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Resumo 
Qual é o posicionamento do pensamento crítico em relação à tecnologia? O presente artigo 
propõe uma revisão e uma discussão das tradições marxistas e não-marxistas. O objetivo é 
mostrar como os problemas relativos à tecnologia são centrais para o campo da 
comunicação e não podem aceitar certas formulações correntes, como a tecnofobia ou o 
esvaziamento e redução da tecnologia à cultura. Ele tenta mostrar como a questão da 
técnica pode se mostrar uma alternativa importante para a renovação das questões do 
pensamento crítico. 
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Crítica e pensamento crítico  

 

A crítica é uma forma de conhecimento, é a apreensão de um sistema de pensamento 

por outro. Seu objeto não são as coisas, mas a avaliação do entendimento sobre elas, em 

todas suas modalidades, como o conhecimento objetivo, a estética e os valores morais. 

Estas características fazem com que este tipo de conhecimento seja confundido com o uso 

da razão, embora o mais correto fosse dizer racionalidade, para destacar uma forma 

histórica do uso da razão, nascida com o fim do período neolítico ou com a Antiguidade (e 

não a capacidade genérica e inerente a todo ser humano de fazer abstrações e raciocínios). 

Neste sentido ela é a expressão da racionalidade no pensamento. 

A crítica diz respeito a sistemas de pensamento, sua diversidade, coexistência e sua 

inevitável confrontação. Aspectos que o pensamento mítico desconhecia. Seu modus 

operandi comporta novas maneiras de empregar as faculdades da razão, como a 

argumentação, a não-contradição e a lógica do terceiro excluído. A racionalidade está 

ligada à constituição da noção de ser e de seu complemento, não-ser, enquanto noções não-

intuitivas 3.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, email: martino@unb.br  

3 Sobre o conceito de racionalidade ver Detienne, 1988.  
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A crítica também diz respeito à faculdade de distanciamento e reflexão, ou seja, a 

capacidade de interpretar e exercer o exame de um sistema de pensamento, mas igualmente 

do próprio sistema através do qual o exame é operado. O que faz de toda crítica um 

exercício de autocrítica, que expõe os limites e limitações de seus instrumentos e não 

somente do conhecimento tomado como objeto. Esta característica reflexiva ou auto-

reflexiva está intimamente ligada à filosofia e à ciência, não apenas enquanto princípio de 

coerência (harmonização dos elementos em um todo, produzindo um sistema), mas também 

na vigilância contra o dogmatismo (instauração de um sistema único, verdades absolutas e 

definitivas).  

Por fim, devemos acrescentar que a racionalidade é uma visão de mundo, que se 

expressa de forma muito ampla, inclusive nas práticas sociais e demais manifestações 

humanas, enquanto que a crítica é a expressão dessa racionalidade no plano do pensamento, 

onde aparecem formações histórico-culturais como a filosofia e a ciência. Tal como a 

racionalidade se distingue da razão, é preciso recorrer à historicidade da crítica para 

compreender sua distinção com o que chamaremos aqui de pensamento crítico. Por esta 

expressão nos referimos à reflexão sobre as origens recentes de nosso tempo, que emergem 

com o fim da Idade Média ou com a Revolução Industrial. Ela indica as transformações 

estruturais da racionalidade, o fim de uma ordem centrada na autoridade da tradição e, 

consequentemente, a emergência de uma nova ordem social, política, religiosa, que culmina 

com a emergência do indivíduo moderno. Mais precisamente, o pensamento crítico visa a 

análise da racionalidade subjacente aos sistemas sociais, formados em decorrência da 

crescente complexificação trazida com a modernidade.  

 

Crítica e campo comunicacional 

 

As tradições de estudos de comunicação têm seguido as duas maiores evidências 

relativas às mudanças nos processos de comunicação trazidas pela modernidade: a 

mercantilização da informação e a intervenção da técnica nos processos de comunicação 

social. As principais tradições normalmente identificadas com o pensamento crítico – a 

Escola de Frankfurt, os Estudos Culturais e a economia política da comunicação – estão 

mais ligadas ao primeiro aspecto, com foco no capitalismo. Contudo, mais recentemente, 

dentro de uma tendência de recuperação da história do campo, surgiram estudos que 

mostram uma grande variedade de trabalhos críticos não-marxistas, por vezes anteriores a 
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das escolas já citadas (Berry & Theobald, 2006; Bounds & Philip, 2008). Eles não somente 

dão prova de outras possibilidades de abordagens, mas também mostram que o 

aparecimento de meios de comunicação foi sempre seguido de análises críticas.  

Outros estudos ajudam a romper com uma idéia ainda muito difundida de que o 

domínio da comunicação se resume à oposição originada com o encontro da filosofia alemã 

da Escola de Frankfurt e a sociologia americana da Escola de Columbia, também conhecida 

como a polarização entre teoria crítica e pesquisa administrativa. McChesney & 

McChesney (2008) expõem uma longa tradição crítica estadunidense e Simonson & 

Wimann (2003) mostram como alguns dos trabalhos da Escola de Columbia não se 

enquadram nesta dicotomia simplista e comportam análises que também podem ser 

consideradas como pensamento crítico. 

Não quero dizer com isso que as diferenças foram abolidas e que todas as correntes 

em comunicação sejam necessariamente críticas, a intenção é expor o problema de uma 

interpretação demasiado simplificada e inexata do campo comunicacional, de sua origem e 

das tradições de pesquisa que o compõe e, por conseguinte, também do pensamento crítico.  

A fundação do campo comunicacional está estreitamente ligada à relação entre o 

pensamento crítico e a técnica. E não poderia ser de outra forma, visto que a emergência do 

sistema de comunicação social moderno é o desdobramento de uma configuração social 

baseada na tecnologia, o que faz com que os principais problemas do campo se articulem 

em torno dela. Desde o século XIX o aparecimento de novos meios já havia despertado 

grande inquietação: A imprensa seria um quarto poder? (caso Dreyfus, 1894). Seria 

possível resistir à propaganda? (Lasswell, 1927). Quais são os efeitos do cinema sobre as 

crianças? (The Payne Fund Studies, 1929-1932). O que é a opinião pública? (Lippmann, 

1922). O problema da cultura também estava muito presente, discutia-se o que então 

parecia ser sua decadência e não tardou para que fosse associado ao problema dos meios de 

comunicação. A discussão da indústria cultural viria completar o quadro de uma 

problemática que levava diretamente ao centro das questões da modernidade.  

O século XIX estava atento a estes problemas, mas discutiu o problema da cultura 

de forma moral ou filosófica, tendo por base a questão de sua decadência. Já o problema 

dos meios trazia uma novidade, ele foi abordado como um grande debate público a respeito 

do poder da imprensa e se deu como um debate politizado. Note-se que esta forma de 

discussão era viabilizada pela própria imprensa, ou seja, que além de servir de objeto, 

também era o veículo dessas discussões. Estas críticas visavam a denúncia de práticas de 
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dominação, abusos de governos, o mau uso do poder pelos homens políticos e também 

pelos próprios jornalistas e veículos de informação. Em outros termos, a discussão do poder 

da imprensa não era apenas uma reflexão sobre a imprensa, mas também um debate que se 

deu através dela, por vezes contra ela, e que, graças a ela, se tornou uma discussão pública. 

A nova infra-estrutura comunicacional alterava assim as condições mesmas do debate, 

gerando uma esfera pública e novos personagens, como os intelectuais, que eram os atores 

dessas discussões cujo interesse concernia a todos.  

Desde seus primórdios, a reprodutibilidade técnica permitiu à imprensa produzir um 

espaço de visibilidade de onde emergem as condições para a constituição de outro tipo de 

autoridade, que não aquela do Estado, da religião ou da tradição 4. Como apontam Fossier et 

Manicki, “a crítica se define pela vontade de recriar um debate público nas margens do 

poder soberano e das instituições partidárias”. E ainda, pelo “questionar coletivamente o 

que as fontes de informações jornalísticas não bastam para entender” (2007, p.9).  

Através da difusão mediática o pensamento crítico se constitui como uma espécie de 

“alter-ego” do poder, uma duplicação instantânea de toda autoridade constituída, inclusive 

daquelas que se formam pelas condições do sistema mediático, como os jornalistas. Não se 

trata da arte da “inservidão voluntária” prescrita por Foucault (1990, p. 39), inspirada na 

famosa obra de La Boétie. A revolta ou a insubordinação, em si e por si mesmas, não são 

suficientes para caracterizar o sentido crítico. A destituição de uma autoridade é um aspecto 

secundário, o que conta é a instauração da interpelação de uma autoridade por outra, o 

choque de autoridades. Também seria equivocado equiparar o pensamento crítico com a 

interpelação que o sistema mediático faz da autoridade do Estado (política) ou da tradição 

(cultura). O problema não é o da tomada do lócus do poder, como simples substituição de 

autoridades. Os meios de comunicação não apenas trazem uma outra classe de autoridade, 

eles constituem um espaço dinâmico de visibilidade e de pauta dos problemas a serem 

discutidos, onde se dá o confronto de diferentes esferas. Há uma relação estrutural entre as 

tecnologias de comunicação e o pensamento crítico, que não deve ser confundida com os 

conteúdos específicos de certas temáticas ou com o poder de certas autoridades. 

Então, ao contrário do que afirmam Fossier et Manicki, não se trata de novas 

condições epistêmicas da crítica. A mediatização é a condição constitutiva do pensamento 

                                                
4 A imprensa pré-industrial era em grande medida uma atividade de combate ideológico, frequentemente 
ligada a uma causa política ou social, como a reivindicação de um regime republicano, a abolição da 
escravatura ou a luta pela liberdade de expressão (Sodré, 1983).  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

crítico, sua existência depende de um espaço público ampliado, que gera as condições de 

uma contra-autoridade, agindo em paralelo, mas com princípios de legitimação 

diferenciados daquele dos poderes oficiais (do Estado, da economia, da tradição). Este 

contra-poder não pode passar ao largo das lógicas comunicacionais, pois nelas se apóiam. A 

modernidade trouxe as condições para a extensão da racionalidade ao exercício da política 

(como se sabe, a democracia representativa repousa sobre o sistema de mediação técnica), 

mas exige que o pensamento crítico tenha clareza sobre as condições de mediatização 

subjacentes a seu exercício.  

Neste sentido, o pensamento crítico desdobra uma possibilidade aberta por novas 

práticas políticas trazidas pela emergência da atualidade mediática (Martino, 2009), uma 

esfera técnica-virtual imanente à atividade dos meios de comunicação e responsável pela 

geração da experiência social unificada e acessível a todos. As tecnologias de comunicação 

agem como redutores da complexidade e permitem concentrar o foco sobre certos 

problemas ao mesmo tempo em que viabilizam sua discussão em larga escala. Não há 

pensamento crítico sem a infra-estrutura tecnológica dos meios de comunicação.  

Se os avanços tecnológicos não podem ser apontados como a causa da emergência 

dessa nova esfera de discussão, eles foram certamente uma condição para que o debate de 

idéias extrapolasse o âmbito das assembléias e da interlocução oral, estabelecendo assim a 

base para o jogo do poder na modernidade.  

 

Um segundo momento da emergência do campo tem início com o aparecimento das 

primeiras pesquisas e instituições acadêmicas para o estudo desses fenômenos. Não 

exatamente no sentido da formação de quadros para operar os meios de comunicação, mas 

porque vieram em resposta à demanda da sociedade, que através de fundações e mais tarde 

por órgãos governamentais, exprimia sua preocupação com o poder dos meios de 

comunicação. Mesmo sem visar diretamente o estudo da comunicação, o Institut für 

Sozialforschung (Instituto de Pesquisas Sociais), que dá origem à Escola de Frankfurt, é um 

exemplo dessas primeiras manifestações. Principalmente a partir da chegada de Horkheimer 

à direção em 1930 e do contato com a sociologia estadunidense. Outras iniciativas foram 

mais pontuais, como a dos estudos promovidos pelo Payne Fund, nos anos 20. Sua 

motivação era a de um grupo de cidadãos inquietos com os efeitos dos novos meios sobre a 

juventude (particularmente as revistas em quadrinhos e o cinema). A Fundação Rockfeller 

também financiou pesquisas e teve um papel importante, através da organização de um 
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grande seminário pouco antes da Segunda Guerra Mundial, visando induzir as ações do 

governo relativas à propaganda de guerra (Buxton, 1996).  

Não obstante a diversidade de suas origens, objetos e propósitos, tais 

empreendimentos convergiram para constituir um campo de estudos, com a formação de 

especialistas e debates que não têm mais a forma de um debate público, mesmo se seus 

resultados alimentam e podem fornecer subsídios a ele. Não se trata mais de problemas 

relativos ao engajamento e à ação de militância de uma causa, nem da denúncia como 

objetivo primeiro, mas da geração de conhecimento sobre os meios de comunicação. O 

objetivo era justamente escapar do calor dos confrontos ideológicos e de seus impasses, 

para discutir os efeitos, os impactos ou as consequências da introdução das tecnologias de 

comunicação.   

No entanto, certas compreensões do pensamento crítico, principalmente daqueles 

que o identificam com a militância, não reconhecem a legitimidade dos saberes que buscam 

se especializar e se organizar a partir da especificidade dos fenômenos comunicacionais. 

Eles não reconhecem nenhuma especificidade à filosofia ou às ciências sociais, já que tais 

clivagens do universo acadêmico nada mais seriam que reflexos da ideologia dominante e 

suas práticas de dominação. Tudo é política, imediatamente política, nada mais que política. 

Mas tal redução implica em dizer que a única forma de conhecimento válida é aquela que 

tem a forma do debate público ou do campo intelectual. De certo modo eles radicalizam a 

interpretação segundo a qual o sentido dos fenômenos se inscreve no plano da imanência 

destes. Diante deste quadro não há outra opção senão a da presunção da autoridade de um 

partido político para interpretar a realidade. Indiretamente, esta postura reforça a autoridade 

dos atores do campo mediático, jornalistas e intelectuais em geral, cujo discurso incorpora a 

desclassificação da filosofia e da ciência como forma de auto-legitimação. Com isso não se 

pode evitar que certas lógicas de mediatização (propaganda, marketing intelectual, auto-

promoção, calúnia, desinformação, etc.) dêem forma ao debate de idéias. De certa forma 

isto equivaleria a aceitar que a atualidade mediática encerra sua verdade em si mesma e a 

luta por esta verdade nada mais seria que uma questão de força. Deste ponto de vista, as 

tecnologias de comunicação deixam de ser uma condição para o debate político e passam a 

ser vistas estritamente como mecanismos para a conquista do poder. Uma visão meramente 

instrumental dos meios de comunicação, cuja contrapartida é a redução de seu estudo ao 

desenvolvimento de estratégias políticas. 
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De outra parte, o pensamento crítico teve um papel importante para a constituição 

do campo comunicacional. Em certo sentido, o encontro da Escola de Frankfurt e a tradição 

do Communication Research estadunidense nos anos 30 pode ser considerado a certidão de 

nascimento do saber comunicacional. Não exatamente por serem as tradições mais antigas, 

nem pelo conteúdo específico de suas teorias, mas pelo papel indutor que esse encontro 

teve. Ao contrário da polarização de idéias, é preciso destacar a estruturação a partir da 

visibilidade e da abertura dos debates. Ele rompe o isolamento e provoca um efeito 

sistêmico, envolvendo todas as tradições do pensamento comunicacional em um grande 

diálogo. Elas não podem mais se fechar sobre seus próprios princípios e discussões, elas são 

envolvidas em uma reação em cadeia onde o desenvolvimento de uma corrente obriga a 

reação das demais.  

Esta confrontação também teve repercussões importantes para essas duas tradições. 

Ela acarretou reflexões profundamente críticas sobre a possibilidade e a especificidade do 

saber comunicacional. Do lado da Communication Research ela ensejou a discussão sobre a 

fundamentação científica desses estudos, alimentada pelo questionamento dos resultados 

até então obtidos e um forte ceticismo quanto à possibilidade de estabelecer um estatuto 

científico para o estudo da comunicação (Martino, 2003). Do lado da Escola de Frankfurt, o 

problema era o pessimismo em relação às possibilidades de resistência ao processo de 

decadência da cultura e, no plano teórico, a própria definição do que é o pensamento crítico.   

 

Definição de pensamento crítico 

 

Sabemos que foi Kant o primeiro a usar o termo crítica no sentido de pensamento 

crítico, que distinguimos acima.  

O Iluminismo é a saída do homem para fora do estado de tutela do qual ele próprio 
é responsável. Este estado é a incapacidade de usar o seu próprio entendimento sem 
a orientação de outro. Nós mesmos somos responsáveis por este estado de tutela 
quando a causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de resolução e 
coragem para usá-lo sem a orientação de outro. Sapere aude! Tenha a coragem de 
usar seu próprio entendimento! Este é o lema do Iluminismo (Kant, 1991, p. 51). 

 

O problema apontado é, antes de tudo, um discurso de emancipação das autoridades 

e mais precisamente a questão da autonomia do indivíduo moderno. É nesta direção que 

Horkheimer (1937) orienta a Escola de Frankfurt, ao formular a teoria crítica em oposição 

ao que ele chama de teoria tradicional e atribuindo-lhe a busca da emancipação como 
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principal característica. Mas estamos longe de termos um conceito claro. De quê 

exatamente devemos nos emancipar? Como definir liberdade para um ser que é 

essencialmente coletivo e dependente de processos de identificação pessoal e cultural para 

se constituir. E ainda, mesmo admitindo-se que a autodeterminação possa realmente ser 

alcançada, em que medida o uso da razão ou da consciência são meios pertinentes e 

suficientes para este objetivo? Eis aí problemas bastante difíceis que, em todo caso, 

ganharam novas dimensões desde Kant, cuja referência era o posicionamento do indivíduo 

em relação ao Estado monárquico e a tradição marcada pela religião. Além disso, evocar a 

conscientização como meio para a autodeterminação não tem mais a mesma força depois de 

Nietzsche e Freud.  

Outro aspecto bastante salientado e recorrente nas definições do pensamento crítico 

é a práxis, ou a superação entre teoria e prática, no sentido que a primeira deve incorporar 

em suas premissas a luta pela mudança social. Este talvez seja o principal fator 

acrescentado por Horkheimer, que define a teoria crítica a partir da oposição ao que ele 

chama de teoria tradicional.  

Uma ciência que, imaginando-se independente, considera que não é sua 
responsabilidade de moldar a práxis a que pertence [...] e se acomoda  à 
dicotomia entre pensamento e ação já se afastou, em razão desse simples fato, 
dos autênticos valores humanos. [...] A própria natureza [da atividade do 
pensamento] o convida a promover a mudança na história, a estabelecer entre 
os homens o estado de justiça (Horkheimer, 1974, p. 81). 

 

Esta postura de oposição, que servirá de base para o pensamento crítico marxista, se 

apóia na famosa afirmação de Marx de que não se trata mais de interpretar o mundo, mas de 

transformá-lo (11ª Tese sobre Feuerbach). A primeira vista não seria uma afirmação contra 

a teoria, mas acaba tendo consequências importantes. Na verdade ela introduz um critério 

de validade: a teoria passa a ser avaliada por seu potencial revolucionário, ou seja, não 

reside na relação entre seus enunciados e os fatos, mas em seus objetivos. O conhecimento 

teórico não é avaliado por seus resultados (como acontece em ciência), mas por suas 

intenções e propósitos. 

Se interpretada dessa maneira, esta afirmação encerra um equívoco análogo ao do 

positivismo ingênuo, amplamente criticado, por achar que o conhecimento poderia ser 

validado a priori apenas por seguir um método científico. No entanto, a frase de Marx 

talvez seja melhor aproveitada se não for tomada como um critério epistemológico, mas 

como uma exaltação retórica, uma advertência para os usos que podem ser feitos do 
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conhecimento. Uma teoria, evidentemente, não pode controlar os usos que serão feitos dela. 

Por exemplo, o modelo dos Dois Estágios da Comunicação, interpretado como efeitos 

fracos, foi usado para justificar uma fraca regulamentação dos meios de comunicação (TV, 

rádio), já que não teriam grande impacto sobre as decisões das pessoas. Ora, o mesmo 

argumento também poderia se apoiar em premissas de uma teoria crítica, como a dos 

Estudos Culturais, que destaca a resistência das classes oprimidas às mensagens vindas dos 

meios controlados pelas classes dominantes. 

O salto de significação entre o valor intrínseco de uma dada teoria e as 

possibilidades de seu emprego político não pode ser usado como uma acusação de falta de 

consciência crítica de seus propositores. Mesmo aqueles que trabalham numa linha crítica 

também estão expostos a este problema. Não raro as pesquisas críticas em comunicação 

acabam trazendo à luz procedimentos e estratégias dos atores sociais ligados ao emprego 

dos meios de comunicação (empresas, partidos políticos, governos, etc.). De um lado elas 

exploram práticas correntes e que são conhecidas no dia-a-dia desses atores, mas também 

podem revelar dimensões das quais estes não tinham conhecimento. Se por ventura os 

resultados de tais trabalhos chegarem a ultrapassar o âmbito acadêmico, nada pode garantir 

suas chances de serem um vetor de emancipação dos receptores dos meios de comunicação. 

É igualmente possível que estes resultados possam servir, por exemplo, de consultoria a 

empresas que usarão estes conhecimentos para aperfeiçoarem suas práticas de dominação. 

E inversamente, muitos trabalhos científicos ou tecnológicos que não tinham como 

princípio explícito a justiça social podem vir a ser, de forma direta ou indireta, importantes 

instrumentos de sua promoção.   

As dificuldades com os conceitos de emancipação e de práxis levaram a outras 

formulações do pensamento crítico. Em comunicação, os estudos ligados a tradição 

marxista têm variado na forma de definirem seu problema, mas de maneira geral se 

concentram nas relações entre comunicação e poder social. Como aponta Sheryl Hamilton,   

Este foco tem sido estruturado de diferentes modos, como uma questão: (1) de 

poder e controle social (Halloran, 1983); (2) de preocupação com as estruturas de 

poder (Gerbner, 1983b); (3) de estudo sobre contradição, dominação e conflito 

(Mosco, 1983). (Hamilton, 2006, p. 12). 

 

A autora ainda acrescenta um sentido ligado à utopia: participar da construção de 

futuros alternativos (Baille, 1997) ou imaginar um mundo mais desejável (Carey, 1982). 
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Vemos que todos estes sentidos estão ligados ao problema kantiano da emancipação 

(estruturas de poder), ao qual tentam dar nova formulação. De fato, a questão sobre a 

tecnologia será interpretada como uma questão do poder e, não raro, como obstáculo à 

emancipação.   

 

Tecnologia e pensamento crítico em comunicação  

 

De maneira geral, o entendimento das duas principais tradições marxistas em 

comunicação seguiu a linha de uma crítica à tecnologia em geral, como tecnofobia. No 

plano da comunicação elas não se preocuparam em distinguir os meios de comunicação de 

outras tecnologias, nem tiveram o cuidado de entendê-los como objetos técnicos distintos 

das mensagens ou dos conteúdos que veiculam (ideologia, cultura). Esses estudos, ao 

contrário, centraram o foco sobre a análise das ideologias das mensagens. 

Mesmo tomadas em conjunto, elas dedicaram poucos trabalhos específicos sobre a 

questão da técnica. Em relação à Escola de Frankfurt um dos mais importantes é a obra de 

Habermas, Ciência e técnica como Ideologia (1973), no qual a técnica é considerada como 

um obstáculo à emancipação humana. Com o declínio da religião e outras formas de 

ideologia que compunham a resistência ao desenvolvimento tecnológico, a técnica teria 

passado a se impor, dando forma à própria racionalidade. Por conseguinte, ela invade todos 

os domínios da vida e constitui uma ideologia única que faz do indivíduo apenas uma peça 

de um sistema. Na verdade a concepção habermasiana de técnica é demasiado vasta, ela 

compreende toda e qualquer instrumentalização, ou seja, todo pensamento teleológico e 

toda ação guiada para uma finalidade. Vemos que, dessa maneira, Habermas extrapola em 

muito o quadro da questão da técnica. Do mesmo modo, a identificação da racionalidade à 

instrumentalidade opera uma redução extrema, que pouco tem a ver com o conceito de 

racionalidade, como vimos no início deste trabalho. Tanto a técnica como a racionalidade 

são reduzidas apenas à dimensão de meios e fins. 

De outra parte, nos Estudos Culturais, é ainda mais difícil encontrar trabalhos 

relativos à técnica. Destaquemos, contudo, o trabalho de Raymond Williams, Television: 

Technology and cultural form (1974). As críticas aí tecidas ao determinismo tecnológico 

servem de pretexto para justificar a completa redução da técnica à cultura. Estas análises 

levam o autor a adotar a posição de um total esvaziamento da técnica enquanto vetor de 
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análise. Os objetos técnicos seriam destituídos de sentido próprio, sua significação deve ser 

buscada no contexto cultural e nos usos dos agentes sociais.  

Na verdade os estudos críticos de viés marxista tiveram pouco interesse nos meios 

de comunicação enquanto tecnologia. Como dissemos, eles não se preocuparam em 

distinguir o meio de comunicação da mensagem, focando suas análises sobre esta última e 

interpretando-os apenas como instrumentos ideológicos.  

Mesmo autores “não-alinhados” com estas tradições e que, a nosso ver, focaram 

corretamente a questão da crítica ligando-a à atualidade (ou ao campo intelectual) não 

destacaram o papel da técnica. Por exemplo, Vincent Descombes percebe que grandes 

figuras intelectuais, como Sartre e Foucault, comentavam a atualidade usando categorias 

metafísicas, mas para ele a função crítica não pode ser confundida como uma mistificação 

da linguagem filosófica, ela "provêm do próprio acontecimento, como um apelo à reflexão 

e a uma ação da qual os contemporâneos parecem não ver a necessidade" (Descombes, 

2000, p.14). O pensamento crítico se caracterizaria por uma leitura imanente da atualidade, 

ou seja, por uma leitura do sentido intrínseco ao acontecimento. Ora, mesmo admitindo-se 

uma especificidade ao campo intelectual, há dois aspectos que não podem ser esquecidos. O 

primeiro é que a natureza pública e política desses debates são delimitadas pelo interesse 

geral e pela capacidade de articular os interlocutores, o que mostra sua dependência ao 

sistema de comunicação 5. O outro aspecto é que a argumentação de um sentido imanente 

ao acontecimento parece aproximá-lo da concepção de notícia e da novidade, os 

acontecimentos como portadores de significados únicos. Descombes não leva em conta as 

transformações estruturais do acontecimento trazidas pelas tecnologias de comunicação. 

Longe de serem fatos naturais, os acontecimentos provêm da difusão dos meios (Martino, 

2009).  

É entre as tradições críticas de inspiração não marxista, particularmente a Escola de 

Toronto, com Harold Innis, que teremos uma articulação entre o aspecto tecnológico dos 

meios de comunicação e as estruturas de poder. As análises de Innis talvez tenham sido as 

primeiras a destacarem a importância da infra-estrutura material dos sistemas de 

comunicação como um vetor do jogo de poder. Os fluxos comunicacionais regulam a 

relação com o passado (tempo) e com o território (espaço) e estão sujeitos a monopólios de 

conhecimento relacionados ao controle político-econômico das estruturas materiais de 

                                                
5 Platão já apontava que o exercício da democracia depende do alcance da voz do orador, mostrando que a 
deliberação política estava condicionada pelo sistema de comunicação. 
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comunicação. Mas, inversamente, Innis também esteve bastante atento à formação dos 

impérios e sua dependência em relação aos meios de comunicação. Sua leitura destaca a 

importância das condições de comunicação para a exploração do território e do controle da 

cultura. Para Innis os meios de comunicação comportam princípios intrínsecos (bias), eles 

indicam tendências que, em composição com outras forças, configuram os contextos 

históricos. A tecnologia não é nem completamente determinante e ameaçadora, como em 

Habermas, nem anódina, como em Williams.  

Seguindo uma direção bem diferente daquela dos estudos críticos marxistas, a 

Escola de Toronto mostra que a abordagem dos meios de comunicação, enquanto 

tecnologias, não somente comporta um grande potencial crítico esquecido ou subestimado, 

mas que pode se apresentar como uma alternativa para renovar as abordagens críticas. Seu 

pressuposto não é o problema da emancipação do indivíduo, nem a dicotomia teoria-praxis. 

O problema da modernidade não é formulado como em Kant, nos termos de uma 

emancipação da autoridade, mas a partir da ação das tecnologias de comunicação na 

constituição do jogo do poder. Esta formulação tem o mérito de trazer para o centro da 

questão da modernidade um de seus traços mais característicos, que é o próprio sistema de 

comunicação.  

Assim, a autodeterminação não é formulada como o problema de um indivíduo 

isolado em suas decisões, mas trata-se de refletir sobre as fontes que dão forma à cultura ou 

sobre os novos regimes de influência a que estamos submetidos a partir da emergência dos 

novos fluxos de informação trazidos pelos meios de comunicação. Estas tecnologias nos 

expõem a uma realidade e a uma interação ampliadas, que exigem estudos e ações efetivas 

na busca de estabelecer um equilíbrio entre as diferentes fontes de influências, regulando os 

fluxos que vêm do passado (tradição) e aquelas oriundas de outras regiões do espaço 

(globalização).  

A nosso ver, a perspectiva de Innis ilustra uma das abordagens possíveis para um 

paradigma crítico da modernidade que substitui a questão filosófica da emancipação pela 

observação atenta do papel da tecnologia. O surgimento do indivíduo moderno representa o 

desenvolvimento de uma formação social onde o indivíduo “ganha” certa autonomia em 

relação ao coletivo (Estado, sociedade e cultura). Os meios de comunicação são a 

contrapartida dessa autonomia, as informações trazidas por eles viabilizam a inserção do 

indivíduo na sociedade e na cultura. Não pode haver autonomia sem informações que 

servem de base ao julgamento e às decisões. Notemos que não é o problema filosófico da 
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liberdade ou da realização pessoal, a autonomia em questão apenas reflete a racionalidade 

da organização social, estruturada em papéis sociais e na ação de engajamento efetivo do 

indivíduo. Por isso não há oposição entre indivíduo e sociedade ou entre indivíduo e 

massificação, mas uma formação sócio-histórica que coloca em relevo o indivíduo. Este 

não está “livre” do coletivo, mas deve exercer esta “liberdade” 6 por meio de ações, como 

um “direito natural”, próprio ao exercício da individualidade, que não é outra coisa que o 

modo singular da inserção de cada um na sociedade e na cultura.  

Não se trata, portanto, de procurar proteger, libertar ou salvar o indivíduo dos 

constrangimentos do coletivo (alienação), nem de denunciar a individualidade como uma 

ideologia ou prática de dominação, como há muito tempo tem hesitado o pensamento 

crítico marxista. Ao invés disso abre-se outra via para avançar o pensamento crítico a partir 

de uma perspectiva que recoloca a questão da emergência do indivíduo moderno a partir de 

seu vínculo ao coletivo através das tecnologias de comunicação. Os meios de comunicação 

implicam uma mediação tecnológica que estabelece um social para além da experiência 

imediata e que altera as condições do espaço-tempo, trazendo novas condições para as 

práticas políticas e para a cultura.  

Enfim, a abordagem dos problemas da modernidade a partir dos meios de 

comunicação permite reformular a relação entre indivíduo, sociedade e tecnologia, sem 

levar o pensamento crítico a se transformar em uma resistência a esta última. Com isso 

torna-se possível reformular e estender a ação política a domínios não ortodoxos, como a 

gestão do tempo e do espaço ou a transformação tecnológica da natureza do acontecimento 

e da experiência social. O que não quer dizer que o pensamento crítico fundado na 

tecnologia de comunicação precise estar em linha de ruptura com as questões típicas dos 

estudos críticos marxistas. Essas tecnologias também estão presentes em importantes 

pontos, como as transformações dos modos de produção (trabalho à distância, 

aperfeiçoamento da linha de produção, otimização da geração de stocks, comércio 

eletrônico, desmaterialização dos produtos, substituição de bens materiais por serviços), da 

propriedade privada (direitos de autor, propriedade intelectual, mercantilização da 

inteligência coletiva, etc.) ou do exercício do poder (democracia virtual, e-governo, 

transparência, controle da representação política, possibilidade de avanço nas práticas de 

democracia direta) e tantas questões centrais para o pensamento crítico.  

                                                
6 No fundo, é a isto que Kant se refere, a este dever de exercer a “liberdade”. Um imperativo certamente 
paradoxal. 
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O aprofundamento da dimensão tecnológica é essencial para a compreensão da 

modernidade e traz outros pontos de referência que podem servir à renovação da reflexão 

crítica.  
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