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Resumo
A Comunicação como ciência se consolidou pela extensa abordagem do Mass Media como
seu  campo  de  estudo  mais  singular.  Porém,  desde  que  os  processos  comunicacionais
passaram a ser abrigados em meios cada vez mais individualizáveis e interativos, o estudo
da imagem e suas consequências imersivas fornecem objetos que parecem escapar de vez
das  metodologias  acadêmicas  consolidadas.  O  problema  de  pesquisa  passa  a  ser  uma
hipótese:  a  de  que  muitos  de  nós,  acadêmicos,  não  estamos  preparados  para  abordar
significadamente nenhum objeto, pelo menos enquanto estivermos usando em metodologia
o que Herbert  Marshall  McLuhan, há 50 anos, advertia:  enxergar pelo retrovisor. Neste
artigo estão expostos alguns desafios de superação teórica.
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Somos pensadores da Comunicação?

A elaboração de um tema a ser investigado em Comunicação é um desafio de no mínimo

duas  frentes.  Por  um lado,  a  própria  disciplina  busca  entender-se  como  um campo  de

estudos diferenciado. Sua  interdisciplinaridade, ou como lidar com ela na multiplicidade

dos currículos acadêmicos, é por si só uma grande ocupação intelectual dos que se dedicam

à  formação  teórica.  Na  segunda  frente,  tem-se  o  recorte  do  objeto  de  pesquisa  e  sua

metodologia. Neste artigo, escolheu-se discutir a segunda vertente, e nela destacar algumas

interferências  do  método  na  forma  como  são  concebidos  objetos  de  pesquisa  em

Comunicação. 

Para  sucintamente  recorrermos  à  epistemologia,  podemos  identificar  na  obra  de

Gaston Bachelard (1884 – 1962) alguns obstáculos referentes à aproximação científica a

qualquer  objeto.  Em  seguida,  falaremos  de  problemas  específicos  do  nosso  campo  de

estudo.

Em  A  formação  do  espírito  científico:  contribuição  para  uma  psicanálise  do

conhecimento,  Bachelard  discorre  sobre  a  concepção  científica  de realidade  a  partir  do

empirismo, característica positivista das ciências naturais. Isso se torna um problema para

as ciências  humanas ao adotar  tal  concepção,  pois encontra-se aí  uma certa  redução ao

visível. Ou seja, o real é aquilo que se vê, quando, na verdade, o que se vê é um produto

1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,
evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestranda do Curso de Comunicação Social da UFJF, e-mail:  anamvmonteiro@gmail.com.
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histórico. Ainda que não seja possível separar totalmente o pesquisador da sua trajetória, no

momento da pesquisa, um método científico consciente dos seus preconceitos permite ao

pesquisador  dar  vida  longa ao  objeto,  ou  seja,  estabelecer  uma busca  constante  de  um

método cada vez mais desprovido das particularidades culturais, sociais e econômicas de

uma pesquisa.

De Bachelard  até  agora,  as  ciências  naturais  percorreram um longo caminho de

mudanças  de  paradigmas3,  principalmente  pelo  reconhecimento  de  suas  limitações

temporais citadas acima, como demonstrou Thomas Kuhn em seu livro  A Estrutura das

Revoluções Científicas. Segundo ele, quando os membros de uma determinada comunidade

científica “não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente

da  prática  científica,  então  começam  as  investigações  extraordinárias  que  finalmente

conduzem a  profissão  a  um novo conjunto  de  compromissos,  a  uma nova base para  a

prática  da ciência”  (KUHN, 1998,  p.  25).  Ainda segundo  o  autor,  “a  aquisição  de  um

paradigma e do tipo de pesquisa mais esotérico que ele permite é um sinal de maturidade no

desenvolvimento de qualquer campo científico que se queira considerar” (ibid, p. 31).

Voltando à questão que nomeia esta seção, visto que os paradigmas de qualquer

saber científico tendem a se transformar com os rumos da sociedade, quão adequadamente

estamos pensando essas transformações em nossos objetos de pesquisa? A transição dos

estudos da Comunicação da temática da cultura de massa para as pesquisas sobre cognição,

lançadas à luz das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)4, é uma indicação de

um caminho bastante favorável às pesquisas que visam atender à demanda de pensadores, e

não apenas de especialistas5. Ao tratarmos academicamente a comunicação do século XXI

estamos falando além da tecnologia dos aparatos, e sim, da transcendência a qual os objetos

nos submetem. Se as próprias ciências naturais já admitem existências de objetos além da

nossa  capacidade  de  visualizá-los,  não  há  motivos  para  que  a  Comunicação  e  outras

ciências  sociais  não verifiquem tais  possibilidades  e  consequências  em seus respectivos

âmbitos. Por isso McLuhan já dizia, em Understanding Media (2003, p. 24): “se funciona, é

obsoleto”.

3 A definição de paradigmas com a qual este artigo se associa, segundo Thomas Kuhn: “as realizações científicas 
universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 
de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1998, p. 13).
4 Muniz Sodré apresenta o livro Tecnologias de Comunicação e Cognição reafirmando a centralidade da Cognição na 
ciência da Comunicação.
5 Quanto à definição de pensadores, cabe uma distinção entre pensamento e raciocínio. Pensar é enxergar além do dado. 
Raciocinar é reorganizar causas e efeitos preexistentes.  Essa ocupação cabe aos especialistas e conceitualistas.
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Essa inquietação já havia aparecido no final do século XX, como transparecida na

introdução de Tela-Total: Mito-ironias da era do virtual e da imagem:

A lógica comunicacional moderna deveria produzir sentido. Às ciências
humanas, holofotes da razão, caberia descobrir o Sentido da História. Ora,
Jean  Baudrillard,  em  seu  delírio  filosófico  iconoclasta,  aponta  para  a
entrada na era da irrealidade, estágio viral da circulação sígnica, no qual
“o valor irradia em todas as direções, todos os interstícios, sem referência
ao que quer que seja, por pura contiguidade”. Não é apenas a referência do
signo que se perde, mas também a capacidade última de decifração do
objeto pelas ciências (SILVA, 1999, p. 13).

Tal afirmação se mostra válida se considerarmos que os meios, desde o surgimento

do paradigma informacional6 (CASTELLS, 2000), são pensados menos para nos servir do

que para expandirem nossa capacidade de adaptação à interface (para em seguida eliminá-

la) e para uma mudança de comportamento e hábitos de consumo. McLuhan  (1964), ao

dizer “o meio é a mensagem”, nos exemplifica o vazio existencial do conteúdo, do qual a

Comunicação tanto se ocupou no século XX. 

Se não for o conteúdo, o que nos resta?

Se o conteúdo não é o mais importante, o vazio que ele deixa só nos pode fornecer novas

possibilidades. Entretanto, até essa visualização, a náusea é inevitável. 

O termo “náusea” não é aleatório. Jean-Paul Sartre (1905-1980), em seu primeiro

romance, A Náusea, expõe a angústia do ser humano que está no limite da incompreensão

do que define a existência e do que a torna válida. O romance tem o formato de um diário,

no qual Antoine Roquentin relata  sua vivência na fictícia  cidade de Bouville.  Descritas

praticamente como ataques de pânico ao longo do livro, Roquentin sente refletida em seu

corpo toda a  repulsa provocada pela  sociedade de Bouville  e  pela  condição pesarosa e

absurda imposta à existência física dele mesmo, das pessoas com quem superficialmente

convive, dos objetos e da natureza. Logo nas primeiras páginas do livro, Antonie Roquentin

explica  sua repulsa inédita  e repentina por objetos do cotidiano,  e  com isso inicia  uma

meditação incessante sobre a origem desse distúrbio. 

6 Castells detalha algumas características que compõem esse novo paradigma. São elas, resumidamente: informação como 
matéria-prima da tecnologia, e não o contrário, como até então; penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias - 
alterações cognitivas e sociais em decorrência da usabilidade dos meios -; a lógica de redes - o aparato tecnológico tem 
como objetivo se conectar a outro(s) da rede, até a sua evolução para um sistema altamente integrado, e daí a ideia de 
convergência de tecnologias; e flexibilidade - os processos são reversíveis, mas uma vez desencadeados alteram 
fundamentalmente os processos anteriores. 
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Durante toda a narrativa, Sartre descreve exaustivamente objetos e situações, numa

alusão à  “coisificação”  criada  pela  linguagem.  No decorrer  do  romance,  à  medida  que

Roquentin percebe a armadilha da definição das coisas dadas por completas, começamos a

desconstruir não só a linguagem, mas também a própria maneira de existir das coisas e das

pessoas. 

O  personagem  descobre  que  a  causa  de  sua  inquietação  é  o  peso  da  própria

existência, uma vez que ela é absolutamente inútil. Objetos não possuem consciência de sua

existência, mas existem a partir das mesmas substâncias que um ser pensante. O homem

que não adquire uma essência existe de maneira mais intolerável do que para os compostos

orgânicos  e  minerais,  pois  sua  consciência  nunca  o  deixa  esquecer  a  contingência  da

condição de ser.

Então, isso é a Náusea: esta evidência ofuscante? (...) Agora eu sei que eu
existo – o mundo existe – e eu sei que o mundo existe. (...) Desde quando
eu quis atirar a pedra no lago para fazer saltos de rã. Eu ia jogar aquela
pedra, eu olhei pra ela e então tudo começou, senti que eu existia. Então
depois  disso  houve  outras  Náuseas;  de  tempos  em  tempos  objetos
começam a existir em sua mão (SARTRE, 1965, p. 165).

Enquanto refugia seus pensamentos no parque da cidade, Roquentin tem o  insight

que Sartre utilizou para definir a existência. Ele observa um castanheiro e dele abstrai a

ideia da seiva da árvore.  Ela não possui nenhum motivo para existir,  mas uma vez que

existe, deve continuar existindo. Essa é a lei à qual todos os seres vivos e objetos estão

sujeitos (a existência é gratuita, e em nenhum momento de sua existência como filósofo

Sartre  se  preocupou  em  explicar  o  que  precede  a  existência  material  em  um  mundo

metafísico). “A existência precede a essência. Para que as pessoas não se tornem a seiva da

árvore, que sobe sem a consciência do que está fazendo, há de se construir uma essência na

vida. Isso é o que falta no personagem7”. Roquentin ainda personifica a filosofia de Sartre

como sendo um iluminador da consciência de que nada existe além do acaso (por isso o

peso tão insuportável de existir sem que nada justifique a existência).

Alguma coisa nova havia acabado de aparecer no centro desse êxtase. Eu
entendi a Náusea, eu a possuí. (...) A coisa essencial é a contingência. O
que  eu  quero  dizer  é  que  ninguém pode  definir  existência  como  uma
necessidade. Existir é simplesmente  ser; aqueles que existem se deixam
ser  encontrados,  mas  você  não  pode  deduzir  nada  a  partir  deles  (...)
nenhum  ser  necessário  pode  explicar  existência:  é  o  absoluto,

7 Trecho da palestra “Sartre e o Existencialismo – A Náusea”, disponível em <http://www.youtube.com/ watch?
v=98n2k67QCf8>. 
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consequentemente, liberdade perfeita.  Tudo é gratuito: este parque, esta
cidade e eu. (...) Aqui está a Náusea, aqui há o que aqueles desgraçados no
Coteau Vert8, e outros, tentam esconder de si mesmos com a ideia de seus
direitos.  Mas  que  mentira:  ninguém  possui  direito  algum;  eles  são
completamente gratuitos (ibid, p. 176 – 177).

Assim,  “A Náusea”  é  uma obra  convite  à  transcendência  que  compõe  todos  os

trabalhos de Sartre. Com foco na liberdade individual, o livro é uma introdução à ideia de

que o homem, condenado a ser livre, buscará como consequência a liberdade de todos os

seres humanos, pois ao escolher para si uma “condição ideal”, está escolhendo a mesma

condição para todos os homens9, pois na definição de bem está subentendida a extensão do

bem e a não-exclusão do bem. Mas A Náusea não se abre apenas para o conteúdo filosófico

de Sartre. A obra transcende mesmo qualquer teoria, ao sugerir que se é possível relacionar

as ideias de contingência,  inexistência de direitos privilegiados e construção da essência

com a eterna reinvenção que o homem fará de si mesmo. 

Mesmo tendo sido escrito e publicado na década de 1930, a metáfora da náusea é

útil  ao momento presente.  Mais do nunca,  as coisas nos “incomodam”.  Ao se tornarem

inteligentes,  nos  ameaçam.  A  tecnologia  se  tornou  leve,  invisível,  enquanto  nós  nos

tornamos cada vez mais inertes e dependentes. Aliado a isso, o mundo se tornou pequeno

demais. Talvez seja este um dos momentos raros da história, sobre o qual falou Kuhn, um

intervalo entre a angústia e um novo entendimento. 

Transcendência dos objetos, ou o nada da informação 

O sociólogo francês Jean Baudrillard (1927-2007), assim como McLuhan, foi um crítico

dos  efeitos  midiológicos  (semânticos)  e  midiais  (simbólicos) da  tecnologia.  Porém,

diferentemente desse, Baudrillard, ao invés de encontrar algum sentido na “aldeia global”,

verificou que nós, os aldeões, estamos reunidos em torno da fogueira do vazio. Segundo

ele, a informação é o nada, e o único real possível é aquele no qual nunca repousaremos

nossos olhos10. 

Nada escapa, estamos todos na virtualidade desde que a mídia eletrônica entrou em

cena. A profusão dos dados na era da informação gerou uma entropia. Se tudo pode ser

8 Roquentin se refere à burguesia de Bouville. 
9 Do Livro “Sartre: Vida e Obra” (1986).
10 Baudrillard cita como exemplos as tentativas de preservação de ambiente “naturais”. “Na ausência do homem, espera-se
reencontrar aí flora e fauna originais, 'condições naturais' (…) pois sabemos que conosco e com todas as nossas ações, o 
mundo nunca mais será real, original, e que desde agora tudo está fadado à maldição da tela, à maldição do simulacro. 
Estamos num mundo onde a função essencial do signo consiste em fazer desaparecer a realidade e ao mesmo tempo 
colocar um véu sobre esse desaparecimento” (BAUDRILLARD, 1999, p. 80).
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mostrado a qualquer hora e em tempo real, tudo é inquestionável. Se todos os pontos de

vista  ganham  voz  planetária,  não  existe  nem  o  certo,  nem  o  errado.  Porém,  existe  o

verdadeiro – e não a Verdade - e o verdadeiro é o que se vê. Para o pensador, o número de

informação  objetiva  diminui  à  medida  que  mais  pessoas  têm  acesso  à  produção  de

conteúdo. Uma vez que tudo pode ser demonstrado, tudo pode ser verdadeiro, a informação

já não faz qualquer diferença11.

Sendo assim, uma pergunta crucial para nós, acadêmicos da Comunicação, pode ser

a  seguinte:  se  a  comunicação  seria  importante  à  medida  que  faz  alguma  diferença

(informação), e se a informação nada mais é do que parte de um todo indiferente, o que nos

resta  pesquisar?  Essa pergunta  é  o  próprio problema de pesquisa,  antes  mesmo de sua

tradução na investigação de um objeto qualquer. 

Uma primeira pista, segundo Baudrillard (1999, p. 26), é justamente 

encorajar  vivamente  essa  superfusão da informação  e da comunicação.
(…) De duas, uma: ou os dados estão lançados, o mundo inteiro já está
dependente desse feudalismo tecnológico que concentraria em suas mãos
toda espécie de poder real e então só resta desaparecer, pois nós também
já estamos riscados do mapa como do território. Ou então não é nada disso
e tudo isso também é virtual. A potência do “virtual” nada mais é do que
virtual.  Por  isso,  aliás,  pode  intensificar-se  de  maneira  alucinante  e,
sempre mais longe do mundo dito “real”, perder ela mesma todo princípio
de  realidade.  Para  que  essas  potências  técnicas  estendam seu  império
sobre  o  mundo  seria  preciso  que  tivessem  uma  finalidade  –  não  há
potência  sem finalidade  da  potência.  Ora,  elas  não  a  têm.  Só  podem
transcrever-se indefinitivamente nas suas próprias redes, nos seus próprios
códigos. 

A mídia desmaterializa o poder e expõe o seu vazio. Se o mundo segue a tendência

implosiva  mencionada  acima,  há  algumas  razões  fundamentais  para  que  o  pensamento

prossiga. A democracia é um modelo transitório por ser obviamente falho. Ironicamente, foi

na Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras ideias do modelo democrático, que também

se pensou o fracasso da democracia atual. Platão já dizia que a democracia é o próprio caos

tentando infinitamente se organizar com a mesma estratégia cega: dar a iguais e desiguais a

mesma igualdade. Ou, como percebeu posteriormente Aristóteles, substituir uma ditadura

por outra: a da maioria. 

Portanto, um dos desafios da academia é pensar uma nova forma de governança

(“sistemas funcionam melhor quando vão de encontro às próprias regras e a despeito dos

11 Baudrillard se referia principalmente à informação televisiva, dando como um exemplo o genocídio de Ruanda. A mídia
esteve presente e ciente do que ocorria, e como consequência, virtualmente todo o planeta. No entanto, nada foi feito para 
impedi-lo. 
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próprios princípios”) (BAUDRILLARD,  1999, p. 47) que tenha sob os cidadãos efeitos

percebidos de maneira individualmente eficazes. (Nem a anarquia sobrevive ao desafio, por

ser deveras ultrapassada.) O trabalho de Robert Nozick (1938-2002) foi dedicado ao que se

chamou  libertarianismo,  onde  não  há  justificativa  para  que  os  direitos  humanos  sejam

interpelados  por  nenhuma forma de  governo que se dedique  além das  garantias  desses

mesmos direitos. Porém, a maior parte desse trabalho foi desenvolvida por ele antes do

surgimento  da  web  3.0  e  a  consequente  popularização  das  mídias  sociais  como  um

termômetro mundial dos acontecimentos. 

Aliás, a Internet foi um protótipo desse tipo de liberdade, a da organização coletiva

sem a figura de um controle central para filtrar/interceptar conteúdos12. Se assim pudesse ter

permanecido, talvez Nozick tivesse tido muito trabalho no final de sua vida, e estaríamos

hoje não discutindo formas de poder concentrado,  mas o poder real,  aquele que só faz

diferença individualmente, e que aliás só seria possível virtualmente. Eis aí um problema de

pesquisa  colossal:  como  pensar  uma  comunicação  assistemática,  no  sentido  de  poder

pertencer  a  um  sistema,  mas  não  ser  ela  própria  um  sistema  controlável  por  forças

inacessíveis ao usuário comum?

Isso é um desafio em particular para qualquer pesquisa que analise um objeto a parir

de seus efeitos. Os cursos de Comunicação continuam a receber propostas de pesquisa nas

quais se pretende extrair de um objeto midiático ou uma conclusão “X” ou “Y”, e isso é

encontrar relevância no nada. Só deveria ser relevante o que ainda não se sabe, nem como

hipótese. Seguindo essa lógica, um objeto só deveria ser válido se ele se supera ao longo da

pesquisa. Por exemplo, muito se diz atualmente13 sobre as questões envolvendo privacidade

e  rede,  quando  a  privacidade  nunca  existiu14.  Ou,  se  na  atualidade  nos  lembramos

constantemente do risco constante da vigilância, nos esquecemos de que, uma vez que todos

12 A Internet surgiu de uma estratégia militar de defesa de informações contra ataques nucleares. “Com base na tecnologia 
de comunicação da troca de pacotes, o sistema tornava a rede independente de centros de comando e controle, para que a 
mensagem procurasse suas próprias rotas ao longo da rede, sendo remontada para voltar a ter sentido coerente em 
qualquer ponto da rede. Quando, mais tarde, a tecnologia digital permitiu o empacotamento de todos os tipos de 
mensagem, inclusive de som, imagens e dados, criou-se uma rede que era capaz de comunicar seus nós sem usar centros 
de controles” (CASTELLS, 2000, p. 82).
13 Desde junho de 2013, quando o ex-empregado da NSA (National Security Agency), Edward Snowden, expôs à 
imprensa informações secretas do governo norte-americano com relação à coleta de dados da NSA de empresas como 
Microsoft, Yahoo!, e Google. 
14 Uma vez na rede, todas as nossas ações são ou podem ser monitoradas. A grande questão é se o monitoramento dos 
algoritmos são traduzidos novamente nos conteúdos em trânsito. Por exemplo, uma vez que a informação trafega do 
computador A ao B, qualquer dispositivo que faça parte dessa jornada carrega consigo todas as informações de conteúdo e
origem/destino. A grande questão é: quando o dispositivo se torna sensível ao conteúdo, ou seja, quando ou outro alguém 
começa a fazer parte dessa jornada, que não o emissor e o receptor. Outro problema é, em tese, o de que qualquer máquina
ou dispositivo pode ser ela ou ele mesmo o fator sensível, com base em inteligência artificial. 
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forem vigiados, acaba-se o espetáculo sobre a vigilância. Ou seremos todos culpados, ou

perfeitamente ordinários.

Outro problema está na Comunicação do tipo militante,  tentando sempre levar o

cidadão  a  questionar  seu  governo  e  buscar  a  melhoria  de  suas  condições  materiais  e

“espirituais”.  

No fundo, tudo se passa como se as massas “cegas” tivessem uma visão
mais sutil do que os intelectuais “esclarecidos”: ou seja, a consciência de
que o poder é um lugar vazio, corrompido, sem esperança e que se deve
colocar nele logicamente homens com o mesmo perfil – vazios, grotescos,
histriões, charlatões – encarnando idealmente a situação. Berlusconi, por
exemplo...  O  mundo  político  tal  qual  é  corresponde  ao  único  'real'
possível,  mesmo se não é racional.  Se quisermos  mudar  alguma coisa,
precisamos prestar atenção à realidade propriamente dita, o que significa
outro assunto (BAUDRILLARD, 1999, p. 57).

É  desse  outro  assunto  que  deveríamos  nos  ocupar,  enquanto  pensadores.  O  da

realidade “propriamente dita” (e não da verdade), minimizando valores históricos e sem o

“homem”  com a  força  do  humanismo,  tal  como  Michel  Foucault  anunciou15:  com sua

presença na história apenas de passagem. 

A Estética e o pensamento midiático

Voltando à nossa questão principal,  a do pensamento acadêmico dessa área difusa que é a

Comunicação, uma pergunta pertinente é: de qual campo poderíamos nós, pesquisadores,

colher referências pertinentes às questões de nossa época?

Um palpite  seria  o  campo filosófico.  Porém,  como disse  Martin  Heidegger, em

Introdução à Metafísica:

Toda questão essencial da filosofia acha-se necessariamente fora de seu
tempo. Por duas razões principais. Ou porque a filosofia se projeta para
muito além da atualidade. Ou então, porque faz remontar a atualidade a
seu  passado-presente  originário.  Como  quer  que  seja,  o  filosofar  é  e
permanecerá sempre um saber, que não se deixa moldar pela medida do
tempo mas ainda submete o tempo à sua própria medida (HEIDEGGER,
1978, p. 39).

Ou seja, a filosofia escapa do momento sensível do presente, e as questões mais

urgentes a respeito da Comunicação e dos meios continuam a não fazer parte da formação

do pensamento teórico da disciplina, a não ser pela Estética. 

15 Essa ideia aparece no livro Foucault, publicado em 1966: As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas.  
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Um  dos  motivos  pelos  quais  a  Estética  se  torna  uma  disciplina  pertinente  à

Comunicação é o questionamento do materialismo e suas consequências imediatas para a

percepção. Explica Terry Eagleton (1993, p. 17):

A Estética nasceu como um discurso sobre o corpo. Em sua formulação
original,  pelo  filósofo  alemão  Alexander  Baumgarten,  o  termo  não  se
refere primeiramente à arte, mas, como o grego aisthesis, a toda região da
percepção  e  sensação  humanas,  em  contraste  com  o  domínio  mais
rarefeito do pensamento conceitual.  A distinção que o termo “estética”
perfaz inicialmente, em meados do século XVIII, não é aquela entre 'arte'
e “vida”, mas entre o material e o imaterial; entre coisas e pensamentos,
sensações e ideias (…) É como se a Filosofia acordasse subitamente para
o fato de que há um território denso e crescendo para além de seus limites,
e que ameaça fugir inteiramente à sua influência. 

E  se  no  princípio  a  Estética  surgiu  como  uma  aliada  do  pensamento  mais

“grosseiro”, por falar do que é corpóreo, atualmente podemos percebê-la como talvez um

dos únicos campos teóricos capazes de fornecer explicações pertinentes (temporais) para o

desenvolvimento tecnológico dos meios. É somente a partir de uma compreensão de como

o  sensório  atua  na  aquisição  do  conhecimento  é  que  podemos  enfim  tratar  de  nossos

objetos.  Não tanto como causa de um certo efeito  (como dissemos isso não tem muita

importância), mas como a causa da nossa percepção de um certo efeito16. Se já podemos

assim  reconhecer  essa  premissa,  isso  se  deve  à  compreensão  que  Immanuel  Kant  já

enunciara:  “a  estética  guarda  uma  promessa  de  conciliação  entre  a  Natureza  e  a

humanidade” (ibid, p. 7).

Toda tecnologia  atua sobre o sensório,  mudando a percepção e  comportamentos

humanos.  Sendo  assim,  poderíamos  dizer  que  a  Estética  assumiria  o  papel  de  lógica

comunicacional pela qual os objetos de pesquisa perpassam em um trabalho acadêmico.

Essa metodologia, a do ensaio, ainda é vista com certa precaução, em especial pela falta de

maturidade intelectual  que muitas  vezes limita  a capacidade de uma enunciação erudita

sobre  o  assunto.  Porém,  ao  abandonar  qualquer  modelo  metodológico,  os  objetos  de

pesquisa em Comunicação  assumiriam de vez  seu caráter  fragmentário  e  potente  ao se

16 Com relação à essa mudança de ponto de vista, é interessante verificar a descoberta neurocientífica que confirma o que 
Walt Whitman (1819 - 1892) transformou em poesia: a estrita relação dos órgãos do corpo com a mente, numa simbiose 
que contradisse o senso comum de sua época. Whitman percebeu, principalmente com seu trabalho como enfermeiro na 
Guerra de Secessão, que os sentimentos começam na carne, e não na mente. Jonah Lehrer, em seu livro Proust Was a 
Neuroscientist , faz a conexão da ideia de Whitman com a pesquisa de Antonio Damasio. “De acordo com Damasio, após 
um estímulo visual (um urso, por exemplo) ser visto, o cérebro automaticamente 'dispara' uma onda de mudanças 
'viscerais' uma vez que o corpo se prepara para agir. O coração começa a bater, artérias se dilatam, intestinos se contraem, 
e a adrenalina é derramada na corrente sanguínea. As mudanças corpóreas são então detectadas pelo cortéx, que as conecta
à sensação assustadora que causou as mudanças inicias. A imagem mental resultante – uma emulsão corpo e carne, corpo 
e alma – é o que sentimos” (LEHRER, 2012. p. 19).
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apoderarem  do  texto.  Como  defendeu  Theodor  Adorno,  em  O  Ensaio  como  Forma,

qualquer ideia sobre o objeto é válida desde que nele se possa visualizar tal referência. Não

haveria  então,  nenhuma  objeção  ao  imaginário,  desde  que  suas  conclusões  possam ser

encontradas no objeto, e somente nele. 

O ensaio não segue as regras do jogo da ciência e da teoria organizadas,
segundo as quais, como diz a formulação de Spinoza, a ordem das coisas
seria o mesmo que a ordem das ideias. Como a ordem dos conceitos, uma
ordem das lacunas, não equivale ao que existe, o ensaio não almeja uma
construção fechada, dedutiva ou indutiva. Ele se revolta sobretudo contra
a doutrina, arraigada desde Platão, segundo a qual o mutável e o efêmero
não  seriam  dignos  da  filosofia;  (…)  Assim  como  é  difícil  pensar  o
meramente  factual  sem  o  conceito,  porque  pensá-lo  significa  sempre
concebê-lo, tampouco é possível pensar o mais puro dos conceitos sem
alguma referência à facticidade. (…) É por isso que o ensaio não se deixa
intimidas pelo depravado pensamento profundo, que contrapõe verdade e
história como opostos irreconciliáveis (ADORNO, 2003, p. 19).

Imaginário e imagem tridimensional

O presente artigo é um esforço desta acadêmica para delinear os problemas da pesquisa

desenvolvida junto ao mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Seu  objeto  é  a  imagem tridimensional  no  cinema,  e  antes  de  aprofundá-lo  foi  preciso

encontrar o método que mais se adéqua à questão para não esgotá-la em uma dissertação

meramente descritiva.  Um dos insights iniciais foi: se Jean Baudrillard pudesse reformular

suas  ideias  a  respeito  de  Tela-Total,  talvez  seu  problema  de  pesquisa  fosse  a  imagem

tridimensional.  Ao  “escapar”  da  tela,  esse  tipo  de  representação  aguça  uma  jornada

promissora na Estética: a da imersão. 

A imersão  é  dependente  de  uma  narrativa  –  simulada  ou  não  -  para  a  qual  se

despertam os sentidos. A seguir, são brevemente expostos alguns problemas de pesquisa

relativos à imagem tridimensional no contexto cinematográfico, pois esses trazem à tona

uma discussão sempre pertinente: a retórica do realismo, ou a da impressão de realidade

vivida pelo espectador diante do filme. 

Os  processos  cognitivos  desencadeados  em  narrativas  blockbusters  em  3D

proporcionam ao espectador uma imersão sensorial do tipo “embriagadora”. Ou seja, esses

filmes tendem à estimulação do imaginário para níveis afetivos máximos com a narrativa e

seus  personagens.  Isso  acarretaria  uma  mudança  na  forma  de  se  pensar  o  roteiro

cinematográfico através da redução de sua linguagem textual e simbólica para um conceito

cinestésico de filme. Ora, se não há distanciamento sensório entre obra de arte e plateia,
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uma  vez  que  a  plateia  mesmo  está  literalmente  inserida  na  projeção  daquela  arte,  a

contemplação e coautoria do espectador com relação ao filme se tornam impraticáveis. Em

contexto diferente, mas ainda pertinente, questionou Baudrillard: “O espectador só se torna

realmente ator quando há estrita separação entre palco e plateia. Tudo, porém, concorre, na

atualidade,  para  a  abolição  desse  corte:  a  imersão  do espectador  torna-se  convival,

interativa. Apogeu ou fim do espectador” (1999, p. 146)?

De fato, o que o cinema sempre proporcionou foi a diminuição da distância entre

público e filme (sendo isso mesmo a novidade do cinema no campo das artes). Obviamente,

para que um filme faça sentido e provoque na audiência a alusão às ideias do diretor, há de

se haver uma identificação da história do personagem com a vida do espectador, levando o

último a se “projetar” nos personagens. Porém, o que o cinema em 3D proporciona é o

extremo de tal projeção. Como consequência disso, de um lado, o “problema” é uma certa

“morte  do  olhar”.  “Pela  abolição  da  distância,  do  'pathos'  da  distância,  tudo  se  torna

irrefutável” (ibid.,  p. 144). O cinema clássico foi caracterizador da divina eternidade do

instante (Morin, 1956, apud Xavier, 2008, p. 158), ao passo que o cinema moderno pregou

suas ideologias através do que só a câmera poderia ver, como foi o caso do cine-olho, de

Dziga Vertov. Então, o que o filme em 3D blockbuster inaugura é a emoção do movimento

e da imersão em situações “impossíveis” (daí seu caráter inédito e afetivo máximo17), sendo

o olhar, e suas consequências para a exortação do espectador, comprometido pela falta de

distanciamento e pela hiperestimulação da visão.

Por outro lado, e por trás dessa estética, se encontra a noção de imaginário  com a

qual trabalha o problema da pesquisa desta acadêmica: “o imaginário estético é (...) o reino

das necessidades e aspirações do homem, encarnadas e situadas estas no quadro de uma

ficção” (ibid, p. 157) Dito isso, as implicações políticas e sociais dessa noção de imaginário

encontram nas narrativas imersivas um campo teórico vasto. Como explicou Terry Eagleton

(1993, p. 114): 

O que é realmente vivido na sociedade, mesmo no estado político ideal, não será
nunca a totalidade como tal, que foge a qualquer encarnação sensível  e existe
apenas na escrita. Confrontados com essas dificuldades, não demorará para que a
teoria burguesa abandone completamente a apologia racional, e passe a apoiar-se
cada vez mais na estética. 

 

17 Se, por exemplo, no cinema clássico só era possível experimentar a cena de um assassinato pelo ponto de vista do 
assassino (pois nunca poderíamos “sentir” quais são os últimos segundos entre o disparo e a morte), no cinema em 3D 
somos nós que “recebemos o tiro” e podemos ter a sensação de ser alvo de um disparo fatal.
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Se Baudrillard estiver certo, a “morte do olhar” seria uma consequência da abolição

da  distância  entre  espectador  e  obra,  algo  que  não  ocorre  em  narrativas  interativas  e

imersivas, como são atualmente parte de narrativas transmidiáticas.  Com relação ao termo

“narrativas”, o francês crítico e realizador de cinema, Jean Epstein, já havia anunciado a

forma contemporânea  de se pensar a textualidade:  “Se,  ao invés de pretender  imitar  os

processos literários, o filme tivesse se empenhado em utilizar os encadeamentos do sonho e

do desvaneio, já teria podido constituir um sistema de expressão de extrema sutileza, de

extraordinária potência e rica originalidade” (Epstein, 1947, apud Xavier, 2008, p. 297).

Se assim for, a “extraordinária potência” da qual fala Epstein, é a própria morte do

olhar que, se foi tratada por Baudrillard como uma ironia, para a Comunicação interessa

como  uma  nova  formatação  de  percepção  da  narrativa.  Essa  vertente,  inaugurada  pela

experimentação do cinema em 3D, opera no que a tecnologia tem de realmente novo, nas

palavras  de  Erick  Felinto18,  e  passou a  constituir  o  público,  “a mediar  na produção de

imaginários que de algum modo integram a desgarrada experiência urbana dos cidadãos”

(Berger, 2010, p. 271). 

Essa  “desgarrada  experiência”  de  que  fala  Berger  é  apenas  um  sintoma  da

característica  transcendente  do  ser  humano  que,  como  qualquer  objeto,  é  visto  pela

historicidade do momento para logo depois desapontá-la. 
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	Resumo
	A Comunicação como ciência se consolidou pela extensa abordagem do Mass Media como seu campo de estudo mais singular. Porém, desde que os processos comunicacionais passaram a ser abrigados em meios cada vez mais individualizáveis e interativos, o estudo da imagem e suas consequências imersivas fornecem objetos que parecem escapar de vez das metodologias acadêmicas consolidadas. O problema de pesquisa passa a ser uma hipótese: a de que muitos de nós, acadêmicos, não estamos preparados para abordar significadamente nenhum objeto, pelo menos enquanto estivermos usando em metodologia o que Herbert Marshall McLuhan, há 50 anos, advertia: enxergar pelo retrovisor. Neste artigo estão expostos alguns desafios de superação teórica.

