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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o pensamento de Dietmar Kamper, filósofo alemão, 
pensador da imagem e sociólogo do corpo. Os principais temas abordados serão 
imagem, corpo e mídia. Serão apresentadas rapidamente algumas correntes do 
pensamento da comunicação expressas por Erick Villanueva. A Teoria Crítica recebe 
destaque, diretamente relacionada com os pensadores da Nova Crítica Alemã: Friedrich 
Kittler, Christoph Wulf, Vilém Flusser e, claro, Kamper. Para este, vivemos em um 
mundo de imagens, no qual a cultura do olhar superou a cultura do corpo. Perdemos o 
olhar profundo e passamos a ver tudo bidimensionalmente. O desafio é o de sair de 
nossa caverna orbital, repleta de imagens, para buscar o corpo e seus sentidos. 
Relevando o tato, o olfato e a audição. 
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Corpo do trabalho 

 

 Erick Villanueva, teórico boliviano, divide em cinco o atual estudo da 

comunicação: tecnologismo, pan-comunicacionismo, catastrofismo, mecanicismo e 

moralismo. Rapidamente: 

 O tecnologismo, inspirado nas idéias evolucionistas do progresso, vai desde a 

Teoria Matemática da Informação, passando pelas idéias mcluhanianas de que as 

tecnologias modelam o mundo e chegando às vertentes pós-modernistas da sociedade da 

informação. 
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 Paradoxalmente, o pan-comunicacionismo é fruto da concepção cibernética: a 

vida se definiria pela administração das relações complexas de intercâmbio de 

informação e do interacionismo, que sustentam a “impossibilidade de nos 

comunicarmos”. 

Unindo as idéias dos sociólogos conservadores da cultura (Dwight MacDonald e 

Edward Shils) com os renovadores frankfurtianos (Theodor Adorno e Hebert Marcuse), 

Villanueva conceitua o que chama de catastrofismo. Essa fusão nasce da preocupação 

com a “cultura de massas” e a “Indústria Cultural”, que promovem uma degradação da 

cultura como tal. Primeiramente, por sua mediocrização e, depois, pelo fato de colocar 

todos os indivíduos em um plano unidimensional. 

O mecanicismo resulta da ação indiscriminada que foi e segue sendo objeto da 

analogia arquitetônica que Karl Marx às vezes usava para falar da estruturação das 

relações sociais pelo viés econômico. O mercado torna-se fundamental. Não basta 

informar, é necessário lucrar. Assim, o capital pauta a comunicação conforme seus 

interesses. 

 Por último, há o conceito de moralismo, que trata do autocontrole dos media, no 

qual cada um deve saber a dosagem ideal de influir e se deixar ser influenciado pelos 

meios de comunicação. 

Nenhuma dessas cinco opções apresenta quadro explicativo suficiente do 

fenômeno comunicacional, defende Villanueva. Sendo assim, prevalece a idéia de 

Pasquali, para quem é preciso “compreender a comunicação e não apenas os meios”.  

Sobre isso, afirma López: “A reconsideração da comunicação como disciplina social 

parte de uma raiz básica: que tal como está e é estudada, sua existência é – lógica e 

metodologicamente – indemonstrável” (apud Villanueva, 2004:25). É nessa vertente 

que se insere a chamada Nova Teoria da Comunicação, defendida pelo brasileiro Ciro 

Marcondes Filho, professor da ECA/USP. É aqui, também, que se inserem os estudos de 

Dietmar Kamper sobre imagem e corpo. Para chegarmos em Kamper, no entanto, é 

preciso traçar um plano do que pensa a Teoria Crítica Alemã, ou seja, os frankfurtianos. 

 Fundada em 1924, Escola de Frankfurt teve origem no Instituto para a Pesquisa 

Social. Carl Grünberg foi seu primeiro diretor. Em 1931 Horkheimer torna-se diretor e 

associa o então instituto à Universidade de Frankfurt. Surgiu para se opor a todo 

pensamento da identidade, da não-contradição, típico da filosofia desde Descartes, 

chamada por eles de Teoria Tradicional. A busca de Horkheimer e seus colegas ia no 

sentido de analisar o estudo clássico desde Platão, passando por Hegel e Schopenhauer, 
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até Heidegger e seus contemporâneos, de modo a poder introduzir seus novos conceitos 

na sociedade alemã. 

 O tempo em que se construía a Escola de Frankfurt era, para esses 

pesquisadores, a confirmação de uma idéia predominante: a contradição. Era o tempo 

do êxito da Revolução Russa, ocorrida em 1917, que “tornou-se modelo de todas as 

revoluções socialistas, impondo-se em diversos países, independentemente da 

diversidade de condições sociais e históricas, como foi o caso da Alemanha” (Mattos, 

1993:14). Era ainda o tempo em que o capitalismo ganhava força, em que a burguesia se 

firmava como classe dominante. É a época do desencantamento do mundo, no qual o 

real torna-se mecânico e há o despojamento do místico e sagrado. O homem converte-se 

em meio para se chegar ao capital. O fim não é o homem em si, o fim é o capital, sendo 

o homem mero agente da lei de valor. 

 
A partir da revolução industrial do século XIX e prosseguindo no que hoje em dia 
se denomina sociedade pós-moderna, as artes, que haviam se tornado autônomas 
ou se liberado da submissão à religião, foram submetidas a uma nova servidão: as 
regras do mercado capitalista e a ideologia da Indústria Cultural. A expressão foi 
cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra intitulada Dialética do 
esclarecimento, para indicar uma cultura baseada na idéia e na prática do consumo 
de “produtos culturais” fabricados em série. A expressão Indústria Cultural 
significa que as obras de arte são mercadorias, como tudo o que existe no 
capitalismo. (Chauí, 2005:290) 

 
Frankfurt é desencantamento. Para seus autores, o reencantamento viria pela 

imaginação, daí a relevância da arte, exposta no “manifesto” “Teoria Tradicional e 

Teoria Crítica”, de Horkheimer (1937). A teoria cartesiana é dada como âmago da 

Teoria Tradicional, em que tudo que é contraditório é irracional. O contraditório é o 

impensável e não há espaço a dialética. 

 

Na medida em que, nesse processo, a Indústria Cultural inegavelmente especula 
sobre o estado de consciência e inconsciência de milhões de pessoas (...), as massas 
não são, então, o fator primeiro, mas um elemento secundário, um elemento de 
cálculo; acessório de maquinaria. O consumidor não é rei, como a Indústria 
Cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa indústria, mas eu objeto. 
(Adorno, 1971:288) 
 

O termo ‘crítica’ advém do grego crisis (separação). Nessa crítica, Frankfurt se 

embasa no pensamento de Kant, Hegel e Marx. 

Na Crítica da Razão Pura, Kant estabelece que a razão só pode legislar no 

âmbito do espaço e do tempo. A ciência deve renunciar à metafísica, não deve tentar 

explicar a existência de Deus ou a imortalidade da alma. Em Hegel, o afirmativo e 
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positivo kantiano é contestado pela dialética, idéia de negação. Já Marx absorve a 

dialética hegeliana, mas submete-a ao real, não ao Espírito, mas à Matéria. 

A Escola de Frankfurt é independente em suas reflexões, contradizendo muito 

do que aqueles diziam. Para Horkheimer, a metafísica é busca dos pensamentos da 

própria noção de matéria. 

Os filósofos da Escola de Frankfurt, especialmente Horkheimer e Adorno, que 
durante o nazismo se exilaram nos Estados Unidos, criaram, em meados dos anos 
1940, o conceito de Indústria Cultural através do qual desmistificavam as ilusões 
acalentadas pelo funcionalismo. À luz desse conceito, a produção dos bens 
culturais está inserida no movimento global de produção da cultura como 
mercadoria, selando a degradação do papel filosófico-existencial da cultura. 
Portanto, através desse conceito de Indústria Cultural, a teoria crítica se aproximou 
da questão dos mass media. De fato, foi sobre a Indústria Cultural que a teoria 
crítica incidiu mais contundentemente a sua crítica. (Santaella, 2001:39) 

 

 A chamada Nova Crítica Alemã tem quatro pensadores fundamentais: Vilém 

Flusser, Cristoph Wulf, Friedrich Kitller e Dietmar Kamper.  

Hoje em dia ainda é raro encontrar, em português, bons textos de alguns deles, 

sobretudo de Kittler. Tive que recorrer a entrevistas, Internet, bibliotecas de outras 

cidades, mas pouco foi encontrado. A grande maioria dos textos está em alemão. 

Entretanto, artigos e livros essenciais foram encontrados em português, inglês e 

espanhol. 

A contribuição desses pensadores é, basicamente, o de pensar a imagem de 

maneira nova. Não buscaram entender a sociedade e os media através do mercado ou da 

recepção. Formularam uma Teoria da Imagem. Temas ligados à visibilidade, à 

comunicação e à violência permeiam o universo do pensamento dessa corrente. Diz 

Baitello Jr.: 

A violência moderna não foi devidamente estudada. A constatação clássica, que 
também tem seu lado verdadeiro, de que a violência é gerada pela fome, pela falta 
de trabalho e educação, pela precariedade das condições de vida, não é mais 
suficiente. Desemprego, falta de comida, falta de condições de habitação são 
violências. E isso gera violência. Falta de tempo dos pais, que gastam quatro horas 
no transporte público e deixam as crianças sozinhas, também é uma forma de 
violência. Mas o que nós queremos estudar agora são as raízes de uma outra 
violência, que esse modelo não dá mais conta. De uma violência que é cometida 
por pessoas que não foram submetidas a esse tipo de violência, em sociedades 
ricas. (Baitello Jr., 1999:03) 
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No Brasil, o mais conhecido autor da Nova Crítica é Vilém Flusser, que nunca 

foi um filósofo bem comportado. Ousou e muito. Misturou a filosofia de Husserl, 

Heidegger, Wittgenstein, Schopenhauer e Camus com a lingüística, daí nascendo o 

“pensamento flusseriano”.  

Em 1985 sai no Brasil o livro Filosofia da caixa preta, pela Relume Dumará, em 

que Flusser discute a produção e reprodução técnica da imagem. Nele, trata da noção de 

pós-história, do primado da imagem técnica (fotográfica, cinematográfica etc.) sobre o 

texto na construção de narrativas no século 20. O livro lhe rendeu prestígio 

internacional e ganhou edições inglesa, norueguesa, italiana, sueca, húngara, mexicana, 

entre outras. 

Christoph Wulf é autor de importantes obras, destacando-se, dentre as mais 

recentes: Transfigurationen des Körpers. Spuren der Gewalt in der Geschichte 

(Transfigurações do corpo. Rastros da violência na história), de 1989; Rückblick auf 

das Ende der Welt (Um olhar para trás sobre o fim do mundo),de 1990; Anthropologie 

nach dem Tode des Menschen (Antropologia após a morte do homem), de 1994. 

Publicou também numerosos artigos em revistas especializadas de diferentes países, 

além de obras em conjunto com outros autores, como Günter Gebauer e Pierre 

Bourdieu. 

Friedrich Kittler busca analisar a comunicação desde seus primórdios para, 

assim, poder formular sua tese. Diz que os meios de comunicação não se satisfazem 

apenas com o comunicar, querem também controlar as pessoas. Controlam desde as 

estradas de automóveis até a língua falada, que, segundo diz Barthes no livro Aula, é o 

maior modo de controle, uma vez que uma pessoa só pode viver e se expressar se 

souber os códigos de sua terra.  

Acrescento ainda nessa breve apresentação dois autores de extrema importância: 

Ivan Bystrina e Harry Pross. 

Somente a noção de signo não produz texto. Para o semioticista tcheco Bystrina, 

o signo isolado não é capaz de produzir mudanças culturais. Para ele, os códigos 

culturais fazem parte de uma segunda realidade, que se distingue da primeira realidade, 

dos códigos biológicos. Já a contribuição de Pross, alemão nascido em Weiler, foi a 

elaboração de uma teoria da mídia, dividida em: mídia primária, secundária e terciária. 

Para ele a mídia essencial é o corpo. Ele seria a mídia primária. Toda e qualquer 

comunicação parte de um corpo e chega até outro corpo. Atrás de toda comunicação 

existe um corpo presente. 
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A mídia secundária seria a pintura, a escrita, que o homem usa para se 

comunicar quando distante. Assim, começou o tempo em que vínculos humanos cedem 

lugar a outras formas de aproximação. 

Por fim, a mídia terciária é aquela que necessita da eletricidade, de aparelho, e 

de outro que recepcione a mensagem. Nela se encaixam o computador e o telefone e 

muitos outros.  

Agora, Kamper. Em A era da iconofagia, o professor Norval Baitello Jr. deu a 

que eu considero a melhor definição de imagem: elas são “a presença de uma ausência e 

seu oposto, a ausência de uma presença” (Baitello Jr., 2005:45). Diria que as imagens 

são perigosas. 

Quando admiramos uma bela fotografia, pode-se dizer, estamos vendo a morte. 

Pessoas que estão presas, não podem se mexer, não podem falar, não possuem 

sentimentos. Apenas expressão forjada.  

Quantos de nós deixamos de viver para nos transformarmos em mera imagem? 

Ou mesmo para transformar situações únicas em imagens? Em todos os shows que vou 

vejo pessoas fotografando, fazendo vídeos. São flashes e mais flashes disparados a todo 

momento.  Entretanto, as pessoas se esquecem do mais simples: ouvir a canção e 

registrar na memória afetiva o que nunca será registrado pela lente de uma câmera. 

Este texto não fará apologia ao retrocesso tecnológico. Entretanto, a crítica surge 

quando os mesmos utensílios criados para auxiliar são subvertidos em perdas. A câmera 

fotográfica e a filmadora inovaram, mas é preciso ser analítico e mostrar que muitas 

vezes essa memória virtual rouba o viver. 

A imagem, na cultura ocidental, começa a ter extremo valor com a tradição 

judaico-cristã e a doutrina da imagem de Deus. A salvação dos fiéis se dá por meio da 

imagem, do culto aos símbolos, na fé dos que acreditam mesmo sem ter visto. 

Na Idade Média, a filosofia formaliza a doutrina da imagem de Deus e, com ela, 

cria uma porção de imagens. Existia um culto à imagem, que era fundamental para a 

conservação da ordem vigente. Há quem diga que o mundo dos reis não teria acabado se 

continuasse vivendo de imagens. Ao se mostrarem, ao tornarem-se profundas, as 

imagens perdem o sentido. Existem muitos casos em que o real é sinônimo de desilusão 

em relação à imagem e ao imaginário. Um exemplo bem próximo de nossos tempos é o 

da banda de rock Kiss. Sempre que seus integrantes se mostravam para o público, 

usavam uma maquiagem forte, com traços góticos, estrelas pretas, olhos pintados. Era 

um excesso de ilusão. Aquelas pessoas subiam no palco e, além de cantar, 
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interpretavam. O baixista Gene Simmons colocava a língua à mostra, e aquilo causava 

um fervor imenso em toda a platéia. Quando decidem se apresentar sem a maquiagem, 

entram em declínio. Símbolos vivem mais do que homens, como disse Harry Pross. 

Outro caso famoso é o da invasão estadunidense no Iraque. Ao depor Sadam 

Hussein, soldados americanos destruíram a imagem do ditador colocada na praça 

central de Bagdá. Uma imagem do poder chegava ao fim. Logo após começaram a 

veicular na grande mídia imagens do ex-ditador aos frangalhos. Primeiro com a barba 

mal feita e com a cara visivelmente abalada. Depois divulgaram uma foto em que 

Hussein aparecia com fraldas. Além de seu enforcamento, amplamente divulgado pela 

Internet. A imagem falou por si mesma. Era o fim do ditador. Kamper diz: 

 

Os homens hoje vivem no mundo. Não vivem nem na linguagem. Vivem na 
verdade nas imagens do mundo, de si próprios e dos outros homens que foram 
feitos, nas imagens do mundo, deles próprios e dos outros homens feitos para eles 
(apud Wulf, Borsari, 2002:07). 

 
Kamper faz um apelo e uma proposta: a de sair da autoproduzida caverna de 

imagens, uma vez que esta está se fechando. Alerta que é um caminho árduo, mas 

necessário. É preciso procurar uma lacuna dentro das próprias imagens.  

 

Contra o imaginário ajuda apenas a imaginação, e precisamente uma das figuras, 
das formas, dos rostos que não pertencem ao homem singular e que trabalham de 
acordo com o princípio da criação de uma vida capaz de procriar. (apud Wulf, 
Borsari, 2002:09) 

 
A imaginação, que vem da lacuna deixada pelo imaginário tem a função de 

remediar, de buscar novas saídas, de pensar reflexivamente. Para sair do universo 

supostamente eterno das imagens deveríamos abolir as imagens, saber que antes delas 

há um corpo sentindo. Devemos saber o local e o momento de abandonar o universo das 

imagens para viver no real. Para tanto Kamper aponta conseqüências pesadas, devido à 

assimetria e aos efeitos retroativos. 

 

O corpo vem antes da imagem (e da consciência); “quem destrói a imagem perdeu 
o medo”. Também isso está do avesso. De fato, a própria imagem já é uma 
estratégia do medo. O prazer que quer eternidade vale para as imagens, mas 
também para a vingança que lança no imaginário para desterrar (ou extrair) da vida 
aquilo que não pode amar. Fazer-se uma imagem do corpo humano significa torná-
lo imortal, significa alinhá-lo na falange dos mortos vivos, do espectros e 
fantasmas. Transformar a imagem que está no lugar da ferida da mortalidade em 
milagre e sinal, que são eternos, é pura ilusão. Então o prazer estaria errado e a 
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vingança estaria na obscuridão daquilo que acontece e que se faz? Mais ou menos. 
(apud Wulf, Borsari, 2002:11) 
 

Para sair do imaginário é preciso que uma imagem da ferida transforme-se 

também em ferida. Porém isso só ocorre após a proibição das imagens. O mundo é 

inexoravelmente finito. Durante toda a vida perdemos. Mas a perda pode ser substituída 

pelas imagens. Porém as imagens nunca serão aquilo que substituem.  

Com imagens não é possível nem recordar nem esquecer: “É aquele querer 

esquecer que recorda e aquele querer recordar que esquece”. Hoje são as imagens que 

nos buscam. Antes a pintura era celebrada. O homem ia muito além de ver, ele digeria o 

que recebia. Não era mero expectador, era um pensador. Hoje, com a aceleração do 

tempo e das tecnologias, as imagens digerem os homens. Esta é a Era da Iconofagia, 

segundo Baitello, a força de nossos olhos, como janelas da alma que perscrutam e 

constroem vínculos com as profundezas do outro, foi definitivamente desativada. 

Cada vez mais a padronização parece melhor. Não admiramos e desejamos a 

diferença. A criatividade perdeu lugar para o “estacionamento”.  As informações são 

desencontradas, e aquele que cria e se sobressai dificilmente aparece. E quando o faz 

atinge apenas pequenos nichos. A primeira lei desta nova sociedade reza: cada homem é 

parte incompleta do todo, cada pessoa deve se ater tão somente a sua função para que o 

todo funcione, afirma novamente Baitello. O fato é: não somos engrenagens de uma 

grande máquina que tudo vê e tudo domina. 

Não consumimos apenas a imagem em si, cada vez que a buscamos e que ela 

busca nossos olhos estamos consumindo seu próprio eco. Com isso ficamos parados. 

Sentados, esperando que algo aconteça. É ai que começa a iconofagia. Compramos 

imagem, não qualidade. Enxergamos nas pessoas aquilo que elas aparentam, nunca o 

que realmente são.  

Corpos já não captam o sentido. Para sair desse corpo morto, temos que 

abandonar as imagens. Elas têm de ser coadjuvantes. Os media são fatores de 

descorporificação. Esta é a premissa de Kamper, que busca uma nova teoria do corpo. 

Uma saída do corpo morto para o corpo vivo. 

Temos fascinação pelo virtual, mas pouco conhecemos de suas origens. Não é 

conhecido o modo como se faz a tecnologia. Só se sabe de sua existência. A pergunta 

que Kamper faz é por que isso é tão desejável, uma vez que a realidade já é, por si só, 

ruim o suficiente. Com o telemático duplicaremos a miséria de um mundo ajustado. À 

virtualização antecede o ter-se-tornado-virtual na percepção. 
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Já pensamos bidimensionalmente. Pensamos numa área sem margem, retangular. 

Com tanta televisão, passamos a enxergar em detalhes apenas o plano bidimensional, 

em que não há profundidade. Ela é maquiada, pronta. Por sua vez pensamos dominar 

essa bidimensionalidade, sem perceber que é ela quem nos domina. 

Kamper adverte que essa maneira de enxergar não é realmente visível, pois se 

visualiza com a ajuda da câmara escura. Confiamos nos olhos e pensamos ver o mundo, 

mas essa é uma forma genericamente compulsória de ver e um erro corrente. Ver o 

mundo pela imagem midiática levará apenas a conhecer o mundo de maneira 

bidimensional, também midiática. Nunca o mundo como ele realmente é. 

A coerção voluntária, de aparecer para existir, cria um círculo vicioso. Para 

participar no processo da visibilidade, as pessoas suportam a perda da própria vida em 

sua corporalidade pluridimensional. Para Kamper, não podemos esquecer que há o olhar 

controlador e a violência que ele provoca. Para lutar contra, é preciso elaborar três 

repostas para as perguntas: primeiramente, temos que descrever as mudanças concretas 

no regime histórico da visão; em segundo lugar, temos que rastrear, auscultar nas 

relações e nas circunstâncias a perda do próprio corpo e a perda da presença do outro; e, 

por fim, temos que reforçar a mudança de perspectivas, de paradigmas e de pontos de 

vista sobre as razões da violência. Assim será possível compreender melhor e sob 

premissas mais adequadas aquilo que acontece hoje. 

O que de fato é a comunicação? Defino comunicação como vínculos humanos. 

Não apenas nas relações interpessoais, como também no que tange ao espaço e tempo 

envolvidos nesse processo. Desenvolvemos novos modos de comunicação, modos que 

não necessitam da presença física. Podemos estabelecer conversa a dezenas de milhares 

de quilômetros, usando a Internet, ou mesmo o telefone. Segundo Baitello, existe ai dois 

vetores opostos: um que nos conduz ao infinito e outro que conduz ao transfinito. 

Tudo começa quando nascemos. É a primeira forma de comunicação do corpo 

com o mundo. Precisamos demonstrar que chegamos e, por isso, choramos. Para o 

recém-nascido não existe outra forma de comunicação que não o corpo. Para Pross, toda 

comunicação parte de um corpo e há outro corpo recebendo a mesma mensagem. 

Quando existe a presença de um aparato mediador entre receptor e emissor, 

começa a mídia secundária. Para Baitello, a grande importância da mídia secundária é 

que ela possibilitou a ampliação de campos comunicativos (espaços, tempos, 

intensidades). Ela é representada por pinturas, pela escrita, pelos jornais, livros, cartas. 

É com a escrita que se inaugura a virtualidade. 
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Quando se estabelece a mídia secundária, o homem cria uma de suas maiores 

invenções: a eletricidade. Com ela inaugura-se a era da mídia terciária, que, além de 

uma aparato emissor e codificador, necessita também de um aparato receptor e 

decodificador. A tecnologia rouba o espaço dos antigos mitos, crenças e rituais. 

Inaugura-se também a incomunicação, de um modo jamais visto. 

 
Quanto mais se aperfeiçoam os recursos, as técnicas e as possibilidades que o homem 
tem de se comunicar com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo, aumenta 
também, em idêntica proporção, as suas incapacidades (...) ampliando um território tão 
antigo quanto esquecido, o território da incomunicação humana. Assim, andam de mãos 
dadas e crescem juntas, como irmãs gêmeas, a comunicação e a incomunicação. 
Quanto mais ressaltamos e nos orgulhamos dos bons serviços e das qualidades da 
comunicação, mais a incomunicação ganha força e ousadia, provocando estragos, 
desfazendo e desmontando, distorcendo e deformando, semeando discórdia e gerando 
falsas expectativas, invertendo sinais e valores (Baitello Jr., 2002:02). 

Ainda Baitello: 

 

E o sentido não é apenas mais uma construção arbitrária e auto-referente do espírito, 
mas um conjunto de vínculos maiores, que levem em conta o homem na sua dimensão 
histórica, política e social, mas também psicológica e antropológica, ou seja, em sua 
inteira complexidade, com suas potencialidades e suas necessidades. O desafio maior 
será integrar as áreas do saber que trazem aportes essenciais para as ciências da 
comunicação. O conceito de Marcel Mauss de “fenômenos humanos totais”, se torna 
mais uma vez atual e necessário (Baitello Jr., 2005:78). 
 
O desafio há muito já foi lançado. Resta uma obra, um pensar definitivo, que 

realmente busque esse novo sentido. Poucas invenções vieram para realmente somar, 

percebe-se claramente que toda a tecnologia contribuiu muito pouco para o 

desenvolvimento dos vínculos; tudo requer distância. Este é o lado perverso da 

tecnologia. 

A mídia terciária depende, sobretudo, da eletricidade. Tanto o emissor quanto o 

receptor precisa estar ligado a algum tipo de aparelho. Isso já exclui grande parte da 

sociedade. Porém, dentre aqueles que possuem os meios para efetivar seu 

funcionamento, ela diminui o espaço, ou mesmo o anula. Tudo é instantâneo. A lentidão 

no envio das mensagens da mídia secundária praticamente anula-se com a terciária. 

Agora é o “ao vivo” que domina. A transmissão de dados por cabos, fibra ótica, ou 

mesmo ondas, é rápida em demasia. Posso me comunicar com alguém do outro lado do 

mundo através da escrita (e-mail, messengers), voz (Skype e outros programas) e, até 

mesmo, vídeo (webcams). Diminuíram as distâncias virtuais. 
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A parte ruim disso tudo é que o tempo se acelerou e, juntamente com ele, 

aceleraram-se também as sincronizações sociais. Volta-se na presença de uma ausência. 

Posso deixar uma mensagem de voz gravada na rede mundial de computadores hoje que 

pode ser vista somente daqui a alguns meses. Quando for vista será uma novidade, 

entretanto é antiga, já passou. O mesmo ocorre com as mensagens de texto. Perde-se a 

visibilidade, agora a dominação é da invisibilidade. É a incomunicação que avança 

junto com a comunicação. 

 

A visão para os fenômenos crepusculares e muito mais ainda a visão das realidades 
comunicacionais que se desenrolam nos ‘limiares semióticos’ obscuros foram 
totalmente recalcados por um saber determinístico completamente discrepante da 
natureza probabilística de seu objeto, os processos da comunicação. Faz parte deste 
cenário de recalque ao crepuscular e ao sombrio, a exacerbação no culto às imagens e 
todos os seus templos. A cultura das imagens (e a transformação de toda a natureza 
tridimensional em planos e superfícies imagéticas) abre as portas para uma crise da 
visibilidade, dificultando aqui não apenas a percepção das facetas sombrias, mas até 
mesmo, por saturação, aquelas regiões iluminadas. Assim, como toda visibilidade 
carrega consigo a invisibilidade correspondente, também a inflação e a exacerbação das 
imagens agrega um desvalor à própria imagem, enfraquecendo sua força apelativa e 
tornando os olhares cada vez mais indiferentes, progressivamente cegos, pela 
incapacidade da visão crepuscular e pela univocidade saturadora das imagens 
iluminadas e iluminadoras (Baitello Jr., 2005:85). 
 
A visibilidade entra em um ciclo destrutivo. Quanto mais vemos, menos 

vivemos, e ao viver menos precisamos suprir essa perda. Como fazer isso? O meio de 

sair desse círculo é retornar ao corpo, através do cheiro, do tato, da audição, da noção 

do próprio corpo, da propriocepção. A imagem tem que conhecer seu lugar. 

Se fizermos uma avaliação sobre o que vale mais hoje: a palavra ou o documento? O 
que custa mais caro, a televisão ou o rádio? O que tem maior valor, o que se fala ou o 
que se publica? – em todas as esferas da atividade e da cultura contemporâneas detecta-
se um predomínio do visual sobre o auditivo. Na vida e no trabalho acadêmico, tem 
mais peso quem escreve um livro do que quem dá bons cursos. Os sistemas de avaliação 
são todos fundados sobre a escrita, que pertence ao reino da visibilidade, a mesma 
escrita que nasceu das formas mais arcaicas de conservação da informação. Não importa 
se a informação auditiva também pode ser conservada por meio de fitas magnéticas, 
discos ou outros suportes, ele não tem o mesmo valor documental de um texto escrito (e 
apenas muito recentemente começou a se aceitar uma gravação como prova ou 
documento). (Baitello Jr., 2005:99) 

O ouvir, o sentir e o cheirar perderam espaço para o ver. As figuras exógenas 

dominam o universo ao nosso redor. Mas quem vê quem? Ao buscar uma nuvem ou o 

sol, olho para cima e sou atacado por uma imagem. Uma ilusão. A presença de uma 
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ausência. Um modelo em uma pose, maquiada, que fez tudo aquilo justamente para 

chamar a atenção. Consumida, ela passa, ataca novas pessoas e continua no mesmo 

local, imóvel, sem vida. 

Hoje quase tudo é imagem: Imagem da empresa, da pessoa, profissional, de um 

grupo. A história foi vista, não foi entendida. Uma imagem realmente fala mais do que 

mil palavras? Com a tecnologia, a trucagem de imagens, a produção, muda tudo. 

Programas, do tipo Photoshop, podem fazer praticamente o que quiserem de uma 

imagem. Assim, entramos em novas camadas da imagem. Invisibilidade da 

invisibilidade de uma suposta realidade. 

Provocar, analisar e criticar é muito fácil. Basta ler e escrever sobre o assunto. 

Alguns introduzem novas idéias, outros apresentam novos prismas que adicionam muito 

às críticas, porém a grande maioria simplesmente tangencia o que realmente importa: a 

mudança, alvo de movimentos como o modernismo e o tropicalismo, no último século, 

só para citar exemplos de ruptura no Brasil. 

 Em entrevista a este autor, Baitello contou muita coisa sobre o jeito de ser de 

Dietmar Kamper. Reproduzo agora algumas idéias minhas que surgiram das atitudes do 

filósofo alemão. 

Kamper, como grande observador da sociedade contemporânea, dedicou os 

últimos anos de sua vida para pensar a cidade de São Paulo. Dizia que em São Paulo a 

sociedade da imagem deu tão certo que acabou fracassando. Esta é a grande lacuna 

deixada pela imagem. A saída da caverna orbital está dentro das próprias imagens. 

Kamper dizia que em São Paulo o contato com as pessoas era fácil. 

Quando o pensador alemão, filósofo da imagem e sociólogo do corpo, visitava 

São Paulo, fazia longas caminhadas. Descia toda a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

até chegar na praça da Sé. Em suas andanças, olhava para as pessoas, que lhe diziam 

muitas vezes um belo “olá, tudo bem com você?”. Kamper achava isso belíssimo. Ao 

fazer o mesmo na Alemanha, as pessoas se ofendiam, imaginando-se desafiadas. 

Reflexo de um país que foi destruído pela guerra e reconstruído pelo dinheiro. Em São 

Paulo, a sociedade era próxima, as amizades eram fáceis. Claro, com muitas exceções: 

pessoas que se agrediam no trânsito, o bufar constante, a individualidade presente. Mas 

a maioria estava viva, criando vínculos com seus semelhantes. Muito ainda tem de ser 

observado, mas São Paulo pode ser uma saída. Uma metrópole que não perde em nada 

para os grandes centros comerciais do mundo, que movimenta grande parte do mercado 

nacional, mas que tem em seus cidadãos exemplos de corpos vivos, que se não o são, ao 
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menos buscam vínculos, buscam criar, buscam o toque, a pele, a cultura do ouvir o 

outro. 
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