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generalizada, de certa forma, aponta para o prolongamento 
de certa crença iluminista em torno da materialização histó-
rica de uma sociedade transparente.611 A invenção dos meios de 
comunicação permitiria, enfim, a possibilidade de consolidar 
a utopia da absoluta transparência612 da razão, da qual a técnica 
seria o grande ícone. Com efeito, seriam as próprias tecno-
logias da comunicação as responsáveis por trazer consigo a 
crença contemporânea de que poderíamos, enfim, realizar o 
ideal prescritivo da ciência moderna em torno de uma socie-
dade funcionalmente organizada, materializando-se o ideal 
de um sujeito universal. Muito do positivismo científico se 
transferiria, agora, para a eficiência tecnológica. A exigên-
cia intrínseca de veracidade, que desde sempre acompanhou 
o paradigma científico, repousa, nesse caso, sobre a ideia de 
uma eficácia da informação, que se torna efetivamente o cen-
tro de gravidade e o sentido próprio desse processo. Trata-se, 
portanto, do projeto de construção de um saber não apenas 
não desvinculado da realidade, mas da própria atitude que 
instaura o modelo de sociedade, cuja grande vestimenta, a 
informação, consolida-se sob a égide do valor de transparência, 
novo signo da razão, fazendo com que os meios de comuni-
cação adquiram a condição de limiar histórico. No limite, a 
sociedade de comunicação transfigura o ideal de autonomia, 
fazendo-nos repensar o que entendíamos até então por eman-
cipação humana. Esse, acreditamos, o grande tensionamento 
provocado pelo advento de uma atualidade comunicacional. 
À questão nos dedicamos no capítulo seguinte. 

611 VATTIMO, 1992: 10. 
612 VATTIMO, 1992: 24. 

O acontecimento tecnologia:  
comunicação como ambiência histórica

No capítulo anterior apresentamos os desdobramentos 
históricos e epistemológicos que levam a técnica a ocupar 
lugar privilegiado na modernidade. Como se viu, ela assume 
tal condição não apenas em função da (re)descoberta da 
natureza, mas, sobretudo, por constituir-se a modalidade 
de pensamento que concebe a verdade como certeza, o 
real como cognoscível. O período é aquele que assiste a 
sua consolidação, dada a hegemonia de uma modalidade 
operativa do saber, consagrada na ocasião do surgimento 
de um sujeito de conhecimento. Vale lembrar, sujeito esse que 
nasce fundamentalmente a partir de Newton, que agrega 
à descoberta de Descartes a dinâmica empírica que, na 
realidade, Galileu já havia iniciado, embora não a tivesse 
transformado em lei universal, tratando da articulação 
entre a precisão do método e a certificação proveniente 
da observação da natureza. Nesse caso, além do invento 
que remete à Grécia clássica, em que se observa a funda-
ção de um tipo de saber preocupado com o domínio da 
natureza, tratava-se, doravante, de reunir as condições de 

Capítulo 6



336 337

adentrá-la, manejá-la, explorá-la, operando seus segredos 
mais recônditos. O projeto cuja originalidade esteve cen-
trada no fundamento da experiência, teve na técnica papel 
decisivo. Tratava-se, em última instância, da articulação, 
segundo uma dinâmica operativa, entre as informações 
provenientes da observação da natureza e aquelas outras 
previstas pela dedução lógico-matemática. 

O traçado, que surge no Renascimento com Copérnico, 
e que consistiu em fazer da técnica, através da centralidade 
do método, a condição de uma razão operativa, alcança-
ria em Kant, momento decisivo. Apesar de ter origem nas 
filosofias naturais, a nova invenção eclodiria, em seguida, 
junto ao problema da liberdade, influenciando fortemente 
a própria fundação das ciências “morais”. Na passagem 
a obra do filósofo constitui uma das referências cardeais. 
Isso porque se, por um lado, o filósofo radicaliza a revolu-
ção copernicana, por outro, criaria as condições para seu 
próprio “transbordamento”. A filosofia de Kant, um dos 
fundamentos mais importantes do iluminismo, posto que 
edifica o projeto que concebe a razão como força de toda 
expansão do período moderno, ao mesmo tempo, reúne as 
condições para que se realize a grande crítica iniciada, nos 
séculos XIX e XX, com Nietzsche e Heidegger, ícones 
do nevrálgico questionamento ao ideal de um constante 
e único progresso do gênero humano. Ao problematizar 
a questão do fundamento do saber, em boa medida Kant 
aponta para seus limites, virtudes, para aquelas que seriam 
suas condições de possibilidade. Com isso, agrega ao pro-
blema da universalidade da razão, sua própria contingência 

histórica. O filósofo insere, no ideal de um progresso univer-
sal, a contingência do tempo, entretanto, não qualquer tempo, 
mas da inscrição da própria atualidade em que a experiência 
do presente passa a fazer a diferença no alcance de uma eman-
cipação futura. Desse modo, realiza simultaneamente dois 
importantíssimos movimentos. Por um lado, articula o saber 
ao princípio teleológico da universalidade, de onde advém, 
por exemplo, o projeto da maioridade, e, por outro, ao eleger o 
tempo presente como espaço da diferença na capacidade de 
autodeterminação de nosso próprio destino, cria as condições 
para a historicização do projeto de cognoscibilidade fundado 
pela modernidade. Seriam essas, portanto, as sementes da pers-
pectiva que pensou a razão como problema histórico. Início 
de outra tradição de pensamento crítico, diferente da analítica 
da verdade, e que se poderia chamar, segundo Foucault, de uma 
ontologia do presente. Voltaremos à questão.

Nossa proposição, então, é a de que o acontecimento 
em questão encontra vínculos estreitos com a constituição 
do próprio campo da comunicação. Nesse caso, o episódio 
remete às transformações operadas, sobretudo no século 
XX, em torno da técnica que apontam para sua saída da 
condição de instrumento, historicamente pertencente à 
lógica, tradicional modalidade do conhecimento, radicali-
zando hoje sua forma mais conhecida como tecno-logia, 
momento em que, sob o signo da informação, a mesma passa 
a realizar-se a partir do regime de uma eficácia em si mesma 
referenciada, por nada precedida, senão por seus próprios 
mecanismos internos de inteligibilidade. Mecanismos esses 
responsáveis por intensificar a modalidade de pensamento 
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cuja “equação da funcionalidade [iguala] os princípios de 
avaliação e os parâmetros de julgamento, [produzindo] a 
redução das diferenças de tudo e de todos”.613 Com intuito 
de aprimorar, bem como ampliar o éthos da organização e 
da segurança, a tecnologia – modalidade atual da técnica 
moderna – acaba também por exaurir as “forças de susten-
tação empíricas, sistemáticas, operativas, transcendentais de 
um império planetário”.614 Entre outras coisas, a perda da 
modalidade instrumental da técnica remete à chegada de 
uma tecnociência cujo desenvolvimento sistêmico é por-
tador das próprias premissas segundo as quais se conso-
lida o aplainamento do que Bourdieu chama de diferentes 
diligências do espírito.615 O evento tecno-logia assenta-se 
na tentativa de retirar supostas rugosidades do espírito 
tornando “lisas” experiências como a arte, a religião, a 
literatura e, muito especialmente, a própria ciência, agora 
“integradas” sob a égide de um único regime discursivo, 
a saber, da velocidade e da gestão do processamento da 
informação. Momento, portanto, em que se passa a enten-
der conhecimento como sinônimo de um eficiente geren-
ciamento da produção e processamento de dados. 

Se concordamos com a hipótese de que é a técnica, o 
aspecto que individualiza o campo em questão, pode-se 
dizer que o acontecimento tecno-logia ecoaria intensa-
mente no presente círculo de estudos. Na realidade, mais 

613 CARNEIRO LEÃO, 2000: 124.
614 Idem.
615 BOURDIEU, 2004b.

do que fazer do campo da comunicação instância privi-
legiada para pensar seus efeitos e desdobramentos, a saída 
da técnica de sua modalidade instrumental, aponta para a 
transformação da própria natureza do que se entende por 
conhecimento. No caso do campo da comunicação, que já 
nasce no bojo da crise das ciências sociais, o acontecimento 
tecno-logia radicaliza o questionamento àquele que seria 
seu grande fundamento, o princípio de autonomia fundado 
pelo século XVIII, ganhando contornos particulares em 
torno da questão que envolve a necessidade, ou não, de 
objeto de estudo. Isso porque, ao princípio de autonomia 
também pertence certo modelo de conhecimento, cujo 
crivo do objeto fora determinante para sua validação. Ao 
se questionar o princípio fundante de um tipo de saber, 
passa-se também a colocar em xeque suas próprias deriva-
ções, de onde emerge o imperativo do objeto. A questão 
não é simples, muito menos se resume ao ideal de saber 
científico. No entanto, nos termos em que foi apresentada 
por Immanuel Kant pode-se dizer que a mesma encon-
tra-se indissociada da produção de um tipo de conheci-
mento que funda um sujeito ideal. Esse, talvez, o aspecto 
essencial da crítica promovida pela ascensão dos meios de 
comunicação como novo paradigma de nossa atualidade. 
Falamos, portanto, do terceiro movimento em torno da 
técnica. Se, nos capítulos anteriores, procuramos apresen-
tar o que seriam seu nascimento e consolidação, agora, tra-
taremos de pensar sua passagem à condição de tecno-logia, 
modalidade segundo a qual se realiza sob a instauração do 
paradigma da transparência. Sob o signo da visibilidade, o 
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fenômeno da comunicação perde a abordagem instrumen-
tal em que historicamente fora concebido como meio ou 
instrumento, cujos efeitos deveriam ser medidos à luz dos 
modelos de funcionalidade vigentes nas diversas áreas do 
conhecimento. Pelo crivo tecnológico, a questão comuni-
cação é alçada à condição de ambiência histórica, passando 
a ser aquela cujos desdobramentos e implicações individu-
alizam nossa atualidade. Com o radical desenvolvimento 
das novas tecnologias, assim como das dinâmicas por elas 
instauradas junto à sociabilidade contemporânea, instala-se 
o fenômeno da comunicação hoje no âmbito existencial, 
abrindo, naturalmente, novos marcos no debate acerca da 
constituição de uma episteme comunicacional. A isso nos 
dedicamos em seguida. 

O crivo tecnológico e a questão da transparência

Na reflexão que desenvolve em A sociedade transparente, 
o filósofo italiano Gianni Vattimo introduz a problemática 
em questão. Segundo ele, nossa atualidade seria, antes de 
qualquer coisa, caracterizada como uma sociedade de comu-
nicação generalizada. Para o autor, viveríamos hoje a época 
de transição entre a modernidade e aquilo que se conven-
cionou chamar de pós-modernidade, passagem em que 
os meios de comunicação de massa desempenham papel 
decisivo. Segundo ele, a presença dos suportes comuni-
cacionais seria um dos fatores determinantes na impor-
tante passagem ao que denominou sociedade transparente. A 
expressão, utilizada em sentido metafórico (ou irônico), é 

empreendida para definir nossa contingência histórica e 
encontra seu desígnio fundamental na ideia de que a atual 
sociedade de comunicação aponta para o ápice do desenvolvi-
mento de uma cultura sistêmico-comunicacional que, na 
realidade, prolonga e renova as buscas da ciência moderna 
em torno de uma sociedade na qual o projeto de emancipa-
ção da razão estivesse finalmente concretizado. Tal projeto 
instaura-se hoje sob o signo da transparência, novo valor 
social decorrente da consolidação da cultura comunicacio-
nal. Segundo Vattimo, o diagrama de uma sociedade dita 
transparente aponta para a consolidação dos meios de comu-
nicação como espécie de apogeu das pretensões da ciência 
moderna, que desde sempre se preocupou em produzir as 
condições de uma sociedade sem “estranhamento”, “auto-
consciente”, em torno da qual se alcançaria finalmente a 
possibilidade de domínio proveitoso e, sobretudo, vigoroso 
da natureza. A emergência de uma sociedade de comu-
nicação generalizada, portanto, renovaria a possibilidade 
de realizar o projeto que procurou convencer o homem 
de que seria o seu próprio atributo racional o elemento 
que o conduziria na direção de um progresso ilimitado, 
rumo a sua própria emancipação. O empreendimento – 
que tem início no Renascimento e seria radicalizado em 
Kant, quando da fundamentação do problema da liberdade 
– encontraria, hoje, o momento de sua máxima realiza-
ção. Nesse caso, o advento da sociedade de comunicação 
seria não apenas um desdobramento direto dos pressupos-
tos encontrados em antropologia pragmática e metafísica dos 
costumes, bases das ciências humanas que tiveram em Kant, 
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especialmente na espessura do conceito de liberdade, um 
de seus principais fundadores, mas também o momento 
em que se renovariam as possibilidades em torno de uma 
autonomia da razão.

Se é de fato verdade em geral que as 
ciências, na sua forma moderna de ciên-
cias experimentais e “técnicas” (mani-
puladoras de dados naturais), constituem 
mais o seu objeto do que exploram um 
“real” já constituído e ordenado, isso é 
válido de maneira muito especial para 
as ciências humanas. [...] A sociologia, 
a antropologia e a própria psicologia 
– as quais surgem, de fato, apenas na 
Modernidade – estão condicionadas [...] 
pela constituição da sociedade moderna 
como sociedade da comunicação.616

Segundo o autor, o surgimento da sociedade de comu-
nicação generalizada, como resultado posterior do desen-
volvimento das ciências humanas (e vice-versa), implica 
a constatação de que, em torno dela, teria sido depositada 
a crença iluminista na materialização histórica (em analo-
gia a Comte e Hegel) de um “espírito absoluto, da plena 
autotransparência da razão”,617 cuja grande representante 
hoje seria a denominada sociedade transparente. Segundo 
ele, os meios de comunicação permitiriam, enfim, realizar 

616 VATTIMO, 1992: 19-20. 
617 VATTIMO, 1992: 25. 

a intrínseca exigência de veracidade que desde sempre 
acompanhou o paradigma moderno e que, hoje, dados os 
altos índices de eficiência proporcionados por tais suportes, 
se tornaria finalmente possível. Nesse caso, seriam as pró-
prias tecnologias da comunicação aquelas responsáveis por 
trazer consigo a crença contemporânea de que se poderia, 
finalmente, reunir as condições em que se alcançaria o tão 
almejado ideal prescritivo da ciência moderna sob os mol-
des de uma sociedade eficiente.

Os ideais sociais da Modernidade se 
mostram unitariamente descritíveis por 
serem guiados pela utopia da autotrans-
parência absoluta. Pelo menos a partir do 
Iluminismo, tornou-se evidente que o 
fato de submeter as realidades humanas 
– as instituições sociais, a cultura, a psico-
logia, a moral – a uma análise científica 
não é apenas um programa epistemoló-
gico que se propunha atingir interesses 
cognitivos, estendendo o método cien-
tífico a novos âmbitos de estudo; é uma 
decisão revolucionária, que só se com-
preende em relação a um ideal de trans-
formação radical da sociedade.618

Para Vattimo, muito do positivismo encontrado no 
acúmulo científico moderno se transferiria, agora, para a 
eficiência tecnológica. Por isso, os meios de comunicação 

618 VATTIMO, 1992: 24.
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de massa exerceriam papel decisivo. Ao crivo tecnológico 
pertenceria a viabilização do ideal de transparência em que 
a ideia de informação619 se torna efetivamente centro de 
gravidade desse processo. Ou seja, a reivindicação de efi-
cácia que desde sempre acompanhou o projeto científico 
moderno repousaria, nesse caso, sobre a ideia de informa-
ção, que se torna efetivamente o epicentro do projeto de 
saber, que não parece estar descolado da realidade. Falamos 
do “pedaço” da história que encontra sua síntese na rela-
ção entre transparência e informação, sendo esta última 
unidade de medida universalmente válida a qual se torna 
imprescindível ao contágio, ao agenciamento e à interlo-
cução dos campos sociais. Modo e suporte pelo qual se 
produz o entendimento de nossa própria experiência de 
atualidade histórica, o signo da informação é fundamento do 
ideal de transparência que parece solucionar uma enorme 
variedade de engendramentos culturais. Eclipse do social, 
ela se apresenta como redenção à decadência das burocra-
cias estatais, públicas e partidárias, dá lugar a outras formas 
de organização coletiva. Ainda que não possa ser consi-
derada executando função igual à desempenhada pelos 
órgãos públicos, na maioria das vezes figura como grande 
solução, fascinando por um tipo de resposta ou sentimento 
de realização imediata dificilmente encontrado no tempo 
e na cultura das instituições clássicas, isto é, fundadas no 
modelo disciplinar. 

619 Trabalhamos aqui com a mesma definição de informação oferecida no 
Capítulo 1.

Se, em outros tempos, diante das angústias e insatisfa-
ções, o “povo” ia às ruas para se fazer ouvir e representar, 
tendo em vista as instituições públicas, agora, os atos de 
expressão e participação coletiva parecem realizar-se tam-
bém na direção dos meios de comunicação, isto é, como 
se a validade das manifestações coletivas hoje dependesse 
fundamentalmente do crivo midiático. De fato, a cultura 
de luta efetiva-se agora em boa parte por intermédio dos 
meios de comunicação. As diferentes práticas coletivas, 
antes fundadas no ato de criar associações, sindicatos ou 
partidos políticos, agora parecem concentrar seus esforços 
em grande parte na tentativa de entrar nos circuitos e redes 
de comunicação. Trata-se da consolidação de uma carac-
terística efetivamente contemporânea: a informação assume 
valor social inimaginável. Dotado de tamanha complexi-
dade, seus usos e atribuições parecem tornar-se modo de 
pensar e participar dos atrativos coletivos. Exemplo disso é 
a permanente inauguração de sites na internet como for-
mas de se fazer cidadão. Sites que abordam desde questões 
mais gerais até as mais específicas e que se multiplicam na 
rede comunicacional, tornando indispensável o conheci-
mento informacional (alçado ao status de “saber”), posto 
que constitui prerrogativa básica para o acesso ao mundo 
segundo um novo tipo de representação. O signo moderno 
de coletividade, antes exercido na organização da socie-
dade civil que se colocava na luta pela conquista dos direi-
tos legais, agora se transfere para o plano da conectividade. 
As relações políticas, outrora fundadas numa determinada 
moral voltada para o conhecimento e uso das leis e regras 
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jurídicas, são contemporaneamente organizadas segundo 
atribuições lógicas, respaldos e dinâmicas da informação, 
que parece constituir um tipo de valor cívico à medida 
que os cidadãos deixam de ser representantes da opinião 
pública para se fazer coadjuvantes dos espetáculos dos 
meios digitais. Na realidade, pode-se dizer que, se, por um 
lado, nunca se avançou tanto em relação às possibilidades 
de se dar a ver o progresso da ciência moderna – sobretudo 
quando falamos na inédita capacidade digital de produzir, 
processar e reprocessar a informação – por outro, o que 
se observa é que, em detrimento da transparência, o que se 
tem hoje é uma verdadeira atrofia do olhar, um deserto de 
sentido, em que o excesso de luminosidade parece ofuscar 
a escuridão e a opacidade de nossa existência. Reduzem-se 
tudo e todos aos padrões de produtividade e rentabilidade 
maquínicos. Nesse caso, a economia informacional legi-
tima um regime de eficácia cuja cultura de quantificação 
tende a tudo coisificar, reduzindo toda experiência de sen-
tido à operação binária disponível/indisponível, em que os 
padrões de verifuncionalidade tendem a radicalizar expe-
riências e trajetórias pobres de valoração que, circunscritas 
ao acaso, permanecem cegas de imaginação. 

Falamos, portanto, da violenta expansão da ‘moldura’ 
encontrada no quadro Las meninas, de Velásquez, isto é, do 
impressionante alcance e prolongamento do modelo de 
representação inaugurado pelo método na modernidade 
que, através das novas tecnologias, se amplia e radicaliza a 
“substituição do real pelo objeto, da realização pela obje-

tivação e da realidade pela objetividade”.620 Apresenta-se 
aí a hipérbole do projeto de cognoscibilidade inaugurado 
pelo sujeito moderno que, segundo Milton Santos, para 
além de servir-se do que se encontra, de forma bruta, na 
natureza, pretende recriá-la efetivamente “nos labora-
tórios como um produto da inteligência do homem”.621 
Segundo ele, se até esse momento o paradigma esteve 
fundamentalmente voltado para a utilização da matéria-
prima que estava a nossa disposição na própria natureza, 
agora, o homem passa a conceber, ele próprio, os mate-
riais que antecedem e servirão de insumos na produção de 
suas mais variadas fabricações. A impressionante expansão 
da técnica, promovida pelo crivo tecnológico, promoveria 
um tipo de representação que mais parece, diz o autor, com 
geometrias e não mais com geografias do mundo, dado que 
“os objetos retratados [...] nos chegam como objetos em si, 
sem a sociedade vivendo dentro deles”.622 O acontecimento, 
entretanto, aponta para perda do solo instrumental através do 
qual se teria desenvolvido toda a ciência moderna. Trata-se 
do terceiro movimento histórico realizado em torno da téc-
nica, o qual aponta precisamente para o fim da determina-
ção instrumental que até esse período a caracterizara. Se até 
agora a ela teria sido dada a definição de instrumento, meio ou 
modo pelo qual se obteria determinado objetivo, a partir do 
crivo tecnológico ela passa a configurar-se como complexo 
modo de registro, coleta e transmissão de informações. Sob 

620 CARNEIRO LEÃO, 2000: 123-124.
621 SANTOS, 2005: 32.
622 Idem. 
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o signo da informação, a técnica perde seu caráter mecânico 
e instrumental, e, por meio da tecnologia, sua conformação 
prática, passa a se expressar a partir de uma multiplicidade 
de imagens que corresponde, sobretudo, ao que Heidegger 
chama de época das imagens de mundo.623

Por consequência, quando Heidegger 
fala [...] de “época das imagens do 
mundo” para definir a modernidade 
não usa uma expressão metafórica, nem 
descreve apenas uma parte entre outras 
do moderno complexo da ciência e 
técnica, como fundamento da menta-
lidade moderna; [mas] define precisa-
mente modernidade como a época em 
que o mundo se reduz – ou melhor, 
se constitui – em imagens; [...] cons-
truídas e verificadas pelas ciências, que 
se desenvolvem quer na manipulação 
da experiência, quer na aplicação dos 
resultados à técnica, e que, sobretudo, 
[...] se concentram afinal na ciência e 
na tecnologia da informação.624

A hegemonia de uma modalidade de tradução do visí-
vel, reduzida ao universo cognitivo cujas variáveis tecno-
lógicas tornam-se as grandes responsáveis pela formulação 
dos novos regimes de verdade, transforma-se em imagem de 
mundo. Momento em que a tecnologia se torna modo de 

623 HEIDEGGER, 1995. 
624 VATTIMO, 1992: 31.

pensar, por nada precedida, sendo autojustificável e, sobre-
tudo, construindo universo virtual que procura suspender 
a densidade de experiências tais como: trabalho, território, 
corpo, cultura, etc. Seus feitos instauram o contexto em 
que se dá a mistura entre o que outrora denominou-se 
ficção e realidade. Sob o signo da tecnologia vive-se um 
ideal de existência em que a racionalidade da mercadoria, 
administrada e empacotada, se estende ao éthos social, que 
então, sob fetiche do progresso, faz prevalecer o “sistema 
de espelhos da razão [...] [em que] as áreas do real e as 
regiões dos fenômenos vão sendo conquistadas e racio-
nalizadas uma a uma e, doravante, se pode dar a razão de 
todas as realizações”.625 

Contemporaneidade: fábula e desenraizamento 

De todo modo, afirma Vattimo, o projeto cujo fetiche 
se encontra calcado no ideal de transparência acaba por 
produzir um efeito distinto do esperado. Para o autor, a 
consolidação dos meios de comunicação proporcionaria, 
diferente de uma sociedade mais integrada, consciente de si 
ou transparente, um mundo de mais incerteza, de maior 
instabilidade que, em vez de constituir coesão, produzi-
ria uma fragmentação planetária. Entretanto, afirma, esse 
relativo caos seria habitado por nossas esperanças de eman-
cipação.626 Segundo ele, as respostas mais satisfatórias com 

625 CARNEIRO LEÃO, 2000: 123.
626 VATTIMO, 1992: 31. 
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relação aos desdobramentos desse processo, não advêm de 
outro lugar senão dessa mesma configuração histórica da 
qual somos atores diretos e cuja conformação se encontra 
atrelada à chegada dos meios de comunicação de massa. 
Nesse caso, o desenvolvimento das tecnologias comunica-
cionais em vez de produzir um indivíduo consciente de si, 
acaba, de outra maneira, por gerar uma sociedade complexa, 
responsável justamente por criar, no limite, as condições 
para a “perda de seu princípio de realidade”.627 Nesse sen-
tido, a expressão sociedade transparente seria, antes de tudo, 
um questionamento. Somos, ao mesmo tempo, tanto tes-
temunhas do ápice da tentativa de consolidar o projeto 
de autonomia da razão quanto protagonistas de seu pró-
prio “transbordamento”. Com o avanço das novas tec-
nologias vivenciaríamos tanto a já celebrada chegada de 
uma emancipação futura como o desgaste do princípio de 
realidade que, durante séculos, teria estruturado o para-
digma em torno do progresso único para todo o gênero 
humano. Tal deterioração, no entanto, seria proveniente, 
mais do que de qualquer outra coisa, do próprio avanço 
produzido pelo paradigma moderno. Através da tecnolo-
gia, que tem nos meios de comunicação a condição de 
ícone (em especial na cibernética), a tecnociência radi-
caliza o procedimento discursivo das abstrações, condi-
ção de alcance do conhecimento verdadeiro desde Platão, 
chegando a um patamar de complexidade e variações 
sistêmicas de tal modo endógenas, que estariam em suas 

627 VATTIMO, 1992: 13. 

próprias premissas internas, a condição segundo a qual se 
extinguem as “oposições de padrão e todas as divergências 
de suposição”.628 De fato, o que se tem é o importante 
paradoxo. Se, por um lado, a consolidação das tecnologias 
comunicacionais intensifica as “forças de sistematização”629 
erguidas no período moderno, por outro, acaba por diluir 
o fundamento do mesmo projeto dado que equiparam, no 
interior do regime da funcionalidade, suas categorias de 
inteligibilidade. Como exemplo, vê-se a confusão gerada 
pelo tratamento dado à “subjetividade do sujeito como 
objetividade do objeto”.630 A questão, portanto, situa-se 
entre aquelas que têm como objetivo extrair propria-
mente outro itinerário do próprio aspecto essencial em 
que está contido o ideal tecnológico. Daí, a centralidade 
das imagens de mundo. O empreendimento ganha densidade 
posto que o que se observa é que, frente à eficácia tecno-
lógica e suas operações junto à ordem do saber, o ideal 
normativo da ciência moderna mostra-se cada vez mais 
desvitalizado. Na realidade boa parte da crítica ao modelo 
tecno-informacional acaba esvaziada e sem força porque 
tais movimentos “trabalham na mesma frequência”, isto 
é, em sua maioria operam segundo uma abordagem ins-
trumental do problema da comunicação e, nesse sentido, 
são fagocitados pela própria lógica funcionalista que cri-
ticam; afinal, a tecnologia, que tem por natureza o obje-
tivo de sistematizar e operacionalizar a vida em sociedade, 

628 CARNEIRO LEÃO, 2000: 124. 
629 CARNEIRO LEÃO, 2000: 122. 
630 CARNEIRO LEÃO, 2000: 125.
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tornando-a rentável, acaba por cumprir o papel que lhe 
convém com muito mais eficiência. Significa dizer que, se 
corremos grande risco na realização dessa passagem, isto é, 
no deslocamento da modalidade instrumental da técnica 
para outro paradigma que não se sabe exatamente qual 
será, também encontramos nela um solo fértil para a for-
mulação de novas perguntas.

Vattimo formula a questão da seguinte maneira. Para ele, 
o problema que envolve uma sociedade de comunicação 
generalizada gira em torno da crença hegemônica nos mass 
media como viabilização de uma sociedade autoconsciente, 
não condicionada por ideologias ou interesses particulares, 
mas suficientemente instrumentalizada por aparatos capa-
zes de submetê-la à verificação crítica, responsável por uma 
imagem rigorosa que desde sempre caracterizou “o corpo” 
das ciências modernas. No entanto, diz ele, a consolidação 
dos meios de comunicação acaba por funcionar num sen-
tido bastante diferente. O vigoroso desenvolvimento das 
ciências humanas e a intensificação de uma “comunica-
ção ilimitada” produziriam um violento questionamento a 
“toda crença na verdade como conformidade da proposi-
ção à realidade objetiva da coisa”.631 O filósofo chama aten-
ção para o que seria a desrealização do projeto moderno 
que acreditou numa visão de sociedade em que a verdade 
seria precedente da liberdade, em que haveria “alguém cuja 
visão do verdadeiro não é distorcida e que, portanto, tem o 
direito de revelá-lo aos outros, talvez mesmo impô-lo para 

631 VATTIMO, 2003: 15.

o próprio bem deles”.632 Para o autor, o que caracteriza a 
chegada desse que seria o período posterior à moderni-
dade é que o problema da liberdade passa a anteceder a 
questão da verdade. Segundo ele, a sociedade de comunica-
ção generalizada viabilizaria uma emancipação humana não 
mais proveniente do projeto em torno da autonomia da 
razão, mas aquela outra que chamou da arte da oscilação633 e 
que advém justamente da rarefação do princípio de realidade 
que estruturou o diagrama da ciência moderna. 

Como se terá observado a expressão 
“sociedade transparente” é aqui intro-
duzida em termos interrogativos. O que 
pretendo defender é: a) que no nasci-
mento de uma sociedade pós-moderna 
um papel determinante é desempe-
nhado pelos mass media; b) que estes 
caracterizam esta sociedade não como 
uma sociedade mais “transparente”, mais 
consciente de si, mais “iluminada”, mas 
como uma sociedade mais complexa, 
até caótica; e, por fim, c) que precisa-
mente neste “caos” relativo [...] residem 
as nossas esperanças de emancipação.634

Segundo o autor, em vez de solidificar o projeto de 
autotransparência, a implementação dos meios de comu-
nicação acabaria mesmo propiciando a diluição do projeto 

632 VATTIMO, 2003: 16.
633 VATTIMO, 2003: 51. 
634 VATTIMO, 1992: 10. 
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que acreditou no sujeito intelectivo e racional como base 
de toda e qualquer expansão possível. Segundo o filósofo, 
a chegada da sociedade da comunicação instala a crise do pen-
samento que acreditou na ideia de história contada como 
progresso único do gênero humano. História que deve-
ria, necessariamente, ter um centro, do qual se irradiaria 
todo o progresso da humanidade, e que, por isso, teria tido 
como grande preocupação, desde os iluministas, passando 
por Hegel, Marx, positivistas e historicistas, a constru-
ção de um certo tipo de civilização fundada no ideal do 
homem moderno, branco e europeu.635 Concepção que 
concebe a história como processo de emancipação pro-
gressiva da razão, que, com base num melhoramento no 
plano da educação, poderia alcançar o objetivo último do 
pensamento, a autonomia da razão. O projeto de civiliza-
ção expandido por quase todo o planeta, segundo Vattimo, 
dilui-se com a implementação da sociedade da comunicação. 
Trata-se da extinção da perspectiva teleológica na qual a 
história foi contada a partir de um centro único e conce-
bida como tendo uma essência, um propósito, um objetivo 
definido a priori, a ser seguido como ideal por todos os 
povos. Esse, sugere Vattimo, é o marco da passagem para o 
chamado período pós-moderno. 

A impossibilidade de pensar a história 
como um curso unitário, impossibili-
dade que, segundo a tese aqui susten-
tada, dá lugar ao fim da Modernidade, 

635 VATTIMO, 1992: 9. 

não surge apenas do colonialismo e do 
imperialismo europeu; é também, e tal-
vez mais, o resultado do aparecimento 
dos meios de comunicação de massa. 
Estes meios – jornais, rádio, televisão, 
em geral o que se chama hoje em dia 
de telemática – foram determinantes 
para o processo de dissolução dos pon-
tos de vista centrais, daqueles que um 
filósofo francês, Jean François Lyotard, 
denomina as grandes narrativas.636

A chegada da sociedade de comunicação generalizada 
seria uma das causas do fim do saber estruturado em torno 
da dualidade sujeito/objeto, que, segundo ele, realiza o 
caráter absoluto do espírito em Hegel, “puro fantasma ideo-
lógico, que na sua idealidade, mantinha com o real concreto 
uma relação de transcendência platônica, típica das essências 
metafísicas com todas as suas implicações, em grande sen-
tido, também repressivas (na medida em que permaneciam 
necessariamente transcendentes)”.637 Trata-se da experiên-
cia do pensamento que, para sustentar sua natureza fun-
damentalmente controladora, precisou necessariamente 
fomentar um mundo instável, incontornável, perturbador 
para, então, legitimar a instauração de seus parâmetros. 
Como se observou ao longo do trabalho, esses se entro-
nizaram na cultura ocidental a partir de uma moralidade 
extremamente rígida (e conservadora), responsável pela 

636 VATTIMO, 1992: 10-11.
637 VATTIMO, 1992: 28.
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instauração de um paradigma de ordem e progresso, estru-
turados em torno de uma linearidade discursiva que esteve, 
desde sempre, vinculada ao uso e significado instrumen-
tal da técnica. Experiência do pensamento que precisou 
demonstrar a miséria e o horror da existência (depreciação 
do estado de natureza) para instaurar normas de ordem 
transcendentes, constituindo-se, pois, como única modali-
dade absoluta capaz de intervir e “consertar” a imperfeição 
humana. Daí o ressentimento como uma das marcas fun-
dadoras da modalidade instrumental do saber do qual, hoje, 
somos os principais herdeiros. 

A emancipação, oriunda da diluição do princípio de rea-
lidade que teria estruturado o projeto moderno, pode ser 
entendida através do que Vattimo chama de processo de 
desenraizamento,638 isto é, estado de oscilação e deslocamento a 
que hoje estaríamos permanentemente sujeitos, em função 
da perda de convicções antes tidas como certezas. Segundo 
ele, o caos produzido pela invenção de uma sociedade de 
comunicação nos lançaria num mar de incertezas em que 
nas muitas situações em que vivemos já não encontramos 
respostas satisfatórias para defini-las. O mundo passa a 
nos ser oferecido numa sucessão de situações que nossos 
conceitos já não são suficientes para explicar. Seria um 
momento da história em que estaríamos colocando em 
suspensão o caráter óbvio da existência e nos pergun-
tando novamente acerca das convicções mais elementa-
res do mundo. A crise do modelo verdade-referência nos 

638  VATTIMO, 1992: 65. 

mergulharia num profundo niilismo, em que predominaria 
uma espécie de vácuo entre nossa vivência do mundo e o 
arcabouço conceitual que empregamos para representar e 
interpretar nossa atualidade.

Quando modos de pensar e agir imbu-
ídos de determinada orientação ou 
combinação de símbolos se deparam 
abruptamente com “anomalias” ou pro-
blemas na experiência que não podem 
ser abrangidos pelos símbolos e for-
mas de compreensão existentes, podem 
requerer uma reavaliação dos “paradig-
mas” ou suposições prevalecentes sobre 
a realidade que comanda as atividades. 
O ato social modifica-se quando as 
imagens que o orientam e justificam 
já não satisfazem as exigências da vida, 
e quando tais exigências geram novos 
compromissos, ou quando a visão dos 
indivíduos criativos enfrenta suposições 
eficazes e introduz novos símbolos e 
formas que subvertem as imagens.639

É este, sobretudo, o período histórico em que nos 
encontramos em meio à crise generalizada de valores. 
Para Nietzsche o niilismo representaria nada mais do que 
a própria doença moral do homem moderno, em que os 
valores tidos como até então “superiores” (O Ser dos entes 

639  GUNNEL, 1968, apud ANSELL-PEARSON, 1997: 48.
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para filosofia e para religião) se desfazem, e nós migrarí-
amos de um registro-limite para outro, isto é, “da crença 
em valores morais e absolutos para a crença em nada”.640 
Para o filósofo, independente das causas, o niilismo pode 
ser compreendido como sina do destino, estágio necessá-
rio à passagem em que as crenças universais erguidas em 
torno da moral cristã subitamente parecem ficar exauridas 
(esgotadas) de qualquer sentido. Segundo ele, um estágio 
cuja experiência a humanidade deve viver, para se per-
guntar sobre o valor dos valores.641 Etapa da história vista 
como consequência final dos ideais que teriam, até agora, 
fundado certa ocidentalidade. Nesse caso, podemos dizer, 
as marcas do niilismo incidem ainda com mais intensidade 
sobre estruturas sociais erguidas em torno de uma meta e/
ou finalidade. Tais como a Igreja, os partidos políticos e o 
Estado, que são constituídos a partir de um telos no qual o 
processo histórico é visto como tendo como causa final a 
prescrição de um sujeito ideal.

Para Vattimo, a experiência do desenraizamento, resul-
tante desse período marcado pelo niilismo, produz uma 
experiência estética da verdade extremamente potente, 
que o autor denomina arte da oscilação: aquela que acolhe 
a angústia, a morte e a dor como partes integrantes da 
vida.642 Experiência que, em vez de separar o homem de seu 

640 ANSELL-PEARSON, 1997: 49. Sobre o assunto ver também Casanova, 
2006.

641 ANSELL-PEARSON, 1997: 49.
642 VATTIMO, 1992.

estado de natureza, faz dela o seu próprio fenômeno cons-
titutivo, materializando a experiência da simultaneidade 
entre essência e aparência. Para exemplificar essa experi-
ência estética da verdade produzida na sociedade dos mass 
media, Vattimo cita os exemplos do Shock caracterizado por 
Walter Benjamin no cinema e do Stoss, da obra de arte 
como “prática de verdade”, em Heidegger. No primeiro 
caso, a experiência do choque no cinema é comparada à 
vida citadina da pós-modernidade. Assim como a dinâmica 
urbana, a experiência perceptiva do cinema nos mergulha 
numa sucessão de imagens, na qual uma é logo substitu-
ída por outra, instando nosso olhar à adaptação sucessiva. 
Tal experiência perceptiva funciona como uma espécie de 
projétil de imagens que se dispara na direção das certezas 
(garantias) de nossos hábitos perceptivos. Walter Benjamin 
compara essa experiência cinematográfica ao cotidiano da 
vida nas cidades. Segundo ele, as percepções do espectador 
do filme são como as de um indivíduo que se movimenta 
em meio ao tráfego de uma metrópole. Mais do que de 
mobilidade e hipersensibilidade dos nervos e da inteligên-
cia características da percepção do homem metropolitano, 
vive-se uma verdade estética menos como obra tranquili-
zadora, estável e bela, do que como experiência pensada em 
termos de intensos e múltiplos, mínimos e contínuos des-
locamentos. O cinema e sua acelerada reprodução de ima-
gens seria a forma de arte correspondente ao perigo, cada 
vez maior, presente nessa rotina urbana, na qual a ameaça 
de morte amedronta não exatamente pela possibilidade do 
atropelamento, mas por ser entendida como possibilidade 
inerente à existência. 
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Segundo Vattimo, a experiência do Shock em Benjamin 
também poderia ser vista no Stoss, de Heidegger. Nesse 
caso, a angústia é tomada como experiência da existên-
cia da morte, sendo ela também a base da obra de arte. A 
angústia que o ser-aí (homem) vive, quando é lançado nu 
no mundo,643 é o estado emotivo essencial da experimenta-
ção artística. Seu significado diz respeito à ânsia e ao medo 
de viver. Para Vattimo a experiência da angústia é também 
uma experiência de desenraizamento porque faz com que a 
alma seja confrontada com os mais elevados sentimentos 
de criação, pela gratuidade total644 do mundo. Preocupada 
pela admiração, “em si insignificante (em sentido rigoroso, 
que não remete para nada; ou que remete para o nada)”,645 
de que o mundo existe, a angústia é o estado emotivo 
essencial da arte, residindo sua natureza precisamente na 
interrupção do caráter óbvio da existência. 

A mesma experiência estética também se encontra no 
sublime kantiano; para Kant, o “o sublime abala, o belo 
encanta”.646 Segundo Parret, diferente do sentimento do 
belo, “excitado pela visão de uma várzea coberta de flores, 
de vales por onde serpeiam riachos e pastam rebanhos”,647 
o sublime emergiria “quando a alma fosse confrontada com 
situações caóticas, com as desordens e as devastações mais 
violentas da natureza, desde que pudéssemos perceber sua 

643 ANSELL-PEARSON, 1997: 49.  VATTIMO, 1992: 56. 
644 Idem. 
645 VATTIMO, 1992: 57. 
646 KANT, 1960: 47, apud Parret, 1997: 141. 
647 PARRET, 1997: 140. 

magnitude ou sua força”.648 Suas definições remetem à 
“harmonia ou ao antagonismo de duas faculdades: o enten-
dimento e a imaginação. [Enquanto] o sentimento do belo 
provém da harmonia entre essas duas faculdades, o sublime 
resulta de seu conflito”.649 A ideia de sublime, portanto, 
estaria bastante próxima da ideia de limiares, fronteiras, 
limites, isto é, “um estilo elevado que nos transporta, nos 
arrebata, nos arrasta para as alturas”.650 O sublime seria 
constituído necessariamente de pavor e prazer. Diante do 
empenho em obter a mensuração da grandiosidade absoluta, 
a unidade ou a totalidade das diferentes intuições, a imagina-
ção fica sem a fala, subjugada, pois é lançada no “abismo em 
que o livre jogo das faculdades resulta transtornado”.651No 
entanto, a tragicidade, (“desabamento da faculdade de ima-
ginar a totalidade ilimitada”),652 não produziria mal-estar. 
De outra maneira, de seu dilaceramento despontariam o 
prazer e a felicidade, ou seja, aí estaria a particularidade da 
emoção do sublime: “a imaginação hiperativa, necessaria-
mente em ruínas, [...] não consegue apreender o infinito, 
é ao mesmo tempo a faculdade que faz sentir a infinitude 
da alma, o poder de uma liberdade que é impossível de ser 
representada”.653 O prazer e o pavor resultados da invia-
bilidade de conceber o infinito, o ilimitado e a totalidade 

648 Idem.
649 PARRET, 1997: 142. 
650 PARRET, 1997: 138. 
651 PARRET, 1997: 143. 
652 Idem. 
653 Idem. 
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seriam vivenciados como a infinitude da alma. Sendo assim, 
a compreensão de que haveria algo que poderia exceder 
a própria imaginação tornar-se-ia sinônimo da alma e sua 
condição ilimitada.654 O sublime seria, portanto, a emoção 
do heterogêneo, das rupturas e fraturas, ou ainda dos limiares – 
o emolduramento que se abre para o “assombro do vazio 
e desencaminha a imaginação, já que a defronta com o 
disforme-ilimitado”.655

O sublime é o sentimento dos limiares. 
No entanto, o desabar da imaginação 
é o desabar da temporalidade da ima-
ginação: o sentimento do sublime vio-
lenta o tempo; isso, como diz Kant, é 
“imaginar compreender num instante” 
aquilo que é apreendido como suces-
sivo. Em consequência, o sublime é 
o que seduz. Seduzir [...] é colocar o 
tempo em movimento com a imagi-
nação. [...] O sublime instaura um per-
curso de abismos e fraturas, um campo 
de limiares ou de enquadramentos 
abrindo-se sobre o pasmo do ilimitado 
ou do nada – um paradoxo onde nada é 
belo, perfeito nem harmonioso e onde 
o temor engendra o mais intenso dos 
prazeres.656

654 Idem. 
655 PARRET, 1997: 146. 
656 PARRET, 1997: 156.

Parret fala a respeito de um sentimento marcado pela 
perda de consciência e pelo estremecimento diante do fenô-
meno do vazio, estesias que conjugam ansiedade e ale-
gria.657 O que nos interessa aqui, de qualquer forma, é 
mostrar que o Shock de Benjamin, o Stoss de Heidegger e 
o sublime kantiano caracterizam uma experiência estética 
da verdade que faz da instabilidade ou, como diz Vattimo, 
do estado de desenraizamento seu estado constitutivo e não 
provisório. 

Contudo, os dois conceitos, o de 
Heidegger e o de Benjamin, têm pelo 
menos um traço em comum: a insistên-
cia no desenraizamento. Num e noutro 
caso, a experiência estética surge como 
uma experiência de estranhamento, que 
exige um trabalho de recomposição e 
readaptação. Este trabalho, porém, não 
aponta para o alcançar de uma condi-
ção final de recomposição; a experiên-
cia estética, pelo contrário, vira-se para 
a manutenção do desenraizamento.658

O elemento novo que Benjamin e Heidegger intro-
duzem nas concepções de experiência estética é a noção 
de oscilação. Um deslocamento permanente entre funda-
ção e ruptura cujo resultado é necessariamente uma “ver-

657 PARRET, 1997: 146. 
658 VATTIMO, 1992: 57.
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dade posta em ação”.659 Nesse sentido, a experiência da 
verdade de ordem estética nunca seria apenas tranquili-
zadora, fruto de meras sensações de prazer, segurança e 
conforto. Da mesma forma, não seria entendida a partir 
da ideia de belo, mas sim, resultado do estranhamento, 
da inquietação e da angústia. Para Vattimo, esse desenrai-
zamento é resultado do desamparo, do estranhamento, 
de situações que não conhecemos e que nos causam 
temor e conflito, enfim, uma experiência estética produ-
tora de verdade, uma vez que funciona como aconteci-
mento criador de mundos. A ideia da oscilação consiste 
na simultaneidade entre o espanto do novo e a invalidez 
do que se encontra consolidado como valor fundamental. 
Na realidade, é uma verdade de ordem estética que não 
objetiva promover a arte como sinônimo de estabilidade 
ou como conciliação final de determinada experiência, 
materializando-a em forma de obra. Nessa perspectiva, 
a verdade de ordem estética não demanda manutenção 
permanente, mas, sobretudo, viveria da configuração de 
constante provisoriedade. Em vez de profundidade, pere-
nidade e autenticidade, aspectos que caracterizam tradi-
cionalmente a experiência de verdade proveniente do 
belo, o que dela percebemos, na sociedade de comunica-
ção generalizada, são elementos ligados à superficialidade e 
à precariedade. Segundo Vattimo, diferente de uma socie-
dade vulnerável, sem capacidade crítica e dominada pelas 
classes hegemônicas, essa superficialidade ou precariedade 

659 Idem. 

diz respeito ao enfraquecimento do próprio princípio de 
realidade. Para o autor, no entanto, uma sociedade com 
princípios de realidade fluidos e móveis significa também 
a possibilidade do questionamento e da relativização de 
seus próprios valores hegemônicos. Trata-se da multipli-
cação sem fim dos dialetos (“racionalidades locais”)660 e 
dos centros de história661 em que as decisões passariam a ser 
tomadas menos a partir de um vetor único e central, e 
mais a partir das diversidades étnicas, sexuais, culturais e 
religiosas, resultando, portanto, numa rede de razões muito 
mais complexa. Segundo o autor, a multiplicação das ima-
gens de mundo, responsável por criar esse ambiente instável, 
oscilante, móvel, em que se produziria a permanente rare-
fação do sentido de realidade, seria também o momento 
em que a ideia de informação transforma-se em fabulação. 
Em detrimento da ideia de informação, que traduziria os 
esforços científicos na busca de critérios cada vez mais 
precisos sobre a natureza humana, vivenciaríamos o que 
Vattimo chama de “fabulação de mundo”.662 Nessa fase 
da história a condição da ciência, fluida e incerta, vê suas 
premissas – tradicionalmente caracterizadas como princí-
pios de verdade longamente sedimentados em nossa cul-
tura – diante de um radical questionamento; afinal, elas 
se apresentam, agora, de tal modo endógenas, que seriam 
seus pressupostos internos, em boa medida, a condição 

660 VATTIMO, 1992: 15. 
661 VATTIMO, 1992: 29. 
662 VATTIMO, 1992: 31. 
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pela qual permanecem, efetivamente, no limiar do que 
podemos chamar de fábula.

Na sociedade dos media, em vez de 
um ideal de emancipação modelado 
pela autoconsciência completamente 
definida, conforme o perfeito conhe-
cimento de quem sabe como estão as 
coisas (seja ele o Espírito Absoluto de 
Hegel ou o homem já não escravo da 
ideologia, como o pensa Marx), está a 
surgir um ideal de emancipação que tem 
antes na sua base oscilação, pluralidade e 
por fim o desgaste do próprio “princípio 
de realidade”. Em vez de se dirigir para a 
autotransparência, a sociedade das ciên-
cias humanas e da comunicação gene-
ralizada dirigiu-se em direção ao que, 
pelo menos na generalidade, se pode 
denominar “fabulação do mundo”.663

O pensamento que se constitui como um dos sólidos 
pilares da própria ciência, em função do transbordamento 
de seus próprios pressupostos científicos, entra em decadên-
cia, possibilitando outros regimes de verdade (“emancipa-
ção como libertação das diferenças”).664 Segundo Vattimo, a 
partir da rarefação dos pressupostos científicos, viveríamos 
uma experiência de verdade necessariamente marcada pela 
sempre presente simbiose entre “ficção e realidade”. Uma 

663 VATTIMO, 1992: 13 e 31.
664 VATTIMO, 1992: 14.

convivência permanente dessa dualidade que, hoje, mais 
do que nunca, se apresentaria também como referência 
de princípio de realidade. Essa seria, portanto, a experiência 
da “fabulação de mundo”. Um paradigma de verdade que 
o autor chega a definir como reencontro do mito,665 enten-
dido não como ancestralidade ou estado civilizatório que 
antecederia a instalação de uma cientificidade hegemô-
nica, moderna ou avançada, mas, sobretudo, como condi-
ção e efeito de verdade sempre presentes. A presença do 
mito aponta, na realidade, para o retorno de todas aquelas 
outras experiências de pensamento que os muros da cidade 
da lógica666 erguidos na Grécia clássica excluíram. É, por-
tanto, a presença não apenas do mito, mas de experiências 
de pensamento tais como os sonhos, a loucura, a poesia, a reli-
gião, em suma, daquelas que, “para terem lugar no país da 
verdade, guardado pela filosofia, necessitavam das creden-
ciais da razão”.667 Na perspectiva de Vattimo, o princípio 
de realidade que sustentara o modelo fundado por Platão 
e Aristóteles, ainda que se remeta à modernidade, vive um 
processo de erosão, fazendo retornar todas aquelas outras 
experiências de pensamento que até o momento teriam 
supostamente permanecido fora do projeto de luminosi-
dade erguido pelo advento do ser. Por isso, a mistura de 
ficção e realidade; daí fabulação de mundo. A erosão do prin-
cípio de realidade abre a contemporaneidade ao espaço 
das interpretações; por isso a hermenêutica como instância 

665 VATTIMO, 1992: 35. 
666 CARNEIRO LEÃO, 2002: 193.
667 CARNEIRO LEÃO, 2002: 195.
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privilegiada de trabalho. “Antes de mais nada a lógica com 
base na qual se pode descrever e avaliar criticamente o 
saber das ciências humanas, e a possível verdade do mundo 
da comunicação mediatizada, é uma lógica hermenêutica, 
que procura a verdade como continuidade, correspondência, 
diálogo entre os textos, e não como conformidade do enun-
ciado a um mítico estado de coisas”.668 

Comunicação e imagem de mundo:  
uma perspectiva hermenêutica

A abordagem de Vattimo nos parece decisiva porque 
apresenta a centralidade do acontecimento comunicação, em 
especial, caracterizando-o como determinação histórica, 
isto é, em torno de uma sociedade de comunicação generalizada 
dar-se-ia, segundo o autor, a passagem ao chamado perí-
odo pós-moderno. Embora em nosso trabalho tal debate 
não seja exatamente desenvolvido, a abordagem torna-se 
importante porque situa o acontecimento comunicacional 
não apenas como aquele que promove a passagem de 
uma época à outra, mas, sobretudo, porque o compreende 
como fenômeno que define a originalidade de nossa atua-
lidade. Na sequência, tal interpretação é aquela que tam-
bém retira o tema da comunicação da perspectiva setorial. 
Nessa reflexão o autor chama atenção para uma atuali-
dade caracterizada pelas dinâmicas comunicacionais cuja 
particularidade se encontra na instauração de um regime 

668  VATTIMO, 1992: 33.

de transparência como novo valor social. O acontecimento 
remete à passagem da técnica, que sai de sua modalidade 
moderna e migra para aquela dita contemporânea, mais 
conhecida como tecno-logia, em que se constitui como ima-
gem de mundo. Como dito, a passagem é paradoxal, ou seja, 
embora consolide um ideal de cognoscibilidade talvez antes 
nunca visto, da mesma forma, nos lança num período radi-
calmente ensaístico dadas as transformações engendradas 
na ordem dos novos questionamentos e regimes de ver-
dade. De fato, a perda do caráter instrumental faz com que 
a técnica deixe de ser entendida como mero instrumento, 
separado do homem, que realizava aquilo que lhe fosse 
ordenado, transformando-a em códigos de inteligibilidade 
próprios, perspectiva em que os sujeitos não necessaria-
mente possuem o “controle da situação”, permanecendo, 
portanto, vulneráveis aos efeitos dessa instrumentalidade. 

Em se tratando do fenômeno da comunicação, é essa 
a abertura (passagem da técnica à tecno-logia) que dilui a 
setorialização epistemológica que historicamente a carac-
teriza. De fato, comumente associados a uma determi-
nação instrumental, os fenômenos comunicativos foram 
e têm sido passíveis de leituras meramente circunscritas 
à descrição do funcionamento ou ao aparecimento dos 
suportes de última geração. Em geral atreladas ao signo 
do progresso, tais interpretações limitam-se ao acompa-
nhamento da emergência das últimas inovações futurísti-
cas, radicalizando a condição instrumental do fenômeno. 
No entanto, precisamente no paradoxo de um ideal de 
transparência, instaurado pelo crivo tecnológico, residiria 
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a passagem da comunicação enquanto artifício para o que 
seria a qualidade de uma nova natureza: condição de novo 
espaço-tempo social.669 É o acontecimento tecno-logia aquele 
que, paradoxalmente, retira a questão comunicação da 
perspectiva em que fora concebida como meio, modo ou 
instrumento, apresentando-a como nova atmosfera, cujas 
configurações de espaço e tempo reordenam nossa atual 
condição societária. 

A mudança aponta para diversas denominações. 
Tomamos emprestada a expressão ambiência (“nova cir-
cunstância societária: a sociedade estruturada e ambien-
tada pela mídia”),670 de Rubim, para melhor definir a 
natureza da mudança que envolve o fenômeno comuni-
cação. O termo é utilizado para designar a impressionante 
vultuosidade das tiragens e audiências que hoje se espalham 
pelo mundo; a abundância e as extensões da cultura das 
redes; as recentes proliferações e diversificações oriundas da 
convergência midiática; a presença da mídia na cultura; na 
educação, na política, nos modos de conhecer o mundo 
que hoje passam em boa parte pelos inúmeros dispositi-
vos informacionais; no aumento dos trabalhos vinculados 
ao paradigma da informação; no crescimento do consumo 
relacionado à comunicação, tais como bens simbólicos 
(entretenimento) ou suportes técnicos (computadores, 
i-pods, celulares, etc.).671 Elemento fundador da cultura 

669 SODRÉ, 2004: 23.
670 RUBIM, 2000: 34-36.
671 RUBIM, 2000: 35.

da eficácia, as tecno-logias da comunicação, desde as mais 
tradicionais – telefonia, rádio, televisão – às mais recen-
tes – computador, cabo de fibra óptica, satélite, internet–, 
constituem-se hoje como espécie de revestimento histó-
rico. Além de individualizarem nossa atualidade, elas têm 
assumido progressivamente a condição do próprio entrela-
çamento social, a infraestrutura em torno da qual se passa 
a sociabilidade contemporânea. Nesse sentido, a expressão 
ambiência histórica materializaria uma mudança radical na 
conformação do fenômeno comunicacional. Ele já não 
se apresenta numa perspectiva meramente instrumental 
porque constitui a própria tessitura em torno da qual se 
desenvolve a trama das interações humanas.

A onipresença tentacular dessa infra-
estrutura de comunicação e sua ima-
nente exposição através da permanente 
fabricação e mediação de sentidos pela 
mídia constituem a singular ambiência 
da contemporaneidade. Cabe, então, 
construir parâmetros que busquem elu-
cidar a comunicação como ambiente, 
como tessitura onipresente que acolhe 
e envolve o ser e o estar no mundo na 
atualidade, como uma quase e segunda 
“natureza” que trança a sociabilidade 
contemporânea.672 

672 RUBIM, 2000: 34.
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Inúmeros são os exemplos que justificam tal proposição. 
Embora não possamos remeter o episódio a padrões tota-
litários, afinal de contas tal abrangência não recobre toda 
forma de vida, podemos afirmar que, pelo menos em se 
tratando dos espaços fundamentalmente urbanos, os meios 
de comunicação constituem a atmosfera que circunscreve 
boa parte de nossa tessitura social. Na realidade, existe aí 
íntima relação que parece não se desfazer. A mesma já 
era apresentada por Simmel no século XIX, quando da 
definição do espaço urbano como “intensificação da vida 
nervosa”,673 em que o vínculo entre espaço urbano e os 
meios de comunicação parecia indissolúvel. Hoje, talvez, 
esse vínculo seja ainda mais forte. Se lembrarmos que o 
contingente populacional mundial está efetivamente con-
centrado em tais espaços, fica explícito o alcance que tal 
empreendimento realiza, o que, de alguma maneira, jus-
tifica a abordagem que atribui ao evento comunicacional 
o viés paradigmático. Interessa observar, nesse sentido, a 
nova contingência assumida pelos meios e suportes comu-
nicacionais em que os mesmos não apenas assumem a 
condição de produtores da racionalidade que atravessa a 
rede heterodoxa do conjunto de instituições, mas, também 
como novos lugares em que transcorre a sociabilidade con-
temporânea.674 Falamos, portanto, da comunicação como 
o próprio espaço sensorium em que se constituem as “redes 
de sentido que passam a conformar um sentido de real”.675 

673 SIMMEL, 1950.
674 RUBIM, 2000: 26. 
675 SODRÉ, 2004: 16-17.

Além de se constituir como instâncias através das quais se 
tem progressivamente erguido um “sentimento intenso de 
comunidade”,676 os engendramentos comunicacionais são 
aqueles que, muito especialmente, têm instaurado a dimen-
são sensorial como atributo específico de nossa atualidade. 
Nesse caso, afirma Sodré, tem-se a emotividade, a sedução 
e a passionalidade como pilares constitutivos da natureza 
comunicacional.677 Embora um sensorialismo adminis-
trado pela lógica do capital, que o apresenta efetivamente 
sob o crivo da mercadoria, ainda assim trata-se não apenas 
da energia empreendida na confecção dos objetos, mas, 
cada vez mais, das próprias rotinas produtivas. Essa, por-
tanto, a nova conformação prática da questão comunica-
ção. Em torno dela, afirma Sodré, instaura-se a dimensão 
do sensório ou ainda do vigor do “sensível (emocional, 
sentimental, afetivo, mítico) como forma emergente de 
sociabilidade”.678 Podemos perguntar, nesse sentido, em 
que medida, sendo essa a particularidade marcante dos 
meios de comunicação – as questões da “forma e do sen-
sível” 679 são aquelas que os caracterizam atualmente –, não 
seria também e muito propriamente a questão que aponta 
para a especificidade do objeto de estudo comunicacional? 
Voltaremos à questão. 

676  SODRÉ, 2004: 22.
677 Curso Mídia, afeto e política ministrado por Muniz Sodré na Escola de 

Comunicação em março de 2003. O tema ganha importante compila-
ção quando da publicação, do mesmo autor, de As estratégias sensíveis. 
Afeto mídia e política (2006). 

678 SODRÉ, 2004: 16.
679 SODRÉ, 2004: 18.
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De qualquer maneira, ao retirar a questão comunica-
ção da abordagem instrumental, o crivo tecnológico nos 
demanda outras posturas interpretativas. Não tanto em 
torno dos meios de comunicar, mas de uma outra racio-
nalidade produzida pelas tecnologias de comunicação e 
seu consequente entrelaçamento junto ao tecido social. 
Isso porque, em nossa atual conjuntura a comunicação “se 
torna cada vez mais um valor em si mesmo, para além de 
sua função (informativa, prático-política, prático-comer-
cial, etc)”,680 abandonando sua condição de mero meio 
ou instrumento, consolidando-se como finalidade em si 
mesma, uma vez que estar nos circuitos de comunicação 
constitui horizonte de “expectativa de compartilhamento 
[de] validade universal”.681 Nesse contexto, “não são tanto 
os conteúdos da comunicação que contam, mas a própria 
possibilidade de comunicar”,682 aquela que viria a cons-
tituir novo valor social. Comunicação aí não diz tanto 
de conteúdos, mas aparece como designação de lugar 
ou acontecimento que ressignifica tanto as dimensões de 
espaço e tempo como os próprios vínculos sociais que já 
não podem prescindir de tais pressupostos. Nesse sentido, 
outras interpretações se fazem necessárias, tais como: mas 
do que trata tal abrangência? De que trata o acontecimento 
tecno-logia? O que seria uma ressignificação de espaço e 
tempo? O que é possível efetivamente comunicar nessa 

680 VATTIMO, 2002: 19.
681 Idem.
682 Idem.

nova conformação sócio-histórica? Ou, mais ainda, na 
esteira das preocupações de Ciro Marcondes Filho:683 o 
que seria efetivamente (o) comunicar? Enfim, perguntas 
que remetem à comunicabilidade como valor social e que, 
embora tenham origem nos diversos circuitos e suportes 
midiáticos, dizem respeito a uma nova conformação da 
questão da comunicação, a qual, agora, se apresenta, sobre-
tudo, no âmbito fenomenológico. 

Da tradução do visível: o fenômeno da  
midiatização social 

Definida como sociedade midiática, nossa atualidade 
estaria de tal forma submetida às ingerências dos suportes 
comunicacionais, que sua conformação prática produziria, 
além de outra condição societária, novos regimes de ver-
dade. Esses se consolidam hoje sob o signo da visibilidade, 
valor primordial em nossa contemporaneidade. Tornar 
visível, expor à visibilidade ou fazer-se visível são valores 
que derivam diretamente da transparência como paradigma 
próprio de uma atualidade comunicacional. Principal des-
dobramento da expansão da armação técnica, a tecnologia 
coloca a imagem como um de seus mais importantes centros 
de gravidade. Nem tanto como representação, mas como 
necessidade de que reinterpretemos a superfície existen-
cial em que residem os novos vínculos sociais. De fato, 

683  Marcondes Filho, 2010: 10.
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a imagem, enquanto modo de representação,684 dada sua 
eficácia, tem-se constituído como valor central em nossa 
contemporaneidade. A consolidação do paradigma digital, 
hoje, resulta dos esforços (sobretudo da química e da física) 
que historicamente se têm preocupado em dar visibilidade 
ao projeto científico moderno. Nossa contemporaneidade 

684  Quanto às modalidades de representação imagética, enorme e diversa 
é a evolução do tema. Segundo Flusser (1998), quanto aos primeiros 
registros podemos remontar ainda à pré-história, quando as pinturas 
rupestres produzidas pelos homens paleolíticos marcavam, em diferentes 
tipos de rocha, seus mitos e deuses, representações da vida quotidiana. 
Os desenhos depois tomariam o formato de palavras, fundando não 
apenas a escrita, como toda uma estrutura formal, institucionalizada, 
de linguagem impressa. Todavia, tais imagens não poderiam ser clas-
sificadas como as que encontramos hoje, por exemplo, no cinema, na 
fotografia ou na televisão. Quando nos referimos às pinturas rupestres, 
ou qualquer outra forma de reprodução de imagens a partir de suportes 
artesanais, falamos em desenhos e representações definidos como ima-
gens tradicionais. Essas, porém, se diferenciariam das pertencentes ao 
período conhecido como das imagens da técnica. No caso das primei-
ras tratava-se do elemento humano munido de instrumento artesanal 
(bastão, pincel) transferindo sua imaginação para uma superfície plana. 
A tentativa de compreender como tal movimento se havia processado 
tinha que ser feita a partir do entendimento daquele que elaborara tais 
símbolos. Já em relação às imagens da técnica, a situação não seria tão 
simples. Além do agente humano haveria “um aparelho a ser mani-
pulado e será preciso incluí-lo na tentativa de entender os símbolos 
agora produzidos pelo complexo aparelho-operador”. A mudança não 
trataria apenas do corte fundamental, realizado pelo advento da técnica, 
entre os mais variados contornos de expressão em superfícies planas 
– passando do uso de instrumentos simples, com o objetivo de gravar 
desenhos em cavernas, à elaboração dos mais complexos meios e supor-
tes de representação da imagem –, mas seria antes uma radical mudança 
no entendimento de um tipo de tradução do visível, cujo fascínio refor-
çaria a crença tão sonhada na verdade como verossimilhança.

testemunharia aquilo que seria o auge da imagem como 
topografia, modalidade de representação através da qual 
a técnica se transforma, oferecendo à ciência outra forma 
de dar-se a ver. O projeto cuja origem é o próprio espe-
lho ganha ampla aceitação com o surgimento, entre 1826 
e 1839, dos primeiros aparelhos de reprodução mecânica 
da imagem, ancestrais das atuais máquinas fotográficas. 
Pela primeira vez na história, o homem fixaria imagens 
mecanicamente. É por meio desse aparecimento que tem 
origem uma ampla e complexa cadeia de produção de 
imagens que só se torna compreensível com o advento das 
imagens eletrônicas, sobretudo da televisão, bem como das 
imagens digitais, disseminadas com o advento das catego-
rias de tempo real e espaço virtual, responsáveis por fundar 
a cultura do ciberespaço. Na realidade, com a invenção 
da fotografia, além da fundamental ruptura na forma de 
produção de imagem, reforçar-se-ia a tradição que atu-
almente ganha amplo espectro em torno da qual a ima-
gem aparece como sinônimo de veridicção. O paradigma da 
imagem, que faz do espelho uma espécie de testemunha 
fiel da realidade, renova-se agora sob o feitiço das imagens 
digitais, cuja propagação atende aos ideais de controle e 
segurança que caracterizam o projeto de transparência nos 
dias atuais. 

Entretanto, a grande questão oriunda da explosão do 
regime da visibilidade a que nos referimos não trata tanto 
da imagem como representação. Entre as questões colo-
cadas por uma ambiência comunicacional estaria preci-
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samente aquela que remete a tempos antigos,685 ou seja, 
do retorno do problema da aparência, da interpretação do 
próprio visível, como desafio ao empreendimento teórico 
contemporâneo. Se, ao longo dos tempos, naquilo que diz 
respeito à produção do conhecimento, a questão da aparên-
cia adquirira prescrição pejorativa, fora considerada lugar 
do engano, do supérfluo ou superlativo, agora, o paradigma 
da transparência a faz retornar como instância fundamen-
tal na formulação de novas chaves interpretativas. No caso 
das práticas científicas em comunicação tal retorno as sub-
mete à provocação e às astúcias provenientes do próprio 
âmbito existencial em que se passa o fenômeno comuni-
cativo. Nesse sentido, a passagem à condição de ambiência 
histórica é aquela propriamente que vem endossar a abor-
dagem do acontecimento comunicacional segundo uma 
perspectiva hermenêutica – aquela que advém do “verbo 
hermeneuein [e] significa transmitir, trazer mensagens”.686 O 
termo não faz referência apenas a Hermes, mensageiro dos 
deuses, mas às demandas teóricas em comunicação. A elas, 
agora, caberia também o desafio de compreender “a men-
sagem do destino que trama as vicissitudes da história dos 
homens”.687 Das abordagens através das quais se discute 

685 O problema da tradução do visível é, desde sempre, o grande responsável 
pela fundação da cultura teórica. Se recuarmos até a origem da palavra, 
encontraremos em theôrein (ver) sua herança etimológica. Os teóricos, 
portanto, seriam aqueles capazes de ver (contemplar) e contar aquilo 
que fora visto, fazendo de sua narrativa o nascimento de uma prática 
depois conhecida como teoria. CHATÊLET, 1994: 39.

686 CARNEIRO LEÃO, 2002: 195.
687 CARNEIRO LEÃO, 2002: 196.

hoje o fenômeno da comunicação, acreditamos ser aquela 
denominada midiatização social a que melhor congrega os 
esforços não só de atribuir à comunicação sua especifici-
dade discursiva, mas, sobretudo, de reconhecer seu caráter 
fenomênico. O fenômeno da midiatização social compre-
ende tanto a dimensão central, assumida pela técnica, nos 
processos comunicacionais como realiza sua abordagem 
para além do formato instrumental, concebendo-o como 
ambiência histórica. No texto Midiatização, prática social 
– prática de sentido,688 Fausto Neto realiza uma espécie 
de cartografia na construção de tal perspectiva teórica. O 
investimento, segundo ele, torna-se fundamental dado o 
aumento da complexidade dos próprios processos midi-
áticos nas últimas décadas. No texto em questão, o autor 
procura levantar alguns daqueles que seriam importantes 
desdobramentos no que diz respeito ao incipiente aconteci-
mento. Em primeiro lugar, trata-se de um fenômeno pouco 
problematizado, ainda sob forte influência de “conheci-
mentos fundadores das teorias da comunicação”,689 que 
insistem em circunscrevê-la na lógica de uma determi-
nação instrumental, embora suas características já apon-
tem claramente para outra abordagem. Segundo ele, o 
fenômeno, que deve ser entendido em processualidade, já 
conta com diversos “intentos de inteligibilidade”.690 A 
ele podem ser remetidos termos tais como “dispositivo, 
ambiente, máquina, operador, sujeito, processos midiáticos, 

688 FAUSTO NETO, 2005.
689 FAUSTO NETO, 2005: 1.
690 Idem.
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bios-midiático, tecnointeração, molduras/emolduramen-
tos, emoldurações”691 – expressões que apontam para o 
conjunto de esforços que, reunidos hoje sob o signo da 
midiatização, procuram pensar o problema da comunicação 
em nossas sociedades. Evidentemente, não nos é possível 
aqui adentrar as minúcias de tais formulações. Gostaríamos, 
no entanto, de chamar atenção para dois aspectos explo-
rados em nossa pesquisa e que se encontram sob o crivo 
do fenômeno em questão: o primeiro trata da centralidade 
da técnica; o segundo, da interpretação da comunicação 
como ambiência sociocultural. Segundo Fausto Neto, uma 
das principais características do enquadramento da midia-
tização é justamente realizar uma abordagem do problema 
da comunicação, retirando-a da perspectiva instrumental, 
e, sobretudo, autonomizando as interpretações do fenô-
meno de outros campos do conhecimento que, de um 
modo geral, por não terem a comunicação como questão 
central, acabam por reforçar tamanha instrumentalidade 
em torno do problema. Para o autor, 

a midiatização é algo maior do que as 
concepções de funcionalidades e ins-
trumentalidades como as questões 
midiáticas foram entendidas da parte 
de construções teóricas filiadas às esco-
las ou correntes de investigação, nas 
quais as mídias não se constituíam em 
suas questões centrais. A emergência 

691 Idem. 

deste conceito de midiatização é uma 
decorrência do próprio desenvolvi-
mento de uma modalidade prática de 
comunicação que impõe aos campos de 
conhecimentos demandas de leituras e 
de interpretações que superariam, por 
assim dizer, certos protocolos clássicos, 
cujos primeiros movimentos de com-
preensão dos fenômenos midiáticos tra-
taram de aprisionar o próprio objeto.692

Segundo ele, a midiatização como processo histórico 
que retira a comunicação da sua modalidade instrumental 
diz respeito a sua instauração em diversos níveis da vida 
social, com destaque para a cavidade produtiva. Nesse caso, 
o fenômeno social aponta para a instalação da comunica-
ção como instância que organiza e faz funcionar o sistema 
produtivo. Decisivamente calcada na lógica dos fluxos, a 
cadeia produtiva centrada sobre os suportes comunicacio-
nais, com ênfase nos chamados sopros e imbricamentos 
das redes informacionais, instaura um novo tipo de engen-
dramento social agora fundamentado no regime de opera-
tividade. Segundo Fausto Neto, os meios de comunicação 
historicamente situados como “meio-representação” agora 
adquirem a alcunha de “meios-pulsão”.693 Nesse caso, o 
autor assinala o aparecimento de novas dinâmicas de inte-
ração social marcadamente situadas na passagem do “ato 
social às operações de contato, do vínculo ao fluxo, do 

692 FAUSTO NETO, 2005: 2.
693 FAUSTO NETO, 2005: 3.
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contrato social à terceirização generalizada”.694 Trata-se da 
vida em sociedade marcada pelo vínculo agora denomi-
nado tecnossocial, cujos laços sociais dão lugar às estru-
turas de conexões. Com isso, transfere-se o que outrora 
era a reflexividade para o que constituiria hoje aqueles 
narradores mais modernos, os chamados amplificadores 
midiáticos. Significa dizer que “os processos de produção 
de significação dão lugar a novos métodos de operações 
de sentidos, em função de lógicas de sentido pelas quais 
palavras abandonam suas pertenças a sistemas culturais de 
significação e ingressam nas lógicas de fluxos”.695 É essa a 
nova estrutura societária produzida, sobretudo, por uma 
ambiência comunicacional cujos resultados e desdobra-
mentos incidem diretamente sobre toda a tessitura social. 
Tal conformação tem recebido a denominação ‘sociedade 
midiática ou midiatizada’, e seus efeitos, desdobramentos, 
pontos de nervura têm sido investigados sob o crivo da 
midiatização social. À importância ou abrangência do termo 
pertencem as condições de construir uma leitura de mundo 
que se diga específica de comunicação. Da mesma forma, 
estaria em seus limiares o conjunto de esforços teóricos 
cujo vigor e criatividade ajudam a avançar na produção 
de leituras desafiadoras sobre a questão. De fato, uma pos-
sível convergência em torno do tema não se configura de 
pouca importância, pelo contrário, pode auxiliar na con-
solidação da comunicação como disciplina na ordem do 

694 FAUSTO NETO, 2005: 4.
695 FAUSTO NETO, 2005: 5. 

conhecimento. Isso está relacionado à possibilidade de pro-
duzir novos contornos junto à compreensão do fenômeno 
que tem nos suportes de comunicação espécie de centro 
de gravidade responsável, por assim dizer, pela instauração 
de “um novo tipo de real que está diretamente associado a 
novos mecanismos de produção de sentido, nos quais nada 
escaparia às suas operações de inteligibilidade”.696 De fato, 
alguns autores têm-se dedicado a realizar tal empreendi-
mento. Gostaríamos de destacar o trabalho de Sodré, através 
do conceito de bios midiático, o qual nos parece constituir 
um dos exemplos mais emblemáticos da reconfiguração 
tanto do problema quanto de sua interpretação.

O bios midiático: sobre a fetichização 
do real histórico

Segundo Muniz Sodré, o aparecimento das neotec-
nologias nos coloca hoje o desafio de pensar o que seria 
outra condição antropológica. Para o autor, a intensidade 
das inovações comunicacionais e os vínculos por elas esta-
belecidos junto aos padrões de sociabilidade seriam de tal 
ordem, que se demanda para nós a tarefa de refletir o que 
seria outra condição societária. O autor apresenta as bases 
dessa reflexão em torno daquilo que chamou de éthos 
midiatizado,697 sociedade em que a tessitura social aparece 
crivada pelas redes e tecnologias comunicacionais. Para 

696 FAUSTO NETO, 2005: 3. 
697 SODRÉ, 2002: 11. 
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ele, nossa atualidade seria o lugar do aparecimento de um 
novo bios. Seguindo a reflexão de Aristóteles em Ética a 
Nicômaco, que afirmara que a vida (bios) na pólis poderia 
ser definida a partir de três gêneros da existência – bios 
theoretikos (vida contemplativa), bios politikos (vida política) 
e bios apolaustikos (vida prazerosa, vida do corpo) –, Sodré 
afirma que hoje estaríamos presenciando o surgimento 
de um quarto bios, o chamado bios midiático. Nesse con-
ceito o autor avalia o surgimento de um quarto âmbito 
existencial. Segundo ele, o bios midiático seria exatamente 
o resultado das interseções estabelecidas entre as diversas 
inovações tecnológicas, especialmente no ramo das tele-
comunicações, e as mudanças por elas operadas junto à 
sociabilidade contemporânea. 

Sua reflexão estrutura-se a partir destes dois eixos: as 
inovações técnicas e a ordem das mediações simbólicas, 
plano da sociabilidade. O espanto com alguns dos desdo-
bramentos produzidos pela febre tecnológica, principal-
mente durante a passagem do paradigma comunicacional 
analógico ao digital, leva o autor a fazer algumas ressalvas. 
Antes de mais nada, afirma ser imprescindível estabelecer 
distinção entre o que seriam aquelas duas instâncias. Para 
Muniz, hoje muito se confunde o que seriam no campo da 
comunicação as ideias de midiatização e mediação. Enquanto 
a primeira “é uma ordem de mediações socialmente rea-
lizadas no sentido da comunicação entendida como pro-
cesso informacional [...] com ênfase num tipo particular de 
interação caracterizada por uma espécie de prótese tecno-
lógica e mercadológica da realidade sensível, denominada 

medium”,698 a segunda, por sua vez, trata de toda uma pro-
blemática ético-política da organização de uma cultura. A 
ideia de mediação trataria do “fazer ponte entre duas partes” 
por meio de um código simbólico em comum, a lingua-
gem e suas formas próprias de inscrever-se no real histórico 
por intermédio das diversas instituições. Segundo Muniz, 
quando se celebra, hoje, “a aceleração do processo circu-
latório dos produtos informacionais”,699 sob o rótulo da 
comunicação, na realidade esquece-se de que tal conceito 
também inclui outra designação: “A vinculação social ou 
o ser-em-comum, problematizado pela dialética platônica, 
pela koinonia politiké aristotélica, ao longo dos tempos pela 
palavra comunidade”.700 Essa comunicação seria da ordem 
da cultura, das mediações simbólicas que, para fixarem-se na 
ordem do real, precisariam de suportes concretos que lhes 
pudesse oferecer alguma estrutura material. Nesse caso, as 
diversas modalidades institucionais – família, partido, sindi-
cato, escola, todos sob a mesma égide, a lei – seriam respon-
sáveis pela tarefa que na verdade teria como pano de fundo 
um mesmo solo: a linguagem.

Com efeito, toda e qualquer cultura 
implica mediações simbólicas, que são 
linguagem, trabalho, leis, artes, etc. Está 
presente na palavra mediação o signifi-
cado de fazer ponte ou fazer comuni-
carem-se duas partes [...] mas isto é na 

698 SODRÉ, 2002: 21.
699 SODRÉ, 2002: 15.
700 Idem.
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verdade decorrência de um poder ori-
ginário de discriminar, de fazer distin-
ções, portanto de um lugar simbólico, 
fundador de todo conhecimento. A lin-
guagem é por isso considerada media-
ção universal.701

Sodré afirma que, antes de mais nada, é preciso lembrar 
àqueles que costumam reverenciar em demasia a era da 
comunicação, que se deve atentar para o fato de que não 
se vive uma revolução e sim uma mutação tecnológica. 
Isso porque a ideia de “revolução” estaria necessariamente 
vinculada “ao inesperado de um acontecimento (portanto, 
o transe de uma ruptura) e ao vigor ético de um novo 
valor”.702 Para ele, a palavra revolução traria em si um 
novo horizonte ético político que implicaria fundamen-
talmente uma nova concepção de justiça, o que ele não 
considera ser possível afirmar neste momento. Segundo 
o autor, o que de fato se reinventa agora, sob sucessivas 
inovações tecnológicas, é o velho modelo do liberalismo 
econômico fundado por Adam Smith. Assim, se quisermos 
falar em revolução informacional, devemos nos remeter 
estritamente ao grande volume de informação que nos foi 
possível armazenar a partir do computador que decerto 
inaugura uma nova capacidade de fazer circularem infor-
mações e mercadorias em velocidade jamais vista. A flui-
dez e aceleração dos processos de produção e circulação de 

701 SODRÉ, 2002: 21.
702 SODRÉ, 2002: 12.

mercadorias e informações, que por sua vez implicam uma 
nova intensificação da relação com o tempo, seriam, pois, 
a principal característica deste nosso período histórico. 
Segundo o autor, o aparecimento dessas novas tecnologias 
corresponderia a uma espécie de acelerada mutação tecno-
lógica do que seria a base material do conhecido fenômeno 
da globalização. Esse processo implica a transnacionalização 
do sistema produtivo a partir dos pesados investimentos de 
capital financeiro e faria de neotecnologias como microele-
trônica (nanotecnologia), computação, física e biotecnologias suas 
novas modalidades instrumentais na expansão mundial do 
capital financeiro.703 Expansão essa que nada mais seria do 
que uma reinvenção do conhecido “neoliberalismo”. Tal 
projeto estrutura-se em torno de um governo mínimo, 
voltado para o fundamentalismo do mercado e legitimado 
por exacerbado autoritarismo moral com objetivo de con-
solidar um “ordenamento mercadológico do mundo para 
além de qualquer desígnio humano”.704

Durante a formulação do conceito do bios midiático, 
Sodré lembra, no entanto, que tal mutação tecnológica 
não se pode efetivamente apresentar separada da condi-
ção humana. Oriundas da fusão dos diferentes suportes 
comunicacionais até então constituídos sob a custódia de 
uma engenharia eminentemente eletrônica, as neotecno-
logias acabariam por operar mudanças que funcionariam 
como um divisor de águas. No plano da comunicação, elas 

703 Idem. 
704 SODRÉ, 2002: 14.
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realizam uma distinção, embora não cessem as influências e 
os diálogos entre os meios de comunicação de massa consi-
derados lineares e tradicionais, que são a televisão, o cinema 
e o rádio, e essa outra modalidade baseada no modelo digi-
tal, multidimensional e interativo. Segundo ele, o fato é que 
hoje já não podemos separar estas duas dimensões, a das 
inovações técnicas e a das mediações simbólicas. A expan-
são das tecnologias comunicacionais teria acontecido de 
maneira tão contundente, que acabaria por enraizá-las nos 
processos e rotinas de trabalho, da cultura e da educação.

O avanço principalmente da comunicação digital teria 
passado a engendrar o que seria uma espécie de hibridiza-
ção, responsável pela produção de novas dinâmicas sociais 
ou, ainda, pelo que Sodré chama de tecnointerações.705 No 
plano profissional, por exemplo, como é recorrente a pro-
gressiva eliminação das barreiras físicas entre os diversos 
suportes, sejam eles a telefonia, a radiodifusão, a computa-
ção e a imprensa escrita, os métodos e padrões de qualifi-
cação passariam necessariamente a exigir cada vez mais o 
acréscimo do conhecimento do padrão digital. No âmbito 
econômico, lembra o autor, não só se poderia esperar uma 
crescente fusão das empresas, o que acabaria por consoli-
dar os famosos grandes conglomerados financeiros, como 
também se implementaria uma redefinição dos padrões 
de consumo, uma vez que se aproximam mais oferta e 
demanda quando as novas tecnologias permitem ao usuá-
rio a montagem de seus próprios equipamentos. Também 

705 SODRÉ, 2002: 21. 

com a consolidação do comércio mundial realizado pela 
rede cibernética, delinear-se-ia outro sistema produtivo, 
que possivelmente faria aparecerem novas modalidades 
empresariais, bem como outros vínculos trabalhistas. No 
plano político, por sua vez, tornar-se-iam possíveis novos 
regimes de visibilidade em que muitas vezes o aconte-
cimento coletivo passa a ser valorado progressivamente 
segundo sua inserção nas redes e circuitos comunicacio-
nais. No caso da internet, por exemplo, ela acabaria por 
caracterizar-se como uma ambiência existencial, deixando 
de ser uma simples ferramenta e passando à condição de 
novo regime de realidade, com leis e códigos próprios, não 
mais meramente operacionais, mas que produziriam efe-
tivamente efeitos de realidade. É essa uma ampliação de 
mundo em que a comunicação deixa radicalmente de ser 
um mero instrumento, subordinado à vontade humana e 
cujo uso tinha como objetivo a representação de algum 
referente externo, e passa a ser também um regime de rea-
lidade autônomo. A inserção das neotecnologias na cultura 
contemporânea inauguraria novos padrões de convívio 
coletivo, com sistemas de inteligibilidade e repercussão 
próprios, o que acabaria por inaugurar também novas con-
cepções de verdade agora, centradas, sobretudo, na trans-
formação da ideia que tínhamos de futuro (tempo).

Está depois em jogo um novo tipo de 
formalização da vida social, que implica 
uma outra dimensão da realidade, por-
tanto formas novas de perceber, pensar 
e contabilizar o real. Impulsionadas pela 
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microeletrônica e pela computação ou 
informática, as neotecnologias da infor-
mação introduzem os elementos do 
tempo real (comunicação instantânea, 
simultânea e global) e do espaço virtual 
(criação por computador de ambien-
tes artificiais e interativos) tornando 
“compossíveis” outros mundos, outros 
regimes de visibilidade pública. Mas 
também intensificando os cenários de 
antecipação dos acontecimentos, o que 
de algum modo neutraliza a abertura 
para o futuro.706

Segundo Muniz, se, como vemos, é enorme o impacto 
das novas tecnologias sobre o mundo da sociabilidade a 
ponto de já não as podermos separar da ideia de comuni-
cação em seu sentido dialético (ser-em-comum, comunidade, 
mediação simbólica), nos caberia agora a tarefa de compre-
ender qual o resultado dessa simbiose. É aqui que parecem 
repousar as maiores preocupações do autor. Sodré ques-
tiona em que consiste exatamente o processo chamado 
tradicionalmente de midiatização, pensando-o agora a partir 
dos aparatos tecnológicos digitais. Por isso, a ideia do “bios 
midiático que é a resultante da evolução dos meios e de sua 
progressiva interseção com formas de vida tradicionais”.707 
Segundo ele, seria ainda cedo para afirmar qual o resultado 
efetivo da imbricação entre dispositivos do virtual e as 

706 SODRÉ, 2002: 16.
707 SODRÉ, 2002: 238.

“representações clássicas” da sociedade. Afirma, entretanto, 
que desde já é possível observar alguns desdobramentos 
desse novo contexto. O principal diz respeito à fetichização 
do princípio de realidade que desde sempre sustentou o real-
histórico. Segundo ele, ao produzir uma nova qualificação 
da vida, as tecnologias do virtual acabariam por transfor-
mar decisivamente hábitos, costumes, crenças e modos de 
percepção. Para explicar tal ideia Sodré usa o exemplo do 
espelho, “considerado na História humana a prótese primi-
tiva que mais se assemelha ao medium contemporâneo”.708 
Assim como o espelho, que não é simples cópia refletora, 
essas novas tecnologias passam também a produtoras de 
mundo, caracterizam-se como gestoras da sociedade.

Podemos dizer, portanto, que se consolida uma fetichi-
zação do real histórico, uma modalidade comunicacional que 
passa a ser não só realidade, ainda que virtual, mas que 
se afirma, principalmente, como referência das relações 
individuais e coletivas na sociedade contemporânea. Posto 
que o advento dessas novas tecnologias comunicacionais 
não se limita a prescrever, senão organizar efetivamente a 
dinâmica social, os acontecimentos e a organização socie-
tária seriam feitos a partir e para esse “espelho” midiáti-
co.709 Essa seria a principal crítica que Sodré faz ao novo 
modelo, a de que viveríamos numa sociedade narcísica, 
marcada por uma tendência generalizada à virtualização ou 

708 SODRÉ, 2002: 21.
709 Neste sentido, o autor utiliza como exemplo o filme O show de Truman. 

SODRÉ, 2002: 26.
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à telerrealização das relações humanas, encontrada princi-
palmente nas várias dinâmicas e culturas institucionais, que 
fazem do mercado uma espécie de poder absoluto, ser-
vindo de fundamento para toda a estrutura social. Segundo 
ele, nossa atualidade seria marcada por uma tecnocultura 
mercadológica de simulacros virtuais em que “o indiví-
duo é solicitado a viver, muito pouco autorreflexivamente, 
no interior das tecnointerações, cujo horizonte comuni-
cacional é a interatividade absoluta ou a conectividade 
permanente”.710 Para o autor, essas tecnologias mulimidi-
áticas, assim como o espelho, constituem-se de dinâmicas 
de inteligibilidade que se caracterizam fundamentalmente 
como refletoras, e isso faz com que elas estabeleçam certo 
tipo de relações em que existem e funcionam indepen-
dentes do referencial externo. Dinâmica que se estenderia 
ao cenário de sociabilidade que, influenciado de tal forma 
pela dinâmica dessa realidade virtual, acabaria por cons-
truir uma cultura marcada por certa imunização coletiva. 

Falamos do contexto em que os indivíduos falam ape-
nas de si mesmos, consolidando ainda mais a cultura do 
individualismo de nossa contemporaneidade. Uma rea-
lidade virtual que funcionaria, num primeiro momento, 
como espécie de ampliação de visão de mundo, consis-
tindo na produção de uma multiplicação de interpreta-
ções de realidade, cujo fundamento estaria em sua incrível 
capacidade de superar as barreiras de tempo e espaço – 
tudo isso reunido numa ambiência denominada realidade 

710 SODRÉ, 2002: 24.

virtual, cuja maior virtude estaria na eficiência e na ope-
ratividade com que faz fluírem as dinâmicas e interações 
sociais. Realidade virtual, entretanto, que faz dos recursos 
tecnointeracionais a própria ambiência da convivência. 
Nesse caso, os desdobramentos desse efeito no plano da 
sociabilidade se enraizariam de tal maneira nos modos e 
costumes cotidianos, que de fato construiriam o que Sodré 
chama de “terceira natureza” – realidade virtual sustentada 
pela suposta capacidade da tecnologia de superar o tempo 
e encolher as distâncias, cuja impressão de ampliação de 
mundo chegaria a constituir a fetichização do real histórico. 




