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A verdade plural: ampliando o paradigma cientificista em nome de um educar para o 
desconhecido1
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Resumo

A linguagem de que o homem dispõe para realizar sua tarefa de conhecer e comunicar a 
verdade  do  mundo  tem  sido  cada  vez  mais  uma  exclusividade  da  ciência.  A  tradição 
cientificista e tecnificista da qual somos herdeiros parece estar passando por uma crise no 
que diz respeito à produzir a inteligibilidade necessária para a compreensão deste mesmo 
mundo.  O ato científico apropria-se assim do que seja a linguagem e passa a servir  de 
exemplo a toda outra forma de atividade, incluindo-se aí a própria comunicação, reduzida à 
teoria matemática da informação, ao cálculo mais eficiente da troca de sinais, e a educação, 
igualmente  reduzida  ao  cálculo,  à  nota,  ao  rendimento.  O  objetivo  deste  trabalho  é 
problematizar estas certezas e propor um modelo de educação e comunicação mais amplo e 
complexo, em que a a linguagem, não seja vista como mera ferramenta de ligação entre 
homem e mundo e entre homem e homem mas sim como o espaço onde se dão homem e 
mundo, homem e homem.
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Razão,  verdade e ciência

Todo penso é torto (ditado popular nordestino)

Meditar sobre a verdade racionalmente alcançável e unitária implica um paradoxo. 

Esta  é  a  perspectiva  apontada  por  Paul  Ricoeur  em sua  reflexão  acerca  da  história.  A 

verdade, assim colocada, no singular, é aquilo que não se contradiz, que reúne e unifica. No 

entanto a unidade nem sempre apresenta-se como recompensa ao alcance das mãos. Por 

vezes é uma tentação distante e mesmo maligna, violenta e restritiva. A razão, levada a 

cabo em grande parte pela tecno-ciência, terminou por coroar o uso da violência, isto é, o 

monopólio do lugar de onde se pode e deve dizer  a verdade,  mostrando-a em sua face 

totalizadora em detrimento de seu caráter plural, multidimensional, variante. (RICOEUR, 

1955, p. 165)

A linguagem de que o homem dispõe para realizar sua tarefa de conhecer e comunicar 

a verdade do mundo tem sido cada vez mais  uma exclusividade da ciência.  A tradição 

cientificista e tecnificista da qual somos herdeiros, aquela mesma que produziu e produz os 

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2Professor Titular da Unifor – Universidade de Fortaleza. Coordenador do Labgraça: Laboratório de Estudos 
do Humor e do Riso.
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aparatos tecnológicos e comunicacionais de que nos vemos cada vez mais cercados, parece 

estar passando por uma crise no que diz respeito à produzir a inteligibilidade necessária 

para a compreensão deste mesmo mundo. 

Com a verdade reificada num fundamento à prova de crítica, pensamento e linguagem 

sucumbem e naufragam no mar da cientificidade, se cristalizam e, sem o viço necessário, 

não são capazes de promover a tarefa de conhecer para libertar. Assim é que buscamos um 

pensamento e uma educação que, sem desprezar as benesses do conhecimento científico, 

não se deixe tampouco limitar por este. Percebe-se o mundo em que vivemos como carente 

de  uma  unidade  como  a  que  já  se  apresentou  em  outras  eras  mas  da  qual  nossa 

contemporaneidade parece querer fugir a todo custo. A superespecialização parece ser a 

tônica quando a biologia, por exemplo, não é capaz de enxergar que se estabelece sobre um 

mundo  físico-químico,  tornando-se  então  mero  ‘biologismo’.  A  antropologia  se  mostra 

incapaz de perceber que o homem não é uma instância insular separada do animal, que não 

é o contrário do animal, bem como a cultura não é o contrário da natureza mas está a ela 

intimamente vinculada. (MORIN, 1973)

O movimento que propôs a saída do terreno da mentira e da ignorância acaba abrindo 

as portas para uma nova forma de violência, desta vez instituída pela razão científica, que 

doravante irá substituir a superstição e a ignorância como função desveladora da verdade, 

esquecendo-se  que  num  como  noutro  caso  trata-se  sempre  de  interpretações,  de 

intervenções humanas diante do desconhecido. “A unificação do verdadeiro é ao mesmo 

tempo o voto da razão e uma primeira violência, uma falta. É neste ponto que a mentira toca 

de perto a essência da verdade”. (RICOEUR, op. cit., p. 166)

Se a ciência tem uma situação única no edifício eventual da verdade é que ela passa a 

ser, a nossos olhos, a pedra de toque e o modelo da verdade. A era galileana, que apenas 

recentemente  começa  a  ser  repensada,  repousa  sobre  um crédito  total  dado  ao  caráter 

exemplar do saber matemático. Sobre este fundo de clareza transparente foi inaugurada a 

exploração  de  tipo  mecanicista  de  todo  o  império  do  visível.  De  um  lado  a  ordem 

matemática, de outro um mundo experimental suscetível de ser matematizável. O que num 

primeiro momento apresenta-se como uma formação revolucionária não tarda em reificar-se 

como  método  para  todo  o  conhecimento  possível,  recalcando  outras  formações  que 

poderiam emergir mas que não o fazem devido à força impositiva e evidente da verdade 

matemática.

O  ato  científico  apropria-se  assim  do  que  seja  a  linguagem  e  passa  a  servir  de 

exemplo  a  toda  outra  forma  de  atividade:  a  ética,  a  política,  o  direito,  a  economia  e 
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finalmente a própria comunicação, reduzida à teoria matemática da informação, ao cálculo 

mais eficiente da troca de sinais, e a educação, igualmente reduzida ao cálculo, à nota, ao 

rendimento, etc. Ao se transformar em novo paradigma, a razão científica passa cada vez 

mais a ser dogmatizada e menos problematizada. Frances Albernaz diz que “a ciência não 

pratica  a  dúvida,  pratica  experiências,  ela  tem por  missão  dizer  não  a  quase  tudo”;  e 

completa: “nenhuma outra disciplina preenche (hoje) a função da filosofia, que definia este 

quase tudo”. (ALBERNAZ, 1999, p. 18)

É preciso portanto não esquecer que a ciência é uma praxis entre outras, uma forma 

particular de se considerar a linguagem que se constitui  a partir da decisão de só tomar 

como  verdadeiro  o  que  responde  ao  critério  de  seu  método  geral  calculador  e  da 

metodologia de suas disciplinas.  A ciência não é toda a linguagem mas uma linguagem 

particular. Parece-nos equivocado confundir esta situação contingente de nossa época com 

o ideal iluminista que via na ciência tão somente um modo de se promover o esclarecimento 

e a maioridade humanas.

Assim  é  que  a  linguagem  não  se  apresenta  mais  para  nós  como  ferramenta 

transparente de conhecimento, educação e comunicação mas passa a ser provida ela mesma 

de certa opacidade. A linguagem hoje pode ser vista como o que deixa passar mas também 

como o que filtra, como o que dá a conhecer e faz comunicar mas que também impede que 

se conheça e comunique plenamente. Aparece, portanto, em sua plena condição paradoxal. 

Nossa crise,  instaurada  entre  outras  coisas  pelo advento  da  linguagem como dotada  de 

autonomia, que não permite seu uso como mera ferramenta de comunicação, educação e 

conhecimento, não admitiria uma resposta tão simplória. E no entanto é a linguagem nossa 

mais poderosa aliada, a ferramenta que ainda nos resta para travar a batalha iluminista, caso 

esta ainda faça algum sentido.

A linguagem, não mais vista como mera ferramenta de ligação entre homem e mundo 

e entre homem e homem mas sim como o espaço onde se dão homem e mundo, homem e 

homem, só pode ser admitida se considerarmos que na linguagem estão presentes muito do 

irracional, do incontrolável, do caótico no homem, isto é, tudo o que impede uma boa e 

sólida fundamentação. Não se trata, portanto, de trocar a razão pela linguagem, de propor 

um  novo  ocupante  para  a  cadeira  de  fundamento,  do  modo  como  puderam  fazer  os 

iluministas do século dezoito,  trocando a verdade religiosa pela racional.  Antes de tudo 

trata-se  de  questionar  a  própria  idéia  de  fundamento,  jogando-se  com  a  ambigüidade 

inerente à relação entre razão e linguagem.
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Aqui  iremos  encontrar  uma  poderosa  aliada  na  forma  inaugural  do  pensamento 

ocidental: a filosofia. A filosofia, quando surge, o faz como potência de questionamento, 

com toda  a  força  de  um pensamento  originário,  sem garantias  prévias  e  portanto  sem 

fundamentos. Ela é idêntica a seu próprio método de inquisição, investigação cuidadosa e 

responsável  mas  que  não  conta  com  um  modelo  dado  de  compreensão.  Supor  um 

entendimento  prévio das palavras  seria  já supor uma garantia  de fora fundamentando o 

pensamento, uma idéia preparada, uma ideologia. (SANTORO, 1994, p. 17)

Mas falar já não implica uma prévia compreensão das palavras utilizadas? Aqui nos 

defrontamos  com mais  um paradoxo,  o  rico  paradoxo da linguagem,  ao  mesmo tempo 

instituída e instituinte: ela nos permite ao mesmo tempo reconhecer, portanto comunicar, 

informar,  trocar e também criar,  produzir, diferenciar.  Possibilita  sempre a formação de 

novos sentidos mesmo que para isso utilizemos as mesmas e gastas palavras. É preciso ser 

meio  poeta  e  meio  filósofo  para  novamente  pensar  de  modo  originário,  para  que  o 

pensamento permaneça vivo mesmo mergulhado num cotidiano em que tudo tende para a 

banalização. (CHAUÍ, 1995, p. 316)

Pensar  é  portanto  sempre  um exercício  tendencial.  Daí  que a  questão da verdade 

como absoluto se coloca como um falso problema. A verdade é sempre um relativo, estágio 

em uma caminhada sem fim em que o importante não é chegar mas traçar um caminho, 

construi-lo. Ela não reside em nenhuma afirmação particular mas vige na experiência de seu 

questionamento  e  sustentação,  portanto  em  sua  própria  ausência  como  coisa,  como 

absoluto. A verdade reside na falta de verdade, na ambigüidade e na incerteza. Verdadeiro 

não  é  o  estável  solo  em  que  acreditamos  pisar  com  firmeza  mas  o  pensamento  que 

acompanha o movediço mundo em que nos encontramos. Neste sentido torna-se cada vez 

mais problemática a tarefa de educar. Afinal de contas, como é possível educar para um 

mundo que ainda  não há,  em que os  paradigmas  vigentes  se  tornam líquidos  ou quiçá 

gasosos?  Ainda  é  possível  articular  a  esfera  da  comunicação  institucionalizada  com  a 

educação esclarecedora?

Comunicação e esclarecimento

Tratar a questão da comunicação e tentar articulá-la com o pensamento esclarecedor 

implica necessariamente refletir acerca do papel da mediatização generalizada que se torna 

cada vez mais presente no mundo contemporâneo. Mediatizada ao extremo, a comunicação 

parece ter se tornado fria e distante. É curioso pensarmos este nosso tempo como a era da 

comunicação quando aquilo de que mais se ouve queixarem-se as pessoas é justamente a 

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

falta dela. Tecnologicamente somos capazes de atravessar oceanos em segundos, de receber 

informações sobre a outra face do planeta ao tempo mesmo em que as coisas acontecem, de 

interagir  com centenas  de  pessoas  através  das  redes  socias.  E  no  entanto  nossa  época 

continua  sofrendo  as  conseqüências  da  falta  de  comunicação  e  a  indiferença  face  às 

informações recebidas.

Será  preciso,  portanto,  realizarmos  uma  incursão  pelo  terreno  da  mediação 

tecnológica a fim de obtermos subsídios para pensarmos a comunicação contemporânea. 

Pode parecer incrível a nossos ouvidos tão impregnados de mensagens, mas houve uma 

época  em  que  era  preciso  muita  luta  para  “vencer  o  silêncio  e  a  distância  e  assim 

estabelecer  a  comunicação.  Tempo  de  mares  bravios,  de  guerras  tribais  e  monstros 

invisíveis.  Tempo de terras  estranhas,  de  brumas  e  de aventuras.  Tempo de  mistério  e 

decifração”. (BOUGNOUX, 1999., p. 23) Tudo isto muda radicalmente com o advento do 

mundo moderno, em que a informação vai desempenhar progressivamente um papel mais 

importante até que “não haja uma única molécula de ar que não vibre com as ondas de 

rádio,  nem  um  metro  quadrado  deste  globo  que  escape  à  vigilância  dos  satélites  ou 

sonares”. (Idem)

Nosso mundo vem se caracterizando mais e mais pela influência dos diversos meios 

de comunicação a distância sobre a produção de subjetividade. O papel desempenhado pelo 

jornal no final do século dezenove, pelo rádio, pelo cinema e pela televisão na primeira 

metade do século XX e pelo computador e pelas redes informáticas da segunda metade do 

século  XX  até  os  dias  que  correm  produziram  e  produzem,  cada  qual  a  seu  tempo, 

mudanças  profundas  na forma como o homem pensa,  fala  e  age,  ensina  e  aprende.  Os 

diversos mídia realizam uma revolução sem precedentes na história da humanidade, unindo 

o tempo e o espaço num presente hiper-contraído, aproximando violentamente o real e o 

imaginário e fazendo com que o planeta passe a ser pensado como uma grande aldeia, uma 

só e mesma cidade. (MORIN, 1987)

Paradoxalmente  uma  forma  de  encurtar  distâncias  e  de  corroer  as  barreiras  do 

isolamento, estes veículos representam também uma forma de reforçar o individualismo e a 

perda dos  laços  comunitários,  forjando novos vínculos  e  uma forma de aderência  mais 

abstrata e fugaz. Se por um lado os contatos sociais são prolongados no espaço e acelerados 

no tempo, fazendo com que o indivíduo se expanda ao entrar em relação com uma vida 

maior e mais variada, este novo contato não tem nem pode ter a consistência dos laços 

originais. 
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Na cultura comunicacional tecnológica é possível e parece mesmo necessário saber de 

tudo o que acontece. Para isto não basta estar informado mas é preciso também recorrer a 

uma miríade de especialistas capazes de interpretar as facetas do real e traduzi-lo para a 

compreensão  do  leigo.  Por  outro  lado  o  poder  de  ação  real  dos  indivíduos  é  bastante 

reduzido, necessitando, para que sua voz seja ouvida, recorrer a instituições e organizações 

variadas e, na maioria das vezes, se perdendo nos meandros de uma complexa estrutura 

burocrática.

A cultura que se instaura com o surgimento e crescimento exponencial dos mídia, que 

denominamos  contemporaneidade  ou  modernidade  tardia,  é  a  da  informação  efêmera  e 

excessiva e da sugestibilidade gratuita (DEFLEUR e BALL-ROKEACH, 1993, p. 40), em 

que não faz mais sentido se falar em comunidade como um valor de referência mas antes 

como um espaço onde se estabelecem relações afetivas voláteis. Liberado de toda tutela 

comunitária,  o  homem  prefere  não  pertencer  a  um  só  grupo,  podendo  escolher  a  que 

comunidade  ou  comunidades  deseja  se  filiar,  ou  mesmo  não  se  filiar  a  nenhuma.  O 

Robinson Crusoe contemporâneo, ao contrário do homem de que falava Buber (1985), não 

é um náufrago, um desterrado, uma vítima da guerra mas alguém que prefere navegar por 

subjetividades plurais e instáveis a adotar uma identidade fixa e imutável.

Sem outra filiação que não as do desejo e do consumo, a comunicação passa a ser um 

meio  entre  outros de se obter  prazer  e  não mais  a  tarefa  de aprimoramento  da espécie 

humana  através  da  realização  de  trocas  simbólicas  representativas.  Em  plena  era  da 

comunicação global, é como se Hermes estivesse de mãos atadas e amordaçado, incapaz de 

promover um mundo de comunicação plena. O sistema comunicacional substitui o próprio 

universo simbólico com uma avalanche de informações para cuja compreensão falta sempre 

a chave principal, o sentido.

A informação tende a substituir a comunicação tradicional por um gigantesco aparato 

tecnológico  e  cultural  que  “absorve  e  neutraliza  conteúdos,  dissolvendo  a  sociabilidade 

tradicional”. (SODRÉ, 1996, p. 30) Contemporaneamente torna-se mais importante passar 

mensagens  informativas  do  que  propriamente  comunicar  estabelecendo  laços  afetivos. 

Cultura passa a ser não mais a formação e o aprimoramento do espírito, processo lento e 

gradual, mas a própria instantaneidade do presente fugaz. Fazer circular seja lá o que for: 

bens, informação, palavras, a uma velocidade cada vez maior: este parece ser o ideal do 

mundo contemporâneo.

Por outro lado não se pode negar que a contemporaneidade não apenas desconstrói as 

formas  tradicionais  e  modernas  de  sociabilidade  como  produz  uma  nova  forma  de 
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socialização. A sociedade virtual da cibercultura não pode ser desconsiderada caso desejemos 

entender  os  modos  de  subjetivação  contemporâneos.  A  tecnologia,  pensada  de  modo 

simplista,  é  destruidora  de  toda  e  qualquer  singularidade.  Pensada  como  fenômeno 

complexo,  ela  tem  um  viés  potencializador  de  novas  formas  de  singularidade  e  de 

subjetivação. A virtualização é um fato irrefutável que tem de ser levado em consideração 

sob pena de perdermos de vista sua potência criativa e inovadora. Trata-se de um modo 

inédito de pensar a sociabilidade, um que prescinde inclusive da presença física do outro. 

Não se pode minorar seus efeitos, já tão presentes na nova ordem social.

A cultura tecnológica não pode mais  ser vista apenas como o domínio da técnica 

sobre o homem, espécie de sociabilidade tecnocrática, mas simultaneamente por seu papel 

interativo.  Trata-se  de  uma  relação  simbiótica  entre  sociabilidade  e  tecnologia  em que 

ambas se transformam. O acesso ao mundo virtual torna-se cada vez mais disseminado, o 

que tende a minar  o determinismo da racionalidade que constituiu o pilar  da sociedade 

moderna. Hoje não vigora mais a noção do homem como sujeito de conhecimento apartado 

do mundo  dos  objetos.  Somos  todos,  homens  e  não-homens,  pontos  de  troca  em uma 

estrutura  rizomática  e  complexa  que  não  admite  mais  centro  ou  finalidade  prévia.  O 

esclarecimento hoje não pode mais ser o do homem em face do mundo, deve ser o do 

homem no e com o mundo.

Se a modernidade caracterizava-se pelo controle (do tempo, do espaço, dos objetos, 

da linguagem, do outro), a contemporaneidade nos incita a uma postura mais humilde e 

aberta  à  diferença.  A cultura  do virtual  impõe como norma a ausência  de normas pré-

determinadas.  Pela  primeira  vez  em  muito  tempo  podemos  e  devemos  considerar  a 

ignorância como parte do processo, o acaso como produtor de diferença, o homem como 

ponto em uma rede de relações em que ele não é nem totalmente passivo (massa) nem 

totalmente ativo (sujeito). (LEMOS, 1997)

A subjetividade tecnológica

Já não depende de nossa vontade: as novas tecnologias são parte integrante de nossas 

vidas  e  faz-se  necessário  pensar  as  conseqüências  decorrentes  desta  mistura  de 

subjetividade e objetividade, de homem e máquina, de natureza e cultura que Bruno Latour 

houve por bem denominar  ‘hibridação’.  Cabe lembrar  que,  segundo o autor,  esta não é 

exclusividade nossa, embora apenas agora possa ser pensada em toda a sua radicalidade. 

Nossa  sociedade  nunca  funcionou  plenamente  de  acordo  com  a  premissa  moderna  da 

separação entre natureza e cultura. “Quanto mais nos proibimos de pensar os híbridos, mais 

7



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

seu  cruzamento  se  torna  possível:  este  é  o  paradoxo  dos  modernos  que  a  situação 

excepcional em que nos encontramos nos permite enfim captar”. (LATOUR, 1994, p. 17)

Várias  foram  as  correntes  de  pensamento  preocupadas  com  as  conseqüências 

produzidas por estas mudanças na sociedade como um todo, nos indivíduos e nas relações 

entre  indivíduos e  sociedade.  Autores ligados à Escola de Frankfurt  desenvolveram um 

pensamento  crítico  quanto  à  maneira  de  pensar  a  ciência,  a  tecnologia  e  os  meios  de 

comunicação em sua influência nos níveis macro (social) e micro (individual). Depois de 

Frankfurt,  não  era  mais  possível  considerar  a  cultura  apenas  como  algo  positivo  e  o 

progresso científico como desvinculado de uma ideologia. “No colapso atual da civilização 

burguesa o que se torna problemático é não apenas a atividade mas o sentido da ciência”. 

(ADORNO e HORKHEIMER, op. cit., p. 11). A verdade nunca mais foi a mesma. 

Também a idéia de subjetividade sofreu uma revisão importante, principalmente com 

o  advento  do  conceito  de  massa,  o  correspondente  subjetivo  das  transformações 

tecnológicas  ocorridas  na  esfera  da  cultura  e  da  comunicação.  Tal  conceito  coloca  um 

problema sério para a proposta iluminista, um problema quiçá impossível de ser resolvido. 

“A disposição enigmática das massas educadas tecnologicamente a deixar-se dominar pelo 

fascínio de um despotismo qualquer, sua afinidade autodestrutiva com a paranóia racista, 

todo  esse  absurdo  incompreendido  manifesta  a  fraqueza  do  poder  de  compreensão  do 

pensamento teórico atual”, afirmam Adorno e Horkheimer. (Idem, p. 13)

A uma visão utópica da tecnologia os pensadores de Frankfurt contrapõem um ponto 

de vista radicalmente crítico e cético, chamando a atenção para o movimento globalizador 

que se iniciava e para a tendência conservadora ali presente. O pensamento crítico via no 

crescente domínio planetário do poderio da indústria cultural  uma forma de a sociedade 

contemporânea “não mais ir além de si própria em suas formas de consciência mas sim de 

reforçar  tenazmente  o  status  quo  e,  sempre  que  ele  pareça  ameaçado,  reconstruí-lo”. 

(ADORNO, 1977, p. 347)

Mauro Wolf resume: “Para a teoria crítica, trata-se de instrumentos de reprodução de 

massa  que,  na  liberdade  aparente  dos  indivíduos,  reproduzem as  relações  de  força  do 

aparelho econômico e social”. (WOLF, 1985, p. 84) Na visão de Adorno e Horkheimer, a 

mídia  é  necessariamente  perniciosa,  mistura  elementos  de  culturas  distintas  trazendo 

prejuízo  para  ambas.  Percebe-se  aqui  uma  clara  tentativa  de  preservação  dos  valores 

tradicionais, ameaçados com o advento das massas e com sua crescente reivindicação por 

acesso  aos  mesmos  benefícios  que  antes  eram  exclusividade  das  classes  dominantes: 

conforto, lazer, informação. Esta primeira fase do desenvolvimento midiático implica em 
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poucos  produtores  e  muitos  consumidores,  sendo  que  estes  são  sempre  vistos  como 

passivos  e  isolados,  recebendo  um  tratamento  pseudo-individualizado  por  parte  dos 

produtores.  O  problema  encontra-se  justamente  no  processo  de  democratização  que  se 

inicia.  O surgimento  do  rádio,  por  exemplo,  “transforma  os  participantes  em ouvintes, 

sujeitando-os autoritariamente ao programa transmitido que é sempre igual”. (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985)

Segundo os autores, o rádio faz da palavra do falante um absoluto. Seria assim, antes 

de mais nada, um instrumento fascista, policiador,  orwelliano. Não se percebem aqui os 

possíveis usos que se venha a fazer do veículo. Ele é sempre e necessariamente um inimigo, 

ditador,  massificante  e  não  pode  de  forma  alguma  contribuir  para  um  aumento  da 

conscientização geral.  “Adorno atribui  ao aspecto puramente  tecnológico  do sistema de 

transmissão - a capacidade de disseminar amplamente e instantaneamente uma informação 

idêntica - o efeito de reverter o projeto do iluminismo”. (POSTER, 1995, p. 6)

Parte do princípio de que a audiência é necessariamente ingênua e passiva, a espera 

de  uma  ordem  qualquer  que  possa  simplesmente  cumprir.  Trata-se  do  equivalente 

comunicacional da teoria behaviorista, em que o homem pode facilmente ser manipulado 

uma vez que está sempre disponível para ser condicionado.

Do outro lado, numa visão igualmente extremada e ingênua mas com francas doses de 

otimismo  iremos  encontrar  autores  como  McLuhan,  com  sua  teoria  da  transformação 

sensorial pela mídia, segundo a qual o mundo da comunicação eletrônica seria suficiente 

para reintegrar os sentidos humanos; como de Kerckhove, pela crença na conectividade e na 

microeletrônica  como  sendo  suficientes  para  a  produção  de  uma  nova  subjetividade 

mundial  (KERCKHOVE,  2001)  e  como  Pierre  Levy,  que  denomina  a  cibercultura  de 

‘terceiro estágio da humanidade’. (LEVY, 1998)

Segundo este último, a história da humanidade se dividiria em três etapas. A primeira 

seria  a  das  pequenas  sociedades  fechadas,  de  cultura  oral,  que  viviam numa totalidade 

fechada  sem  pretensões  de  universalidade.  Em  seguida  teríamos  a  das  sociedades 

civilizadas,  imperiais,  com  base  na  escrita,  as  quais  fizeram  surgir  um  ‘universal 

totalizante’. Finalmente entraríamos na era da cibercultura, correspondente à mundialização 

concreta das sociedades, que prefiguraria um universal sem totalidade, nada menos que “a 

presença virtual da humanidade diante de si mesma”. (Idem)

O virtual é assim um convite para que o iluminismo se estabeleça e a comunicação 

plena se dê, um ‘lugar’ em que se interconectam todas as vozes polifônicas e discordantes 

com a finalidade de gerarem uma inteligência coletiva. Tanto em McLuhan quanto em Levy 
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a solução é tecnológica (assim como em Adorno era o problema), e não cultural ou política.  

Hoje poderíamos dizer, um problema de hardware e não de software.

Mas seriam tais visões (tanto a utópica, que vê na técnica uma possível solução para 

todos  os  males  que  nos  afligem,  quanto  a  crítica,  temerosa  de  que  na  realidade  nos 

aproximemos de uma barbárie sem precedentes) ainda válidas para pensarmos a relação que 

se  estabelece  hoje  entre  tecnologia  e  subjetividade?  Será  que  conceitos  como indústria 

cultural  e  cultura  de  massa  ainda  são  capazes  de  nos  incitar  a  pensar  criticamente  as 

mudanças  ocorridas  no  mundo  a  partir  dos  últimos  anos  do  século  vinte?  Será  que  o 

advento  do  ciberespaço  pura  e  simplesmente  é  suficiente  para  que  possamos  enfim 

conhecer um mundo formado por uma só comunidade de homens livres?

A tecnologia, que já não pode ser ignorada caso desejemos pensar o mundo em que 

vivemos e as alterações nele ocorridas, costuma ser pensada de uma destas duas formas: ou 

ela é a substância diabólica que se apossa de nós e sobre a qual não temos o menor controle, 

ou é a redenção final,  a última pedida em termos de democratização de conhecimentos, 

interação humana e esclarecimento. Como quaisquer outros rótulos, estes tratam de forma 

única o que em realidade representa um conjunto de fenômenos díspares e por vezes mesmo 

contraditórios.  Pensar  a  tecnologia  hoje  implica  pensá-la  como  fenômeno  complexo, 

superando eventuais binarismos e demais tentativas de simplificação. Qualquer tentativa de 

prever  os  resultados  de  uma  tão  recente  transformação  resultará  maléfica  para  a 

compreensão da mesma.

Para  Louis  Porcher,  autor  do  pequeno  ensaio  Vers  la  dictature  des  média? 

(PORCHER,  1976)  não  é  a  mídia  que  se  erige  em  ditadora,  mas  sim  aqueles  que  a 

controlam.  Basta  estar  atento  e  saber  retirar  suas  máscaras.  Em  outras  palavras,  seria 

suficiente uma socialização dos aparatos técnicos midiáticos, como citados pelo autor nas 

experiências de televisões comunitárias de Quebec e Montreal. Félix Guattari concorda que 

a  questão  passe  pelo  desmascarar,  pela  socialização  dos  meios  de  produção,  mas  que 

também se fazem necessários novos modos de enunciação, fundados numa ética da finitude. 

“A passagem da era consensual midiática a uma era dissensual pós-midiática permitirá a 

cada um assumir plenamente suas potencialidades processuais e fazer, talvez, com que esse 

planeta, hoje vivido como um inferno por quatro quintos de sua população, transforme-se 

num universo de encantamentos criadores”. (GUATTARI, 1993, p. 188)

Para tal seria necessário um processo pelo qual os indivíduos se reapropriariam dos 

componentes  de  subjetivação,  ao  qual  ele  dá  o  nome  de  singularização,  e  que  não  se 
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restringe à reapropriação dos meios de produção ou de expressão, mas passa pelo campo da 

“economia subjetiva”, uma economia a um tempo política e desejante.

Daniel Bougnoux nos apresenta um interessante modelo para pensar a comunicação. 

Segundo o autor, comunicação é antes de mais nada luta, luta por dizer algo em meio a um 

mar revolto de enunciados em perpétuo conflito. Para que um fale é preciso que outros se 

calem e escutem. Toda comunicação é polêmica, deve abrir, à força ou com astúcia, seu 

caminho  em um meio  já  saturado de mensagens.  Do casal  às  nações,  as  manipulações 

simbólicas estão a serviço dos jogos de legitimação e de poderes. Um discurso é antes de 

tudo um percurso, e como tal é semeado de emboscadas e armadilhas. A inscrição de um 

traço  supõe  a  rasura  de  outros  e  os  enunciados  vencedores  são  os  que  reforçam  ou 

racionalizam as crenças dos respectivos portadores, que levam a ganhar posições no front 

comunicacional, que permitem a economia de enunciados.

Ruído,  assim,  não  é  uma  simples  interferência  externa  que  altere  a  eficácia  na 

transmissão de uma mensagem: ruído é a informação dos outros, aquela contra a qual se 

deve lutar.  Assim como não há ruído puro, também não há informação pura, universal, 

válida  ou interessante  para  todos.  Informação  é  pensada  como tudo o  que  enriquece  o 

equipamento  cognitivo  de  cada  um  em  determinado  instante,  variando  segundo  os 

indivíduos  e  também  conforme  as  circunstâncias.  Este  caráter  temporal  e  inteiramente 

singular da informação faz com que ela não seja vista como um absoluto ou um universal,  

mas que possa ser percebida como singular e mutável. “Nada é mais relativo e se torna 

caduco mais depressa do que uma informação”. (BOUGNOUX, op. cit., p. 25)

O modelo  que  se  costuma utilizar  para  pensar  os  meios  de comunicação  em sua 

relação  com  as  massas  é  o  da  irradiação.  Guillaume  caracteriza  este  modelo  como 

constando de dois pólos: um polo central, que funciona lançando continuamente efeitos de 

mensagens  sobre  um  outro  polo  difuso,  descentralizado  e  desorganizado,  que  capta  e 

decodifica as mensagens. Como características principais do polo receptor, a massa, temos 

que  “seus  participantes  são  originários  de  quaisquer  profissões  e  de  qualquer  categoria 

social. A massa é um grupo anônimo, ou melhor, é composta por indivíduos anônimos que 

interagem muito pouco entre si”. (BLUMER, 1977, p. 177)

Para se pensar a comunicação na atualidade iremos nos inspirar no modelo criado por 

Gregory  Bateson,  que  leva  em  conta  não  somente  os  lados  semântico  e  sintático  da 

comunicação  mas  que  considera  antes  de  mais  nada  a  comunicação  como  questão 

pragmática e portanto não linear. Bateson prefere pensar o ato comunicativo como a entrada 

de  um  instrumento  musical  em  uma  orquestra  e  não  como  o  envio  telegráfico  de 
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determinada mensagem que parte de um emissor e chega até um receptor. O modelo da 

orquestra  explicita  o  fato  de  a  comunicação  ser  um  ato  complexo  e  não-linear  e  que 

comunicar  é  pôr  algo  em  comum,  trazer  algo  que  acrescente,  que  ajude  a  produzir 

diferença.

Comunicar não é transmitir o que se sabe para alguém que não sabe, como se pensa 

nas  instituições  pedagógicas  tradicionais,  mas  antes  é  entrar  em  um  jogo  de  regras 

permanentemente reconstruídas. “Costumamos dizer que conduzimos uma conversa mas a 

verdade  é  que  quanto  mais  autêntica  é  a  conversa,  menos  possibilidades  têm  os 

interlocutores de deduzi-la na direção que desejariam”, afirma Hans-Georg Gadamer, para 

concluir: “Seria mais correto dizer que entramos numa conversa, que nos enredamos nela”. 

Desta maneira, não somos donos de nossas palavras, não podemos ser exclusivamente 

responsabilizados por elas, já que não nos pertencem. Palavra, mesmo de honra, não é o 

mesmo que verdade. Não é por honra ou desonra que faltamos com a palavra. Faltamos 

com a palavra porque é a própria palavra que falta.  Ela é o que falta em nós, por isso 

falamos tanto: justamente porque não temos palavra; é ela, antes, que nos tem. Somos dela 

cativos, prisioneiros de uma comunicação sempre incompleta, precária, provisória.

Se o ocidente moderno vem funcionando segundo o paradigma do sujeito fundante, 

aquele que “anima diretamente suas intenções, dá materialidade às formas vazias da língua, 

atravessa a inércia das coisas, reapreende seu sentido, funda horizontes de significação” 

(FOUCAULT,  1996,  p.  47),  o  novo  paradigma  que  se  apresenta,  em  grande  parte 

influenciado pelas novas tecnologias mas que as antecede em pelo menos cem anos, tende a 

encarar o sujeito como sempre mais e menos que um. O meio, isto é, o outro, passa a ser 

levado em consideração e o foco passa do indivíduo, aparente termo do processo, para o 

processo ele mesmo. As coisas não são mais dotadas de uma inércia, como que uma espera 

calma pela entrada em cena de um sujeito que finalmente descobriria seu véu e desvelaria 

sua verdade. O acaso também deixa de ser visto como um desviante e desagregador do 

conhecimento e da comunicação,  passando a desempenhar  o papel  de impulsionador de 

todo o processo. Conhecimento e comunicação passam a ser vistos como modalidades da 

criação e da diferença e não como pura repetição.

O espaço se des-espacializa,  o tempo torna-se instantâneo. Quanto ao sujeito,  este 

também se des-subjetiviza: não é mais o personagem cartesiano, rígido e idêntico a si mas 

um sujeito em ação e da ação, que se constrói e reconstrói a todo instante à medida que age 

e reage às informações mutáveis a que tem acesso:
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O desenvolvimento  dos  novos  instrumentos  de  comunicação  se  inscreve  em uma 

mutação de grande amplitude.  Para dizer em uma palavra: voltamos a ser nômades.  As 

imagens  do  movimento  nos  reenviam  a  ‘viagens  imóveis’,  fechados  sobre  um mesmo 

mundo  de  significações.  Mover-se  não  é  mais  se  deslocar  de  um  ponto  a  outro  mas 

atravessar universos de problemas,  de mundos vividos,  de paisagens de sentido.  Somos 

imigrantes da subjetividade. (LEVY, 1994, p. 10)

Considerações finais

Uma das  palavras  chave para se  pensar  as  mudanças  de paradigma da atualidade 

parece ser ‘flexibilidade’. Seja em políticas administrativas, em teoria do conhecimento ou 

no gerenciamento  de megacorporações,  a flexibilidade  torna-se um conceito  chave para 

compreendermos as novas subjetividades que se constróem e desconstróem com rapidez. O 

tempo da especialização começa a ceder sua vez ao da capacidade de se mover em diversos 

espaços,  de  se  adaptar  às  velozes  mudanças  ocorridas  no  mundo em face  dos  avanços 

tecnológicos. Não mais a rigidez imposta pela racionalidade cartesiana.  Hoje nos damos 

conta,  como disse o artista  plástico  Francis  Picabia,  que “nossa cabeça  é  redonda para 

permitir  ao  pensamento  mudar  de  direção”.  Nosso  tempo,  que  já  foi  o  da  espera  pela 

colheita, depois da ação pelo vapor agora apresenta-se como da informação que viaja nas 

ondas da Internet. É importante lembrar, no entanto, que uma tecnologia não substitui a 

outra:  elas  se  acumulam,  tornando  a  rede  um intrincado  e  complexo  mar  de  camadas 

superpostas. (SANTAELLA, 1996)

Vemos  então  que  pesquisar  os  meios  de  comunicação  deve  implicar  pesquisar  a 

própria comunicação e sua vertente paradoxal, ao mesmo tempo técnica e humana, lógica e 

absurda. Pois comunicar não é apenas transmitir informações mas muito antes é transmitir-

se  a  si  próprio,  o  que  levanta  questões  relativas  à  verdade  e  à  subjetividade.  Daí  a 

inadequação apontada por Mauro Wolf: “A pesquisa sobre os meios de comunicação de 

massa parece  fortemente  inadequada porque se limita  a estudar  as  condições  presentes, 

acabando por se inclinar para o monopólio da indústria cultural”. (WOLF, op. cit., p. 83) 

Daniel Bougnoux também chama a atenção para o caráter complexo da comunicação que, 

sendo  em princípio  uma  produção  técnica  da  cultura,  vai  muito  além de  uma  simples 

técnica visto trazer em si boa dose de descontrole e imprevisibilidade. (BOUGNOUX, op. 

cit.)

É neste mundo que a mídia é erigida à condição de fim em si mesmo. A cultura que 

surge  é  então  não  tanto  a  cultura  da  crise  dos  fundamentos  mas  antes  a  cultura  do 
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esquecimento,  do apagamento,  da total  falta  de necessidade de fundamentos.  A crise é, 

quando  muito,  sentida  como  sintoma,  encarada  como  coisa  de  nostálgicos  filósofos, 

saudosos de um tempo em que havia fundamentação, a razão era a mestra e o intelectual 

tinha seu lugar garantido.

O fato é que generalizações de todas as ordens, tanto as demasiado pessimistas quanto 

as que se desvinculam de qualquer postura crítica, não funcionam na complexa sociedade 

do século vinte e um como funcionavam em eras anteriores. Já não se pode mais pensar 

numa  indústria  cultural  tão  centralizada  quanto  a  que  se  apresentava  aos  autores  de 

Frankfurt. Hoje os casos têm de ser analisados um a um, sem anátemas, reprovações ou 

idéias preconcebidas. A tecnologia assume então sua feição paradoxal: nem redentora nem 

bandida, nem boa nem má: complexa, indeterminada e produtora de indeterminação.
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