas responsáveis pelo aparecimento 
da sociologia, em meados do século XIX, e pelas ciên-
cias, em geral, interessadas na reflexão dos homens sobre si 
mesmos seriam influenciadas pelo advento hegeliano. 

Por uma ontologia da atualidade

Apesar da riqueza relativa às diferentes “genealogias” 
que introduzem o tempo na ordem do conhecimento, 
sobretudo no século XIX, gostaríamos de apontar aquela 
que, de certa forma, nos parece perpassá-las invariavel-
mente, por isso mesmo, considerada espécie de matriz, que 
vem também a situar o início da presente análise. Temos 
como propósito, aqui, conceber a problemática do tempo 
a partir da inclusão do presente naquilo que se põe a pensar, 
em que o próprio presente aparece como “acontecimento 
filosófico ao qual pertence o filósofo que fala”.28 Já não 
fazemos, aqui, referência a qualquer tempo, em qualquer 
instância ou modalidade, mas, sobretudo àquele que, na 
história, remete ao inédito episódio em que a filosofia pro-
blematiza sua “própria atualidade discursiva”.29 Nos refe-
rimos muito propriamente à experiência do presente, cuja 
originalidade reside no fato de se constituir, ele mesmo, 
o modo pelo qual se tornou possível incluir aquele que 
pensa naquilo que se pensa. Tal conformação em torno do 

28 FOUCAULT, 1984: 104.
29 Idem. 
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tempo remete ao texto de Foucault que, a partir da inves-
tigação de outros dois importantes textos de Kant– o pri-
meiro em resposta à pergunta que lhe teria sido feita “O 
que é a Aufklärung?”, e o segundo intitulado “O que é a 
revolução?” –, chama atenção para o problema que envolve 
a inclusão da atualidade na ordem do conhecimento. De 
acordo com Foucault,30 nesses textos, Kant inaugura a 
modernidade como questão por fazer surgir, pela primeira vez, 
o presente, a atualidade propriamente como questão filosó-
fica – ainda que isso não fosse original. Segundo Foucault, 
esse “não é o primeiro texto na história da filosofia, nem 
mesmo o único texto de Kant que tematiza uma questão 
concernente à história”.31A diferença é que, nesse caso, o 
presente não aparece sob o crivo de uma história univer-
sal cosmopolita em que é tradicionalmente caracterizado 
segundo uma teleologia que o situa na interseção de uma 
origem, de um princípio absoluto e de uma finalidade. 

A partir de perguntas como “O que é que se passa 
hoje? O que é que se passa agora? Quem é que define 
este momento em que escrevo? O que é este ‘agora’ no 
interior do qual estamos uns e outros?”, Kant introduz 
o problema de uma “teleologia imanente ao processo 
mesmo da história”.32 Como tal, procura compreender o 
presente não apenas como “situação histórica na ordem do 

30 O autor teve como um de seus mais importantes interlocutores Gilles 
Deleuze, que acreditava terem sido os estoicos os primeiros a formular 
a questão da presentificação da temporalidade.

31 FOUCAULT, 1984: 103.
32 Idem.

conhecimento”,33 que determina o que pode ou o que 
não pode ser pensado, mas como acontecimento filosófico 
destacado (avulso) ao qual “pertence o próprio filósofo 
que fala”. Na realidade, Descartes já teria feito o primeiro 
movimento quando, a partir do questionamento em torno 
da radicalidade de sua contingência histórica, determi-
nou o que poderia ou não ser objeto de uma pergunta 
filosófica. Segundo o procedimento da dúvida metódica, 
que parte do princípio de que tudo em volta pode ser 
engano, ele consagraria o método como fundamento da 
opção moderna pelo cognoscível. Mais do que motor na 
sentença daquilo que deve ou não ser pensado, a atuali-
dade aparece aqui como acontecimento ao qual se vincula o 
próprio filósofo que fala, que deve, portanto, dizer-lhe “o 
sentido, o valor, a singularidade filosófica e, dentro da qual 
ela tem que encontrar ao mesmo tempo sua própria razão 
de ser e o fundamento do que ela diz”.34 Trata-se agora de 
uma ontologia do presente ou uma de ontologia da atualidade,35 
caracterizada fundamentalmente pela noção de aconteci-
mento, responsável por erguer uma tradição de pensamento 
radicalmente diferente daquela em torno da analítica da 
verdade.36 Encontra-se precisamente no aspecto em ques-
tão a importância do texto de Kant. A partir das perguntas 
“O que é precisamente este presente ao qual pertenço?” 

33 FOUCAULT, 1984: 104.
34 Idem. 
35 FOUCAULT, 1984:112. 
36 Idem. 
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ou “O que é esta Aufklärung da qual fazemos parte?”37o 
autor inaugura a modernidade como questão porque a coloca 
como época em que finalmente se torna possível realizar o 
questionamento da historicidade do pensamento univer-
sal, caracterizado até então pela exclusão do próprio tempo, 
entendido, nesse caso, como contingência na ordem da 
produção do conhecimento. Segundo Foucault, a questão 
agora trata de compreender como e de que maneira aquele 
“que fala enquanto pensador, enquanto sábio, enquanto 
filósofo faz parte, ele mesmo, desse processo, (mais do que 
isso) como ele tem um certo papel a desempenhar neste 
processo, onde ele se encontra então ao mesmo tempo 
como elemento e ator”.38

Bem verdade que aí se coloca também uma das con-
tradições da obra de Kant. Se, por um lado, ela aponta para 
o ineditismo da presença do tempo na ordem do conheci-
mento, portanto, para certa descontinuidade, uma vez que 
representa uma dimensão de relatividade na leitura da his-
tória, por outro, insere-se num conjunto de reflexões que 
radicalizam o princípio de uma história universal, posto 
que anunciam a modernidade como momento em que o 
homem pode, finalmente, alcançar sua maioridade. A per-
gunta quanto ao esclarecimento (O que é a Aufklärung?) trata 
do evento do qual a modernidade é a grande herdeira e 
que a situa como o momento da “saída do homem de sua 

37  FOUCAULT, 1984:106.
38  FOUCAULT, 1984:104.

menoridade”39 em direção a sua progressiva emancipação. 
Nesse sentido, a contradição em torno da pergunta ocorre 
porque se, por um lado, ela realiza a importante abordagem 
da razão como problemática histórica, por outro, acaba por 
encerrá-la na especificidade do próprio princípio teleoló-
gico. Observa-se neste momento a fundação de uma razão 
capaz de retirar o homem de seu estado de menoridade, pro-
jeto cujo esclarecimento poderia não apenas iluminar toda 
escuridão, mas, efetivamente, colocar o gênero humano na 
direção de seu constante progresso. Prolifera, portanto, em 
todo o círculo de estudos filosóficos na Alemanha a seguinte 
pergunta: existiria, afinal, uma causa que se torne, ela pró-
pria, a condição de possibilidade de um “progresso cons-
tante no gênero humano?”40 A pergunta, afirma Foucault, 
não apenas fundaria boa parte dos debates filosóficos do 
período (o problema da revolução, agregado à pergunta 
pela Aufklärung, formaria o grande axioma moderno), mas, 
sobretudo, seria também o modo pelo qual Kant colocou 
para si a questão de sua própria atualidade. 

Sobre a noção de acontecimento

Segundo Kant, se existe realmente um “progresso 
constante do gênero humano”, deve haver uma causa que 
de fato intervenha sobre a realidade. Não se trata de pensar 
uma causa que se apresente apenas como “possibilidade de 

39 KANT, 1985: 100. 
40 FOUCAULT, 1984:107.
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efeito”, mas a “realidade de um efeito”41que mostre efeti-
vamente que a causa atua sobre ele. Essa, diz ele, só pode 
ser compreendida pela presença de um acontecimento que, 
destacado no interior da história, tenha valor de signo reme-
morativum, demonstrativum e prognosticum.42 De todo modo, 
mesmo singular, não se trata de encontrar um agente que 
produza seus efeitos exclusivamente num certo momento. 
Tal conformação não é suficiente para que determinemos 
se há ou não uma causa permanente a conduzir os homens 
em direção ao progresso. É preciso pensar o que seria, ou 
qual seria, esse acontecimento cujo valor de signo rememora-
tivo, demonstrativo e prognóstico nos permitiria tanto sair 
da trama teleológica, em que a causa aparece apenas como 
possibilidade de efeito, como perpetuar uma ampla e con-
vergente propensão do gênero humano em direção a um 
único progresso. Para Kant, esse acontecimento é a Revolução. 
É ela que tem valor de signo rememorativo, demonstra-
tivo e prognóstico. Em 1798, ele responde à pergunta (O 
que é a revolução?) que tomava conta das diversas formu-
lações, em especial, aquelas provenientes do direito e da 
filosofia.43 Diz o autor: “não é nos grandes acontecimentos 

41 Idem. 
42 Idem. 
43 Vale lembrar que os dois textos de Kant aos quais se refere Foucault são 

escritos no período que envolve o final do século XVIII e o começo 
do século XIX, época que se encontra decisivamente marcada pela for-
mação dos estados-nações. Na verdade, o acontecimento ao qual se 
refere Kant especificamente é a Revolução Francesa (1789); no entanto, 
podemos citar como outros exemplos do período a Teoria do Direito 
do próprio Kant (1797), as conquistas de Napoleão Bonaparte na França 

que devemos buscar a revolução como valor de signo 
rememorativo, demonstrativo e prognóstico do progresso, e sim 
naqueles bem menos grandiosos e perceptíveis”.44 Embora 
paradoxal, aqui revolução não remete à dimensão em que 
nos acostumamos a entendê-la, como sinônimo da “queda 
dos impérios, nas grandes catástrofes pelas quais os estados 
melhor estabelecidos desaparecem, nas inversões de fortu-
nas que diminuem os poderes estabelecidos e fazem surgir 
novos”.45 Para o autor, não seria tão importante se have-
ria vitória ou derrota nas grandes passagens. Segundo ele, 
os ganhos ou transtornos provenientes de momentos de 
maior instabilidade não podem ser considerados “signos 
do progresso”46 do gênero humano. Embora importantes 
e possivelmente recorrentes, não apenas não garantem a 
existência de determinado nível de progresso para toda a 
humanidade, como também não fazem mais do que inver-
ter a ordem das coisas. 

Para Kant, o que pode ser considerado signo do pro-
gresso do gênero humano é o que está em torno da revo-
lução e que chamou de “uma simpatia de aspiração que 
frisa o entusiasmo”.47 Nesse caso, o que é decisivo na 

(1804), os avanços de Bismarck na Alemanha (1870), a proclamação da 
República no Brasil (1889), entre outros, ou seja, refere-se ao período 
que testemunha a revolução como acontecimento: signo do progresso 
do gênero humano. 

44 FOUCAULT, 1984:108.
45 Idem.
46 FOUCAULT, 1984:109.
47 Idem.
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Revolução, não é exatamente a própria Revolução mas “a 
maneira pela qual a Revolução faz espetáculo, é a maneira 
pela qual ela é acolhida ao redor pelos espectadores que 
não participam mas que a consideram, que assistem e que, 
para melhor ou para pior, se deixam arrastar por ela”.48 
Segundo o filósofo, o importante não seria a revolução 
em si, mas aquilo que talvez estivesse na mente dos que 
não a fazem diretamente, isto é, que não são seus agen-
tes principais. O acontecimento revolução ao qual ele se 
refere, e que pode muito propriamente ser considerado 
signo permanente do progresso do gênero humano, diz 
respeito a uma “disposição moral da humanidade” que 
se constitui “no direito de todos os povos de se darem 
a constituição política que lhes convém e no princípio 
conforme ao direito e à moral de uma constituição polí-
tica tal que evite, razão de seus próprios princípios, toda 
guerra ofensiva”.49 Kant se refere ao fenômeno que jamais 
será esquecido pela humanidade, que jamais deixará de 
povoar o imaginário do homem moderno, pois se encon-
tra radicalmente combinado às necessidades e injunções 
do alcance de um progresso permanente de toda condi-
ção humana. A revolução é o acontecimento que aponta 
para a existência constante de um tipo de virtualidade que 
não pode mais ser esquecida. Dimensão que há de ressur-
gir sempre nos momentos de maiores crises e fracassos 
dos diferentes projetos políticos. Tal disposição, portanto, 

48 FOUCAULT, 1984:108.
49 FOUCAULT, 1984:109.

não só se constituiria no grande acontecimento do qual 
os homens jamais se esqueceriam, mas, também, seria a 
possibilidade real de demonstrar a existência de uma causa 
permanente a guiar, ela mesma, a humanidade na direção 
de seu próprio progresso. O debate em torno do problema 
da revolução e, muito especialmente, sobre o progresso ou 
não do gênero humano tem diversos desdobramentos e 
longo alcance. Na realidade, pode-se dizer que ainda hoje 
somos tributários de boa parte da problematização refle-
xiva que advém, em particular, dos séculos XVIII e XIX, 
período que anuncia a chegada da maioridade e emancipa-
ção do homem via autonomia da razão. Não se pode negar 
a envergadura do problema, muito menos deixar de fazer 
referência aos termos em que foi colocado, sobretudo, por 
Kant. Entretanto, neste momento, mais do que aprofundar 
tais proposições caberia enfatizar, mais uma vez, que tal 
formulação diz respeito, antes de tudo, ao modo pelo qual 
Kant problematizou sua atualidade. A leitura de Foucault, 
nesse sentido, é decisiva posto que compreende, a partir 
da referência às duas perguntas respondidas por Kant em 
1784 e 1798, o problema da inserção da atualidade ou do 
presente naquilo que se está a pensar. Destaca-se, portanto, 
o crivo fundamental em que aquele que escreve pode fazer 
parte daquilo que se escreve. No caso específico do texto 
de Foucault, ele também levanta tais questões porque são 
aquelas que fazem parte de seu próprio tempo. Para ele, as 
perguntas sobre a Aufklärung e sobre a revolução são aque-
las que, de alguma maneira, nascem em Kant e continuam 
a ambientar a cena intelectual de sua atualidade histórica. 
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Esses dois textos, em sua opinião, fundam as preocu-
pações que corresponderiam ao aparecimento das pró-
prias ciências humanas e sociais. Para o filósofo, o texto 
de Kant marcaria, na história do conhecimento, o gesto 
radical no deslocamento das problemáticas concentradas, 
até o primeiro momento da modernidade, nas questões 
empíricas ou naturais para aquelas que encontram no 
sujeito, e, nesse caso, mais especificamente no problema 
da liberdade, a busca de uma unidade de medida universal. 
Discute-se, portanto, o movimento que veio a produzir 
uma abordagem da razão como problema histórico, da 
possibilidade de realizar certa historicidade em torno da 
verdade, construída a partir de um pensamento universal 
que, pelo menos até Kant, vigorava como a mais impor-
tante proposição axiomática da modernidade. Tratava-se 
de encontrar as respostas para as perguntas que arrastavam 
todo o período eminentemente político, isto é, “O que é 
a Aufklärung?” ou “O que fazer com a Revolução?”. Nesse 
sentido, pode-se dizer que o gesto – inaugurado no Cogito 
de Descartes, que tira a filosofia do objeto e a coloca gravi-
tando em torno do sujeito – seria consolidado por Kant no 
final do século XVIII, abrindo novos contornos na ordem 
do conhecimento, em especial nas ciências ditas “morais” 
do século XIX. 

De todo modo, a breve passagem pelas ideias do filósofo 
nos interessa pois aponta para fundação da indissociabili-
dade entre tempo, história e produção de conhecimento. 
Este último, portanto, representando as diferentes for-
mas do homem lidar com a natureza e determinar sua 

reverberação social e, os primeiros, a maneira como os 
homens habitam sua época, se incluem e incluem a atu-
alidade da qual fazem parte naquilo em que se propõem 
pensar. Essa seria uma das grandes contribuições do texto 
de Kant. Foucault toma-o como objeto de análise justa-
mente porque vê ali, entrando na cena do conhecimento, 
ainda que de forma muito retraída, a questão do presente, 
da atualidade como lugar ao qual pertence o próprio filó-
sofo que fala. A partir das perguntas sobre a Aufklärung e 
a revolução, Kant não apenas desdobra as duas principais 
interrogações que ocupariam toda a discussão filosófica na 
Alemanha, como, efetivamente, as responde na direção de 
sua própria atualidade.

Com isso, diz Foucault, o filósofo alemão inaugura 
aquelas que seriam as “duas mais importantes tradições 
críticas entre as quais se dividiu a filosofia moderna”.50 
A primeira, que trata das condições de possibilidade de 
um conhecimento verdadeiro e que se expande durante 
todo o século XIX na direção de uma analítica da verdade. 
A segunda, que Foucault vê surgir sob a égide das per-
guntas sobre a Aufklärung e a revolução, e que denomina 
uma analítica do presente. Diferente de uma historicização 
teleológica, centrada na classificação descritiva de deter-
minado fenômeno, em que o presente ou a atualidade sim-
plesmente não integram as diversas problemáticas teóricas 
na ordem do conhecimento, essa segunda tradição parte 
do “campo atual das experiências possíveis”, fazendo da 

50 FOUCAULT, 1984:111. 
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interrogação que proporciona a inclusão do filósofo no 
presente que questiona sua base hermenêutica. Mais do que 
a adesão a qualquer doutrina, diz ele, pensa-se no perten-
cimento “a um nós que se refere a um conjunto caracte-
rístico de sua própria atualidade”,51 de onde emerge uma 
ontologia da atualidade ou ainda uma ontologia de nós mes-
mos.52 Tradição crítica da qual Foucault afirma fazer parte, 
erguida em torno do vínculo entre os paradigmas histó-
ricos e epistemológicos. Longe de reforçar a perspectiva 
cuja objetividade propõe a retirada do sujeito da produção 
do conhecimento, tenta-se aqui insistir no problema da 
atualidade como sendo o próprio modo pelo qual poder-
se-á, justamente, incluí-lo na produção dos vários tipos de 
conhecimento. Segundo ele, dessa tradição, fazem parte 
ainda autores como Hegel, Nietzsche, Max Weber e a 
Escola de Frankfurt. 

Globalização e episteme comunicacional

Adotamos, como ponto de partida, o aspecto que des-
taca justamente a inclusão do presente nas diferentes formu-
lações e hipóteses de trabalho. Na realidade, a aproximação 
com o texto de Foucault nos permite também situar as 
próprias perguntas que iniciam nossa análise. Partimos da 
perplexidade diante dos atuais efeitos que envolvem as 
diferentes práticas e suportes comunicacionais em nossa 

51 FOUCAULT, 1984:105.
52 FOUCAULT, 1984:112.

contemporaneidade. Sem dúvida nenhuma, hoje, podería-
mos dizer: nossa atualidade se diferencia de qualquer outro 
período em função da consolidação das supostas infinitas 
possibilidades de comunicar. Etapa da história decisiva-
mente marcada pela tessitura social erguida em torno e 
através dos suportes comunicacionais, vivemos um con-
texto social dito globalizado, cujo fundamento, precisa-
mente delineado em torno da violenta busca de expansão 
do capital internacional, faz dos suportes comunicacionais 
um de seus mais importantes elementos de sustentação e 
desdobramento. Falamos do processo de ampliação econô-
mica que se realiza através das redes e conjecturas comuni-
cacionais, responsáveis por criar nova capacidade de fazer 
circularem informações, bens, pessoas e mercadorias em 
velocidade jamais vista até este momento. Circulação essa 
que se torna possível a partir do advento do computador, 
que a instaura como um novo valor social, fundada na 
capacidade de armazenar, ter permanentemente disponí-
vel e manejar um grande volume de informação, e que se 
torna, efetivamente, a modalidade pela qual se viabiliza um 
capitalismo tardo-industrial erguido em torno da financei-
rização do sistema econômico.53 Segundo Milton Santos, 
é justamente da “unicidade das técnicas, da qual o com-
putador é uma peça central [...] que surge a possibilidade 
de existir uma finança universal, principal responsável pela 
imposição a todo o globo de uma mais-valia mundial”.54

53 SODRÉ, 2002: 14.
54 SANTOS, 2005: 27. 
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Entretanto, trata-se da circulação que nos lança num 
contexto social marcado pela crise generalizada de regras 
e parâmetros coletivos. De uma fase da história que traria 
consigo a radicalização do questionamento de princípios 
e valores estabelecidos, por séculos, em nossas sociedades. 
Um contexto globalizado que não só aumentaria, mas 
radicalizaria nossa incompreensão da ordem política con-
temporânea. Viveríamos hoje a crise da política em que 
se instala a ordem da desordem,55 o momento mais agudo 
de uma verdadeira ditadura econômica que, totalitária por 
natureza, acabaria também por produzir uma experiên-
cia política de caráter monolítico. A experiência política 
– tradicionalmente definida como a possibilidade de alter-
nância no poder, a partir dos diferentes modos de conce-
ber a economia – estaria, atualmente, fadada a concerto 
de uma nota só, posto que sobre esta reinariam as prer-
rogativas de um único projeto. A escassez de imaginação 
política estaria condicionada à ditadura do mercado que, 
não permitindo efetivamente que a ele nada se contra-
ponha, acabaria também por influenciar a consolidação 
da crise de nossa experiência política contemporânea. Na 
realidade, afirma Milton Santos, a grande peculiaridade da 
globalização é que, diferente de outros períodos da histó-
ria do próprio capitalismo, concebidos como épocas que 
alternavam momentos de crise e permanência, ela faz da 

55 CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. A crise da ética hoje. Palestra realizada 
junto ao Núcleo de Pesquisa em Filosofia Grega Clássica e Helenística. 
Curso de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal da 
Paraíba, UFPB: 2001. 

primeira sua contingência estrutural. Não se trata de espe-
rar os momentos que sucederiam as crises, restaurando 
certa estabilidade pouco mais longínqua. Na globalização, 
“a crise é estrutural” e provém “de uma dupla tirania, a 
do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas. 
Ambas, juntas, fornecem as bases do sistema ideológico 
que legitima as ações mais características da época”.56As 
duas formas estruturais de violência, responsáveis por boa 
parte da crise política na qual estamos inseridos, respondem 
pela construção de um novo éthos caracterizado segundo 
o enorme “retrocesso quanto à noção de bem público e 
de solidariedade”.57 Resultado do crescente atrofiamento 
do Estado no desempenho de suas atribuições de gestor 
de políticas públicas, o éthos social encontra-se cada vez 
mais submetido exclusivamente às regulações que aten-
dem aos interesses e lógica da iniciativa privada. Como 
desdobramento direto tem-se o crescimento da pobreza e 
da desigualdade social, que acaba por legitimar uma série 
de contravenções e comportamentos outrora expugnáveis, 
que agora simplesmente se tornam normais, moralmente 
aceitos, posto que justificados pela competitividade como 
novo valor institucional, nervura da sobrevivência. 

A crescente perda da envergadura simbólica em torno 
da política acabaria, portanto, por nos fazer acreditar na 
“emergência do dinheiro em estado puro como motor da 

56 SANTOS, 2005: 37.
57 SANTOS, 2005: 38.
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vida econômica e social”.58 Essa é uma das formas mais 
perversas da globalização: aquela que retira a vitalidade do 
espaço social, regulando tudo e todos segundo uma lógica 
de rentabilidade que visa corresponder aos padrões de efi-
ciência e produtividade do mercado. Como grande resul-
tado tem-se a diluição da densidade do vínculo societário 
em que se “mata a noção de solidariedade, devolve[ndo] o 
homem à condição primitiva do cada um por si e, como se 
voltássemos a ser animais da selva, reduz[indo] as noções de 
moralidade pública e particular a um quase nada”.59 Nesse 
contexto, nossa atual inércia política estaria diretamente 
vinculada aos desdobramentos de uma racionalidade auto-
legitimada pelas inovações técnicas, que acabaria por con-
tribuir decisivamente na consolidação de uma experiência 
política opaca, imobilizada pela assepsia dos avanços sis-
têmicos. A impotência das ideologias no enfrentamento 
dessa nova configuração histórica do capitalismo mundial 
ocorre, em parte, porque se transfere um conjunto sig-
nificativo de crenças políticas para os ideais de eficiência 
das tecnologias comunicacionais. Com isso, reacende-se 
o projeto iluminista que acreditou poder o homem, na 
esfera pública e mediante discussão não influenciada por 
tabus e/ou preconceitos, alcançar uma sociedade livre. 
Crença que se reflete na opinião de muitos teóricos, por 
exemplo, sobre a Internet como possibilidade real de se 
realizar o “espírito absoluto da plena autotransparência da 

58 Idem.
59 SANTOS, 2005: 65. 

razão”.60 Como espaço autônomo, livre de qualquer coer-
ção, de ruído dispersivo, erguida em torno de sólida efi-
ciência tecnológica, a Internet nos colocaria, pelo menos 
virtualmente, ligados uns aos outros, sem contratempo, 
caracterizando, enfim, um ideal de unidade planetária. O 
cenário, pois, caracterizado outrora pelo positivismo ilu-
minista, migra, agora, para a eficiência tecnológica, ou 
melhor, para a ideia de comunicação ilimitada.61 As tecno-
logias comunicacionais representariam o suposto encontro 
de níveis precisos de verdade. Nesse sentido, materializa-
riam a objetividade desde sempre procuradas pelas gran-
des formulações teóricas desde o final do século XVIII, 
especialmente pelo emolduramento das ciências naturais 
do período moderno. Nesse caso, a “intrínseca exigência 
de veracidade da linguagem”62 repousa sobre a ideia de 
informação,63 que se torna efetivamente o centro e o sen-

60 VATTIMO, 1992: 25. 
61 Idem. 
62 VATTIMO, 1992: 26. 
63 Informação aqui entendida como unidade de medida originariamente 

pertencente às teorias matemáticas da comunicação, cujo desenvolvi-
mento faz emergirem o computador e a cibernética que então instau-
ram a égide da cultura da eficácia. Nesse caso informação aparece como 
ordem de grandeza universalmente válida. Informação, portanto, como 
termo que designa a radicalidade das relações entre homem e máquina 
consolidadas com a chegada do computador. Coloca-se aqui a expres-
são que hoje simboliza a possibilidade de um tipo de controle, de inte-
gração e funcionamento dos diversos campos sociais entre si. Segundo 
Wiener, o “termo que designa o conteúdo do que é permutado com 
o mundo exterior à medida que nos adaptamos a ele e lhe aplicamos 
os resultados de nossa adaptação. O processo que consiste em receber 
e utilizar a informação é o processo que seguimos para nos adaptar 
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tido próprio desse processo. Na perspectiva da eficiência 
da comunicação, portanto, os conflitos seriam minimiza-
dos, não haveria opacidade, muito menos contradições que 
resistissem à eficácia produzida pelas lógicas cibernéticas. 
Como se pudéssemos dizer que finalmente teríamos as 
extinções de conflito, visto que a questão da alteridade 
estaria subsumida ao tema da falha na comunicação. Nossa 
época estaria, enfim, livre de embates de ordem ideológica 
e psicológica porque amparada na mais perfeita transparên-
cia informacional.64 

Ápice de um fetiche de eficiência em que a comuni-
cação ilimitada aparece como nova utopia, a globalização 
ergue um ideal político fundado na sistematização da vida 
em sociedade, vista, de fato, como uma questão de mera 
funcionalidade. Projeto cuja inteligibilidade passa exclusi-
vamente pelas expectativas de rentabilidade de uma tec-
nociência que é fundamento da moralidade da iniciativa 
privada. Ideal de sociedade sem gravidade, cuja euforia 
tecnológica, a serviço do capital privado, se transforma 

às contingências do meio ambiente e, com eficácia, viver nesse meio. 
As necessidades e a complexidade da vida moderna tornam mais exi-
gente do que nunca tal processo de informação, e nossa imprensa, nos-
sos museus, nossos laboratórios científicos, nossas universidades, nossas 
bibliotecas e nossos manuais são obrigados a satisfazer as necessidades 
de tal processo ou, caso contrário, não atingirão seu objetivo. Viver com 
eficácia é viver com informação adequada. Assim, a comunicação e o 
controle dizem respeito à essência da vida interior do homem, mesmo 
que eles tenham a ver com sua vida em sociedade”. WIENER, 1971, 
apud MIÈGE, 2000: 31.

64 VATTIMO, 1992: 28. 

em novo horizonte de vinculação social. Configura-se 
aí a radicalidade da questão comunicacional. Vive-se um 
mundo globalizado segundo uma estrutura de sociedade 
conformada em torno do padrão hegemônico, observado 
por Herman Parret, como o “conglomerado veridicção/
comunicação-informação/jogo econômico”.65

Em primeiro lugar, uma perspectiva denominada veri-
funcional, porque os sujeitos de uma comunidade aparecem 
apenas como veridictores, isto é, “falantes-da-verdade, esva-
ziados de suas próprias motivações” e modos de ser, preo-
cupados em dar conta da relação de dependência entre os 
enunciados a fim de obedecer a um ideal de reciprocidade 
que, na realidade, corresponde à dinâmica de exatidão da 
tecnologia. Em consequência, um modelo de sociedade 
em que a comunicação adquire a condição de um obses-
sivo dever social. Nessa perspectiva, a mesma é elevada 
ao patamar de princípio último das relações intersubje-
tivas em que os indivíduos se tornam meros transmisso-
res de dados. Condição que eleva ou reduz todo “sujeito 
social e comunitário a um comunicador, e em seguida a 
um informador, como se a intersubjetividade (ou cossub-
jetividade) fosse equivalente à comunicabilidade, e toda 
comunicação, a uma transferência de informação”.66 Por 
fim, o terceiro e último pilar desse paradigma, chamado 
por Parret de Homo oeconomicus, em que o sujeito perma-
nece entorpecido da condição de comunicador-informador 

65 PARRET, 1997:18.
66 PARRET, 1997: 16. 
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tornando-se imune, “autossuficiente e livre de toda con-
figuração comunitária”.67 Neste cenário, pois, a comuni-
cação adquire papel fundamental exatamente pelo fato 
de que seu valor primordial, status de verifuncionalidade, 
consiste na suposta eficiente circulação e no reprocessa-
mento da informação. Diagrama que desenha, na realidade, 
um ideal de comunicabilidade como sinônimo de trans-
parência. Crença generalizada nos meios de comunicação 
como realizadores de uma etapa decisiva do processo de 
emancipação da razão, em que se tornaria viável, final-
mente, a concretização do ideal de homem resultado de 
um “saber rigoroso, válido e verificável”.68 Sociedade em 
que as práticas e os interesses de mercado, cuja moralidade 
se encontra sustentada na eficiência das tecnologias comu-
nicacionais, se tornam efetivamente a base de uma nova 
legitimidade que normatiza os ideais políticos contempo-
râneos. Entretanto, o que se observa é que esse ideal, cuja 
sociabilidade é frequentemente organizada a partir dos 
princípios de uma pretensa eficácia informacional, tem, 
na realidade, produzido um constante esvaziamento do 
sujeito contemporâneo. O cenário em que predomina a 
lógica da técnica na construção de um modelo cognitivo 
que tende a objetivar as diversas formas de sociabilidade, 
reduzindo a tessitura social ao emaranhado jogo de causa 
e efeito, cujos sujeitos se definem pela velocidade de res-
ponder prontamente sempre que orientados por um dado 

67 PARRET, 1997:17. 
68 VATTIMO, 1992: 24.

estímulo, tem, na realidade, transformado a experiência da 
cultura retirando-a da construção do sentido, circunscre-
vendo-a à eficácia verifuncional. 

Falamos, pois, de uma crise de interioridade, crise de 
um sujeito que se pensa e é sempre resultado de sua ação 
em comunidade, constituído na ordem do tempo. Crise, 
essa, produzida pela centralidade dos diversos supor-
tes comunicacionais que se caracterizam, efetivamente, 
como as grandes redes através das quais se faz circularem 
as diversas economias, agora, supostamente “integradas”. 
A paisagem histórica, portanto, que faz da comunicação 
portadora de um ideal contemporâneo de universalidade 
promove, na verdade, espécie de assepsia cultural que, no 
caso político, transforma a tecnologia em nova xenofo-
bia. A aversão ao que é estrangeiro, nesse caso, encontra-se 
precisamente como sua condição de possibilidade, isto é, 
apenas na ausência do próprio homem é possível realizar 
o fundamento do paradigma tecnológico que consiste na 
radicalização das experiências de superação de espaço e 
tempo. Sob o signo do tempo real e do espaço virtual, o 
ideal de informação instaura uma lógica por nada precedida 
e em si mesma referenciada, sendo seus próprios mecanis-
mos internos de inteligibilidade aqueles responsáveis por 
inaugurar outra modalidade de pensamento, cuja “equa-
ção da funcionalidade (iguala) os princípios de avaliação 
e os parâmetros de julgamento, (produzindo) a redução 
das diferenças de tudo e de todos.69 Trata-se do radical 

69 CARNEIRO LEÃO, 2000: 124.
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aplainamento do que Bourdieu chamou de diferentes dili-
gências do espírito.70 Retiradas as supostas rugosidades das 
experiências que constituem a arte, a religião, a litera-
tura e, muito especialmente, a própria ciência, podemos, 
finalmente integrá-las sob a égide de um único regime 
discursivo, a saber: da velocidade e eficiência do proces-
samento da informação. Esse, portanto, o aspecto central 
de nossa crítica. No caso particular da ciência, é preciso 
destacar que esta passa a ser entendida como sinônimo de 
informação e vice-versa. Com isso, transforma-se o gênero 
cultural num esboço de mera eficácia que, em tese, inde-
pende da própria presença do homem em suas categorias 
de inteligibilidade. 

O paradigma tecnológico, entre outras coisas, nos 
coloca diante de um questionamento radicalmente antro-
pológico. Passamos, agora, a nos perguntar novamente 
acerca da própria condição humana que, obviamente, sub-
siste para além da pretensa eficácia informacional. Fazemos 
alusão à impossibilidade de compreender a referida expe-
riência, vista sob um único e determinado aspecto. De fato, 
não se trata aqui de reverenciar certo esplendor tecnicista, 
limitando e circunscrevendo o processo à mera mutação 
tecnológica. Outras questões se colocam. Nesse caso, de 
que lugar falamos sobre esse paradigma? Como nos subsi-
diamos para pensar o fenômeno em sua radicalidade? Que 
perguntas a ele podemos endereçar? Em suma, que respos-
tas – satisfatórias – podem ser dadas ao processo histórico 

70 BOURDIEU, 2004b.

do qual não apenas somos atores diretos, mas, sobretudo, 
que faz dos meios de comunicação epicentro na formu-
lação de novas regularidades discursivas, novos regimes de 
verdade? 

Num primeiro momento, pode-se dizer que nossa 
análise insere-se em meio às diversas tentativas que se vêm 
dedicando a pensar a entronização dos meios de comu-
nicação, de modo geral, junto à sociedade. Assim como 
de diversas outras pesquisas, somos tributários da crença, 
e dos muitos esforços, em torno de uma necessária refle-
xão acerca do fenômeno comunicacional em suas mais 
diferentes facetas. No entanto, se caminhamos na direção 
de maior acuidade do problema, nos deslocamos para um 
conjunto de questões mais específicas: aquelas voltadas 
para pensar as diferentes repercussões produzidas por nossa 
atualidade histórica no empenho da formulação de uma 
ciência da comunicação. Desejamos, pois, investigar em 
que medida e, de que maneira, o contexto histórico que 
caracteriza nossa atualidade, a globalização, acaba por ofe-
recer importantes elementos no sentido de pensar a ela-
boração da episteme comunicacional.71 Afinal, de que modo 
o acontecimento tecno-logia acaba por intensificar o debate 
acerca da constituição da episteme comunicacional? Mais 
do que isso, o que é possível dizer hoje quando tratamos da 
episteme da comunicação? Em suma, o que viria a ser uma 
episteme da comunicação?

71 Expressão que dá título ao artigo de Muniz Sodré publicado na revista 
Matrizes (Sodré, 2007). 
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O tema nos coloca em meio a um conjunto de ques-
tões comuns, diante do que chamamos de unidade parti-
lhada, mais bem entendida como conjunto de empenhos 
reunidos, hoje, sob a semântica de uma epistemologia da 
comunicação,72 espécie de órbita em torno da qual se encon-
tram congregados os diversos esforços na compreensão 
da “lógica própria do mundo científico”,73 em especial 
aqueles que permeiam as práticas científicas em comuni-
cação. Expressão que reúne em torno de sua terminologia 
as diversas ações que se têm dedicado a pensar os des-
dobramentos da comunicação como disciplina na ordem 
do conhecimento, a epistemologia da comunicação pode ser 
definida como instância de estudos cuja preocupação cen-
tral, entre tantas outras importantes, se propõe oferecer a 
tal prática científica legitimidade equivalente à encontrada 
em outras áreas do saber historicamente consolidadas. 
Caso, por exemplo, da filosofia, da medicina, do direito, 
da matemática ou da física. No episódio que envolve a 
comunicação, propriamente, tais ações têm-se debruçado 
sobre perguntas como: o que deveria constar em determi-
nada prática científica para que obtenha o título de área 
específica do conhecimento? que características devem 
nortear as produções teóricas que, em seu conjunto, pode-
riam vir a produzir uma dada experiência autônoma? que 
critérios devem integrar uma totalidade reflexiva segundo 
a qual se possa obter a chancela em torno de dado saber 

72 Expressão que ganha amplo espectro, sobretudo a partir da publicação 
de Epistemologia da comunicação (LOPES, 2003b).

73 BOURDIEU, 2004a: 17.

constituído? Não se pretende, aqui, portanto, permane-
cer restrito ao espanto ou à mera constatação acerca da 
importância do acontecimento que coloca os meios de 
comunicação no centro dos debates, mas, sobretudo, pen-
sá-lo como catalisador fundamental do debate em torno 
de uma possível área de estudos na ordem do conheci-
mento. Apesar de reconhecer a rica e diversa influência 
provocada pelos meios de comunicação junto à sociedade, 
desejamos, pois, nos ater àquela que diz respeito à gênese 
de um saber propriamente comunicacional. Por isso, o 
postulado inicial erguido em torno da indissociabilidade 
dos paradigmas histórico e epistemológico. A referência 
torna-se importante porque situa não apenas o contexto 
de nossas preocupações, senão a própria pesquisa junto às 
diversas outras que também se têm interessado em pensar a 
consolidação de uma “nova” área do conhecimento, como 
desdobramento direto de uma ambiência histórica dita 
comunicacional. Proposição, em suma, em que o debate 
acerca dos aspectos que permeiam o surgimento de um 
novo campo do saber surge como desdobramento direto 
de uma atualidade histórica erguida por eixos e injunções 
comunicacionais. 

Tal pressuposição, da mesma forma, aponta para a ori-
gem e configuração daquele que será um dos conceitos 
centrais em nossa análise: o conceito de campo, mais espe-
cificamente de campo científico,74 elaborado por Bourdieu, 
decisivo quando da reflexão epistemológica, sobretudo em 

74 BOURDIEU, 2003: 112-143. 
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comunicação. Herdeiro da questão que caracteriza o apa-
recimento das ciências sociais – “Como é possível que a 
atividade científica, uma atividade histórica, inscrita na his-
tória, produza verdades trans-históricas, independentes da 
história, fora de qualquer relação com o lugar e momento, 
portanto eterna e universalmente válidas?”75 –, o autor for-
mula importantes crivos acerca do estreito vínculo entre 
o contexto histórico-social e suas reverberações em torno 
da edificação dos saberes instituídos. 

75  BOURDIEU, 2004b: 11.

Pressupostos da episteme comunicacional

Epistemologia como espaço de trabalho

Embora constitua um modo particular de reflexão, a 
epistemologia da comunicação – instância em torno da qual 
estão tematizados os avanços e dilemas dessa prática cien-
tífica – dialoga com uma ampla e imprecisa área de estudos 
que envolve o desenrolar da ciência de um modo geral. 
Incluído na perspectiva francesa de filosofia da ciência, 
que teria ainda em Bachelard, Koyré e Canguilhem seus 
grandes expoentes, Bourdieu concebe a epistemologia 
como espaço dos possíveis, como disciplina através da qual 
é possível compreender as distinções, as disparidades, “o 
princípio das opções estratégicas e dos investimentos cien-
tíficos, [...] integrados [ou não] numa intenção prática de 
acumulação”.76 Segundo o autor, a disciplina tem como 
desígnio fundamental “mobilizar um coletivo, em torno de 
interrogações relativamente elaboradas, em condições tais 
que se possa produzir uma verdade sobre si próprio que, 

76  BOURDIEU, 2004b: 18.
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