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Apresentação

A presença do Professor Doutor Adriano Duarte Rodrigues no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais em Maio de 20161 resultou em 
profícuos momentos de debate acerca das complexidades da comunicação 
na contemporaneidade e dos processos de midiatização da sociedade. 
O Seminário Internacional A atividade comunicacional em ambientes 
mediáticos foi ministrado conjuntamente com o Prof. Mozahir Salomão 
Bruck, do PPGCOM da PUC Minas. A vinda de Adriano Rodrigues ao Brasil 
deu-se em seguida ao seu jubilamento como professor catedrático da 
Universidade Nova de Lisboa, onde atuou por mais de três décadas como 
pesquisador e docente. Rodrigues tem recebido homenagens em várias 
universidades no brasil e em outros países do mundo e sua passagem pela 
PUC Minas também foi marcada pelo reconhecimento da relevância de sua 
obra para os estudos da comunicação. 

Para marcar este rico momento da presença de Adriano Duarte 
Rodrigues em nosso Programa de Pós-graduação, os organizadores 
decidiram reunir textos relevantes do teórico português, que estão 
nesta publicação seguidos de comentários de estudiosos portugueses e 
brasileiros. Os textos foram propostos tanto pelos organizadores quanto 
pelo próprio Adriano Rodrigues. Além dos textos seguidos de mencionados, 

1. A visita do Prof. Adriano Rodrigues à PUC Minas foi possível graças ao apoio da Capes por meio do 
programa PAEP (Programa de Apoio a Eventos no País). 
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este livro traz ainda um Posfácio, com artigo produzido pelo pensador 
português em 2016. 

Resultado das discussões do Seminário internacional, esta publicação, 
de certo modo, é em fluxo. Pode ser entendida como a ligação entre os 
artigos do professor Adriano Duarte Rodrigues, da Universidade Nova de 
Lisboa, aos comentários de pesquisadores de diversas instituições acerca 
de sua obra. Os comentários são um olhar desde dentro, que percorre as 
trilhas e enfoques da disciplina e seu estatuto, suas marcas. 

O texto Sobre Adriano Duarte Rodrigues, «Comunicação e Experiência», 
do professor emérito da Universidade da Beira Interior, Tito Cardoso e 
Cunha, tematiza o artigo Comunicação e experiência, apresentado em 
2009 na Universidad Complutense de Madrid. O comentário aproxima a 
institucionalização dos departamentos de Ciência da Comunicação em 
Portugal às questões teóricas e metodológicas do campo. Para Cunha, a 
Comunicação é um acontecimento, que aciona consciências reflexivas, 
para-si, termo que retoma a filosofia de Hegel e Sartre. 

Walter Romero Menon Jr., da Universidade Federal do Paraná, comenta 
o artigo A experiência estética – de fato, é uma tentativa de “fundar” o 
estético que ultrapasse o artístico, como dimensão primeira e irrepetível. 
É localizar o estético no ordinário, comum das coisas, numa relação de 
cotidianidade, no duplo sentido de vivência e empiria.  

O comentário Discurso mediático e cotidiano, do professor José 
Milton Santos, da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, analisa 
o ensaio Delimitação, natureza e funções do discurso mediático a partir 
de outros aportes, como a filosofia de Lukács. Milton aproxima a teoria 
do cotidiano de Lukács aos discursos mediáticos, complexo e ramificado 
sistema de mediações. 

O texto A comunicação midiática como um ato de fala, de Luiz 
G. Motta, da Universidade de Brasília, tematiza o artigo Considerações 
preliminares sobre o quadro enunciativo do discurso midiático, publicado 
na revista ECO-Pós (UFRJ), em 2009. A reflexão parte das relações de poder 
para pensar o quadro enunciativo, entendido como situações ou contextos 
comunicativos, numa perspectiva recente. A noção de contexto aciona 
status e posição social, relações de tempo e espaço, a enunciação. 

Maria Ângela Mattos, docente do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da PUC Minas, comenta o texto A interação verbal, publicado 
em 2013 pela revista Questões transversais (Unisinos). Mattos caracteriza os 
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aspectos, regimes e lógicas da interação verbal ou discursiva, um “conjunto 
de atividades que dois ou mais seres humanos realizam juntos”. A autora 
faz uma “contraposição” da matriz conceitual representada por Rodrigues 
à perspectiva de teóricos brasileiros, como José Luiz Braga, Antônio Fausto 
Neto e Muniz Sodré.    

O texto Sobre o desejo de imagens na contemporaneidade, de Julio 
Pinto, do Programa de Pós-graduação em Comunicação da PUC Minas, 
explora outro território – a semiótica de Peirce, precisamente. O conceito 
de desejo de imagem é visto em perspectiva, com referências ao século XIX 
até o estado “mitificado” de autoimagens (selfies). A imagem é um passado 
presente, um instante remanifestado. 

Finalmente, o texto de Adriana Braga, Que comunicação ensina afinal 
o curso de Comunicação?, do Departamento de Comunicação Social da 
PUC Rio, escreve os usos e noções do termo mídia. Para a autora, uma 
questão original – o que é comunicação – (deveria) orienta(r) as pesquisas 
no campo, desde o fenômeno até o currículo nas escolas.  

O Posfácio trata-se de um artigo de Adriano Duarte Rodrigues, 
A natureza intersubjetiva da comunicação, que parte de uma crítica 
aos paradigmas transmissionais e de partilha para pensar a atividade 
comunicacional como dimensão dos seres humanos, radicalmente 
polissêmica e interacional, mútua. 

A recepção crítica aos textos de Rodrigues (comentários) e as 
discussões do seminário querem produzir um espaço em aberto, flutuante, 
uma terceira crítica acerca dos processos comunicacionais. É a tentativa 
de localizar os processos e regimes de vinculação social, uma nova práxis 
comunicativa. 

Os organizadores

Mozahir Salomão Bruck
Max Emiliano de Oliveira





Comunicação e experiência

Adriano Duarte Rodrigues (2009)

Introdução

Começo por vos dar conta de três questões que, apesar de continuarem 
a não ter respostas definitivas, tenho procurado equacionar de maneira a 
avançar com propostas que permitam pelo menos formulá-las de maneira 
clara. De alguma maneira vou tentar fazer o ponto da situação do percurso 
que tenho seguido nos últimos trinta anos.

A primeira questão poderia formulá-la assim: quando falamos de 
comunicação será que todos falamos da mesma realidade e, se não for 
o caso, haverá, pelo menos, algumas coisas comuns a que todos nos 
referimos quando falamos de comunicação? Esta primeira pergunta 
levanta imediatamente uma segunda: será possível falar de comunicação 
sem primeiro saber o que o termo comunicação quer dizer para todos os 
que o utilizam? Esta segunda questão poderia também ser formulada do 
seguinte modo: se falarmos de comunicação sem primeiro sabermos o que 
este termo quer dizer, será que o termo comunicação tem algum sentido?

Mas a formulação destas duas perguntas levanta inevitavelmente uma 
terceira que poderia ser formulada deste modo: será que as perguntas que 
acabo de formular têm o mesmo sentido e a mesma urgência para todos 
nós?

São estas as perguntas que me têm perseguido, ao longo dos últimos 
anos, e confesso que continuo a não ter para elas uma resposta definitiva, 
satisfatória e consensual. Começo até a desconfiar de que nunca será 
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possível encontrar resposta para estas questões, apesar de pensar que 
muitos homens e mulheres nossos contemporâneos também as formulam 
de maneira mais ou menos clara.

Ao fim de algum tempo acabei por pensar que é precisamente 
a impossibilidade de responder a estas perguntas, que é o facto de a 
comunicação ser um termo ambíguo e de não ter um referente preciso e 
consensual, que faz com que a comunicação tenha acabado por se tornar 
uma problemática central nos discursos do nosso tempo. Há pelo menos 
duas razões que me levaram a pensar que é a polissemia e a ambiguidade do 
termo que torna a comunicação um objecto obcecante dos discursos e que 
faz com que, numa altura de retraimento de muitos cursos universitários 
com uma longa história prestigiada, proliferem por todo o lado os cursos de 
comunicação procurados todos os anos por milhares de jovens.

A primeira razão desta aparente contradição entre a ambiguidade 
do termo e o seu sucesso decorre, a meu ver, do facto de se tratar de um 
termo que já foi forjado para expressar ou para objectivar as contradições 
incontornáveis inerentes à experiência moderna e, deste modo, designar 
uma espécie de paraíso perdido imaginário. Como sabemos, habitualmente 
não é daquilo que possuímos que falamos, mas daquilo que nos falta ou 
de que sentimos a falta. Mas há uma segunda razão talvez mais premente. 
Pelo facto de o discurso ser muitas vezes a maneira mais eficaz de legitimar 
e de capitalizar o investimento em dispositivos técnicos, ao tomarmos a 
comunicação como objecto de investimento tentamos impor o desejo de 
todo um arsenal de dispositivos técnicos destinados a gerir e a compatibilizar 
de maneira imaginária as contradições da experiência moderna e a 
nostalgia desse mundo imaginário perdido.     
Tudo parece indicar portanto que o discurso da comunicação se tornou 
numa estratégia de provocação destas contradições e deste imaginário. 
Utilizo aqui o termo provocação no sentido etimológico que Heidegger lhe 
dava, que é o de chamar a atenção para, de chamar à colação, de utilização 
destas contradições como suporte para a invenção, para a promoção e 
para a incorporação de todo um arsenal de dispositivos técnicos cada vez 
mais sofisticados, interiorizados e imperceptíveis, destinados à gestão e à 
interiorização das maneiras de lidar com essas contradições, dispositivos 
técnicos sem os quais parece que já nem sequer podemos passar.

É evidente que este fenómeno não se verifica apenas nos discursos 
da comunicação, uma vez que a linguagem é sempre um processo que o 
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nosso entendimento utiliza para a construção de dispositivos para delimitar 
um domínio da experiência, convertendo-o deste modo em objecto 
de discurso, em função de interesses humanos. De facto todos sabemos 
que não é da realidade em si que falamos, mas dos domínios que o nosso 
entendimento selecciona e recorta de entre o fluxo contínuo da consciência. 
A comunicação pertence, no entanto, não a um domínio substancial mas 
acidental da realidade. A geologia, a botânica, a zoologia, por exemplo, 
são designações que recortam domínios disciplinares substanciais, a que 
podemos atribuir uma extensão relativamente precisa e de que podemos 
facilmente apreender e identificar exemplos particulares. 

A comunicação não designa propriamente um domínio com uma 
extensão precisa nem é sensorialmente identificável em exemplos 
particulares da nossa percepção. Podemos reunir exemplares de indivíduos 
que todos reconhecemos como pertencendo ao domínio da zoologia 
num jardim zoológico ou exemplares de indivíduos particulares que 
reconhecemos consensualmente como pertencendo ao domínio da 
botânica num parque ou num jardim, mas não creio que seja possível 
reunir um conjunto de objectos particulares que todos reconheçam 
consensualmente como objectos compreendidos no conceito de 
comunicação.

A razão desta impossibilidade de definir o conceito de comunicação 
tem, por conseguinte, a ver com o facto de se tratar de um termo que não 
designa uma substância mas um dos nove acidentes das substâncias, uma 
das nove configurações que a nossa mente estabelece entre as substâncias, 
o acidente da relação ou da alteridade, o acidente a que os escolásticos 
davam o nome de ad aliquid, tradução do termo aristotélico prós ti. Foi por 
isso que, quase sem dar por isso, passei a considerar os seguintes problemas:

1. porque razão os nossos discursos delimitam domínios acidentais, 
como o da comunicação, e não se limitam a distinguir domínios 
substanciais da realidade;
2. como podemos definir domínios acidentais da linguagem, uma vez 
que não parece possível atribuir-lhes uma extensão aceite por todos de 
maneira consensual;
3. porque razão valorizamos hoje como domínio do discurso, o acidente 
da relação, em detrimento dos outros oito acidentes, nomeadamente a 
quantidade, a qualidade, a acção, a paixão, o lugar, o tempo, a disposição 
e o hábito.
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Comunicação e experiência moderna

Foi para tentar esclarecer estas questões enigmáticas que, nos últimos 
anos, fui levado a dedicar particular atenção à experiência moderna e à sua 
relação com as outras modalidades de experiência.

Quando comecei esta pesquisa sobre as relações da experiência 
moderna com o surgimento da problemática da comunicação, não tinha 
uma ideia muito precisa dos contornos daquilo a que damos o nome de 
experiência moderna. Como muitos autores, também eu pensava, no início, 
que a experiência moderna corresponderia às concepções e aos modos de 
vida instaurados pelas viragens históricas que se aceleraram na Europa, ao 
longo de pelo menos os últimos três séculos. Pensava, nessa altura, que 
por experiência moderna se deveria entender o conjunto das concepções 
do mundo que decorrem das transformações históricas, culturais, técnicas, 
económicas, sociais e políticas associadas à crise das estruturas feudais 
e que levaram ao fim daquilo a que se convencionou designar o Antigo 
Regime. Tal como a maioria dos autores, entendia então a comunicação 
como uma problemática provocada pela consumação, ou derivada da 
consumação, destas transformações históricas.

Não ponho em causa a utilidade desta maneira de ver, uma vez que 
reconheço nela uma maneira prática de conceber categorias ou etiquetas 
para o historiador arrumar a sucessão de acontecimentos importantes de 
que somos os herdeiros directos e que continuam a orientar uma grande 
parte do quadro institucional que nos rege e nos distingue de outras 
sociedades. É sem dúvida uma maneira de equacionar e de mostrar as linhas 
de ruptura e de continuidade históricas entre o nosso presente e o passado. 
Mas acabei por considerar que esta maneira de ver é mais prejudicial do 
que vantajosa para a compreensão da problemática comunicacional, não 
só porque não permite compreendê-la convenientemente, mas sobretudo 
porque leva a impasses e a conclusões erradas. É uma maneira de ver que, em 
vez de situar correctamente e de equacionar as questões da comunicação, 
acaba por escondê-las debaixo de etiquetas mal compreendidas. Além 
de ser uma visão preconceituosa, leva a consequências insustentáveis e, 
nessa medida, provoca todo um conjunto de incongruências e de impasses 
inultrapassáveis. É uma visão preconceituosa, porque aceita, de maneira 
acrítica, a presunção de uma época histórica que a si própria se designa ou 
se atribui o monopólio da modernidade. Mas é sobretudo uma perspectiva 
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errada, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista teórico. 
Quando remontamos no tempo ou desviamos o nosso olhar da Europa, 
para abarcarmos outras eras e outras culturas, encontramos sempre em 
todas elas marcas indiscutíveis de modernidade. Não admira, por isso, 
que se trate de uma perspectiva que provoque impasses incontornáveis. 
Depois de se auto-designar como moderna, a sociedade ocidental torna 
impensável encontrar designações para as épocas que advirão no futuro, 
na sequência de outras viragens históricas. Daí o surgimento, nas últimas 
décadas, de designações absurdas e apocalípticas, de inspiração milenarista, 
de que a de pós-modernidade, com a sua pretensão mais ou menos clara 
de preanunciar o fim da história, é talvez a mais sintomática.

Foi pelo facto de me ter dado conta dos impasses inevitáveis desta visão 
historicista da modernidade que decidi tomar a sério a natureza específica e 
fundadora da experiência e revisitar alguns autores, nomeadamente os que, 
ao debruçarem-se sobre transformações importantes das visões do mundo 
do seu tempo, a tomaram como objecto consistente de reflexão. Além de ter 
relido atentamente Descartes e os empiristas do século XVII e de ter tomado 
a sério a proposta de sistematização feita por Kant, debrucei-me sobre o 
pragmatismo do século XIX e início do século XX, em particular Charles 
Sanders Peirce, William James, George Herbert Mead e Henri Bergson.

Foi-se assim tornando cada vez mais claro para mim que a modernidade 
não é uma época, um período ou uma categoria histórica, mas uma das 
modalidades específicas incontornáveis da experiência dos seres humanos, 
um dos modos de a nossa espécie estar no mundo, a par de outras duas 
modalidades a que dou o nome de originária e de tradicional. Deste modo, 
passei a considerar a relação entre estas modalidades da experiência como 
o alicerce ou o triângulo que delimita, para a nossa espécie, os contornos 
do nosso mundo e, deste modo, a distingue do modo de existência dos 
outros seres vivos.

Devo esclarecer imediatamente que utilizo evidentemente as 
designações destas três modalidades da experiência, nos seus sentidos 
etimológicos, e não de acordo com o seu uso habitual. Por experiência 
originária entendo o domínio formado pela experiência pulsional, pelas 
determinações pulsionais do comportamento humano, fazendo-a assim 
corresponder à experiência que todo o ser humano possui da fronteira 
entre a natureza e a cultura, fazendo-a portanto corresponder à maneira 
de os seres humanos lidarem com a problemática compatibilização das 
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determinações biológicas com os imperativos culturais. As leituras de 
autores, aparentemente distantes, provenientes da antropologia ou da 
psicanálise, tais como André Leroi-Gourhan e Sigmund Freud, Georges 
Bataille ou Jean-François Lyotard, contribuíram para uma melhor 
compreensão desta camada ou deste estrato da experiência. Designo 
originária esta experiência, porque temos que reconhecer a sua natureza 
fundadora, porque forma o alicerce do nosso modo específico de existência.

Por experiência tradicional entendo o domínio constituído pelos 
modos de dizer e de agir que são fundamentados e legitimados em 
princípios transmitidos e que, sem mesmo nos darmos conta, são traídos 
pelos nossos modos habituais de falar e de agir. A minha compreensão 
da experiência tradicional foi sobretudo alimentada pela leitura das obras 
de Marcel Mauss e de Durkheim, a ponto de, no meu espírito, tradição ter 
passado a ser quase sinónimo de experiência do potlatch, de circulação 
generalizada, interminável e paroxística de bens, a começar pela circulação 
do bem mais precioso para a nossa espécie, do dom da palavra, tal como 
a podemos observar, em permanência e de maneira espontânea, nas 
conversações face a face.

Foi para melhor entender estes processos espontâneos responsáveis, 
no quadro da experiência tradicional, pela constituição da sociabilidade 
que, nos últimos anos, passei a dedicar uma atenção particular à interacção 
discursiva e à conversação. Se outro motivo não me movesse, bastaria a 
descoberta dos processos utilizados pelos parceiros da conversação para 
a constituição da sociabilidade para valer a pena esta viagem atenta pelo 
estudo da interacção discursiva. D facto, estes processos revelam uma 
competência propriamente comunicativa, para utilizar a feliz expressão de 
Dell Hymes, competência comunicativa incontornável da experiência e que, 
tanto as visões apocalípticas como as integradas, tendem a esquecer ou, 
pelo menos, a subestimar, em nome de uma visão determinista da técnica, 
segundo a qual os seres humanos seriam ora marionetas, ora fantasmas 
sonâmbulos, ora imbecis. O estudo atento dos processos de interacção 
discursiva revela-nos, pelo contrário, a formação de sujeitos autónomos, 
através de processos de negociação, entre parceiros de troca de palavra, 
no quadro dos quais vai emergindo, se ampliando, se fazendo e refazendo 
precisamente o mundo comum mutuamente partilhado.

Por experiência moderna, entendo o domínio formado pelos modos 
de fazer e de agir que são fundamentados e legitimados por razões 
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que o nosso entendimento descobre de maneira autónoma, não só 
independentemente das determinações da experiência originária, mas 
também muitas vezes em ruptura para com os imperativos impostos pela 
tradição. Como não podia deixar de ser, a minha primeira abordagem da 
experiência moderna partiu da leitura de alguns textos sobre o movimento 
das Luzes e dos Enciclopedistas. Dediquei um dos seminários de mestrado 
à leitura do texto do Discurso Preliminar à Enciclopédia escrito, em 1751, 
por D’Alembert, assim como à leitura da resposta de Kant à pergunta “o que 
é o Iluminismo?”. Mas devo confessar que a discussão sobre a racionalidade, 
que encontrei na longa Introdução à Teoria do Agir Comunicacional de 
Habermas, foi para mim muito esclarecedora e ajudou-me a ultrapassar 
aquela ideia muito comum de que a experiência moderna se confunde com 
a visão europeia do mundo dos últimos séculos.

Muitos autores, fascinados provavelmente pela performance técnica 
dos novos dispositivos mediáticos, pré anunciam, não só a morte das 
comunidades de vida fundadas na partilha da palavra e na solidariedade, 
mas também a morte da própria realidade. Por mais sedutora que possa 
parecer, esta visão é errada, porque ignora que a experiência moderna não 
pode deixar de pressupor, como quadro dos seus possíveis, as comunidades 
de vida fundadas na partilha da palavra e na solidariedade.

A experiência, entendida agora como um todo, deixou portanto 
de ser por mim considerada como uma realidade homogénea, para 
passar a ser encarada como a relação tensional que, nos seres humanos, 
estabelecem entre si as suas diferentes modalidades. As três modalidades 
da experiência, a originária, a tradicional e a moderna, podem, por isso, 
também ser entendidas como estratos ou como camadas sobrepostas 
em permanente interacção, induzindo exigências contraditórias, de difícil 
e por vezes impossível compatibilização. Neste sentido, não é possível 
imaginar experiência moderna sem experiência originária nem experiência 
tradicional, e vice-versa. Se alguma vez houvesse um ser humano que não 
tivesse experiência moderna, que não fosse dotado da capacidade para falar 
e para agir de acordo com razões autónomas que pode invocar, não seria 
um ser humano nem poderia, por isso, também ser dotado de experiência 
originária nem de experiência tradicional. Por seu lado, se, por absurdo, 
a experiência moderna tivesse alguma vez feito desaparecer ou tivesse 
substituído a experiência originária e a experiência tradicional, deixaria ela 
própria de existir, uma vez que aquilo que a caracteriza é precisamente a 
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pretensão de romper com as outras modalidades de experiência, em nome 
de princípios que o entendimento pode invocar de maneira autónoma. 
Como se pode romper com aquilo que desapareceu? Aliás, à medida que 
se impõe, aquilo que é considerado como próprio da experiência moderna 
deixa de o ser e converte-se inevitavelmente em experiência tradicional, 
em imperativo indiscutível do senso comum, devido ao facto de proceder 
do esquecimento das razões autónomas que estão na sua origem e que 
lhes serviram de fundamento. Se outra prova não houvesse, bastaria olhar 
para os modelos estéticos ou para as normas éticas que surgiram como 
marcas de modernidade e de ruptura, e que, ao fim de algum tempo, por 
vezes muito depressa, se tornaram modelos e normas tradicionais. Repare-
se que por mais que alimentemos a pretensão de romper com a tradição 
temos que o fazer necessariamente utilizando um recuso da tradição em 
relação ao qual é impossível romper, o recurso da língua comum.

Foi por isso que passei a considerar a comunicação, numa primeira 
acepção, como a designação dada à relação tensional que, em qualquer 
época e em qualquer sociedade, a experiência moderna estabelece com 
as modalidades originária e tradicional da experiência. Deste ponto de 
vista, a comunicação tornou-se para mim uma designação de sintomas da 
experiência, num sentido análogo ao das designações que o médico utiliza 
para designar sintomas do funcionamento do organismo. Na extensão 
do conceito comunicação, compreendo, por conseguinte, o conjunto 
dos sintomas das tensões que caracterizam a relação entre as diferentes 
modalidades da experiência.

A comunicação no quadro da autonomização dos campos sociais

Para melhor compreender a natureza tensa das relações que as 
diferentes modalidades da experiência estabelecem entre si e assim situar, 
de maneira mais precisa, a problemática comunicacional a que dá origem, 
passei a tomar em consideração as características de cada uma dessas 
modalidades.

No âmbito da experiência originária, o mundo é apreendido como uma 
realidade una, homogénea e fusional, uma vez que o ser humano, a este 
nível pulsional e pré-discursivo, que se manifesta nomeadamente no seu 
funcionamento onírico, apreende o mundo como um todo, confundindo as 
diferentes dimensões e os diferentes domínios da experiência, mantendo 
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de certa maneira uma relação com o mundo análoga à do feto no ventre 
materno. No âmbito da experiência tradicional, pelo contrário, o discurso 
desempenha um papel fundamental como dispositivo de racionalização, 
fundamentando-a na transmissão de narrativas unificadoras das diferentes 
dimensões e dos diferentes domínios da experiência. Nesta camada da 
experiência, o domínio religioso desempenha uma função unificadora 
e encantatória do mundo, ligando entre si as diferentes dimensões e 
os diferentes domínios da experiência, como aliás a própria etimologia 
do termo religião sugere. A experiência moderna, por seu lado, é 
dessacralizante, fragmentadora e especializada, uma vez que consiste 
num processo de autonomização das razões que os seres humanos podem 
invocar, utilizando apenas os recursos do seu entendimento, para justificar 
os modos de falar e de agir apropriados a cada uma das dimensões e a cada 
um dos domínios da experiência.

Deste modo, os juízos acerca das dimensões ontológica, ética e estética 
do mundo, que, no quadro da experiência tradicional, são homogeneizados 
de maneira transcendente pelo religioso, autonomizam-se uns dos outros, 
no quadro da experiência moderna. É esta autonomização que está na 
origem daquilo a que alguns autores dão o nome de consciência trágica, 
decorrente da descoberta de que, no mundo da experiência, nem sempre 
aquilo que é verdadeiro é bom e belo, que nem sempre aquilo que é bom é 
verdadeiro e belo e que nem sempre aquilo que é belo é verdadeiro e bom.

Mas esta autonomia das dimensões da experiência é apenas um 
dos aspectos da questão, uma vez que a experiência moderna procede 
igualmente da especialização e da autonomização dos diferentes domínios 
da experiência em relação ao religioso, com a consequente secularização, 
dessacralização ou, como dizia Max Weber, desencantamento da 
experiência. No quadro da experiência moderna, ao autonomizar-se 
do religioso, cada um dos domínios da experiência institucionaliza-se, 
dando origem a outros tantos domínios especializados, cada um com a 
sua simbólica própria e os seus corpos sociais acreditados, responsáveis 
pela criação, pela manutenção, pela inculcação, pela vigilância e pela 
recuperação da sua própria ordem especializada de valores. É a cada 
um destes modos exclusivos de fundamentação do discurso e da acção, 
próprios de cada um dos domínios instituídos ou autónomos, no quadro 
da experiência moderna, que dou o nome de campo social. Instituem-se 
assim, no quadro da experiência moderna, os campos científico, jurídico, 
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político, médico, económico, cada um com a sua própria ordem de valores, 
os seus agentes acreditados, a sua simbólica de visibilidade, as suas regras 
de formação discursiva e as suas normas de intervenção, com vista à gestão 
e, no caso de os seus valores serem adulterados ou desrespeitados, ao seu 
restabelecimento e à sua recuperação.

Já tínhamos visto que é da relação tensa da experiência moderna com 
as outras modalidades da experiência que a comunicação emerge como 
problemática ou como conjunto de sintomas a decifrar. Neste sentido, 
corresponde à problematização inquietante, não só da impossibilidade 
de fazer corresponder os juízos acerca das diferentes dimensões da 
experiência. Mas vemos agora que a natureza tensa da experiência decorre 
também da difícil compatibilização entre si dos modos de fundamentação 
dos modos de dizer e de fazer dos diversos campos sociais especializados 
na gestão dos diversos domínios da experiência. A comunicação surge 
da incompatibilidade dos critérios que são seguidos por cada uma das 
modalidades da experiência para a formulação dos juízos acerca das 
dimensões da experiência. Mas, se tivermos agora em conta a experiência 
moderna como processo de autonomização e de institucionalização 
dos diferentes domínios da experiência, a comunicação compreende 
igualmente as marcas da conflitualidade entre os diferentes modos 
legítimos de racionalidade que cada um dos campos sociais invoca para 
fundamentar os seus discursos próprios e as suas acções especializadas, 
tendo em vista a gestão do seu domínio específico.

A comunicação compreende, por conseguinte, o conjunto dos 
processos pelos quais se estabelece a relação problemática entre os 
diferentes campos da experiência moderna, fragmentada numa multi-
plicidade de domínios. Uma vez que cada um pretende impor e mobilizar 
os recursos disponíveis em torno da sua própria ordem legítima de valores, 
a comunicação desempenha um papel fundamental, enquanto modo 
de funcionamento dos dispositivos discursivos que têm como objectivo 
assegurar a cada um dos campos visibilidade pública, alimentar a imposição 
dos seus discursos, promover as suas estratégias, ora de colaboração, ora 
de competição, com os outros campos.

É por isso que passei a considerar que, antes de ter a ver com a 
relação entre pessoas singulares, a comunicação assume, no quadro da 
experiência moderna, um papel de interacção entre campos heterogéneos, 
autónomos e distantes. A própria comunicação interpessoal passa a ser 
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enquadrada pela luta entre os diferentes campos pela imposição dos 
seus valores, uma vez que as pessoas passam a ser encaradas, ora como 
sujeitos, activos ou passivos, dessa luta, ora como alvo das suas estratégias 
de mobilização.

Esta luta não se desenrola, por conseguinte, dentro das fronteiras 
do mundo vivido que forma o quadro da experiência tradicional, mas 
atravessa-as, dando assim origem a uma nova espécie de mobilidade ou, 
como prefere dizer John Peters, de disseminação. É para esta disseminação 
que contribui a invenção e da implementação de cada vez mais sofisticados 
dispositivos de uma nova modalidade de nomadismo, segundo a qual se 
tem a impressão de que as fronteiras do mundo vivido são tanto mais 
amplas, quanto mais abstracto é o território comum e quanto menos tempo 
perdermos com o mundo concretamente partilhado. É a estes dispositivos 
da modalidade nómada da experiência moderna que dou o nome de 
dispositivos mediáticos.

Embora cada uma das modalidades da experiência conte com os seus 
próprios dispositivos de mediação, é só no quadro da modalidade moderna 
da experiência que se coloca propriamente a questão mediática, uma vez 
que é neste quadro que os dispositivos mediáticos adquirem autonomia 
em relação ao mundo vivido e ao seu território de enraizamento.

De facto os dispositivos mediáticos são impensáveis no quadro tanto 
da experiência originária, servida pela mediação concreta dos dispositivos 
corporais de mediação sensorial. Mas são também impensáveis no quadro 
da experiência tradicional, assegurada pela presença física das interacções 
face a face que são delimitadas pelas fronteiras do mesmo território 
concretamente partilhado em comum.

Não devemos, por conseguinte, esquecer que a comunicação se 
inscreve na relação problemática e tensa que cada uma das modalidades 
da experiência estabelece com as outras, cada uma com os seus 
imperativos, as suas exigências e os seus regimes de funcionamento 
próprios. É por isso que passei a considerar o estudo da comunicação 
como o aprofundamento desta questão insolúvel, da impossibilidade 
de compatibilizar entre si as exigências da experiência pulsional, as 
exigências decorrentes da sua inscrição num território comum ou de um 
mundo vivido partilhado pela comunidade que se assume como herdeira 
de uma mesma história comum, e as razões que o seu entendimento pode 
invocar de maneira autónoma.
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A questão mediática

A questão mediática só se coloca, por conseguinte, no quadro da 
experiência moderna. A experiência originária e a experiência tradicional 
não colocam propriamente a questão mediática nem evidentemente a 
questão comunicacional. No quadro da experiência originária, homogénea 
e totalizante, a mediação ao mundo esgota-se no funcionamento do 
organismo. A experiência tradicional, por seu lado, conta com o religioso 
como ponto de fuga que coloca em perspectiva e liga entre as diferentes 
dimensões e dos diferentes domínios da experiência, contando com 
os dispositivos espontâneos que regulas as relações face a face. Já a 
experiência moderna que, como vimos, é fragmentadora e autonomizadora 
das diferentes dimensões e dos diferentes domínios da experiência, e 
pretende romper com as perspectivas transcendentes de legitimação, 
depende evidentemente da invenção de dispositivos de mediatização que 
assegurem a articulação entre si dos diferentes domínios fragmentados 
da experiência. Não é por acaso que, historicamente, a experiência 
moderna, sempre que se manifestam com mais força as suas pretensões 
de ruptura e, deste modo, se exacerbam as relações conflituais entre as 
diferentes modalidades da experiência, a questão mediática adquire um 
relevo particular. Recordemos, a título de exemplo, as narrativas que dão 
conta da revolução do neolítico, como a história bíblica da Torre de Babel, 
o mito de Prometeu e a história da invenção da escrita que suscitou a 
acesa discussão entre Sócrates e Fedro, encenada pelo célebre diálogo se 
Platão. Cada um destes exemplos tematiza, à sua maneira, mas de maneira 
explícita, a questão dos dispositivos mediáticos, discussão que ainda hoje 
continua inultrapassável. Em todos estes exemplos é encenada a antinomia 
decorrente da impossibilidade de os dispositivos mediáticos assegurarem 
ao mesmo tempo o enraizamento dentro das fronteiras de uma comunidade 
concreta de vida e de alargarem de maneira incomensurável o seu alcance 
para além dessas fronteiras.

A tomada de consciência da relação incontrolável da experiência 
moderna com a questão mediática levou-me a dedicar particular atenção 
à componente técnica da experiência, socorrendo-me dos trabalhos de 
autores que tinham proposto um enquadramento histórico, em particular 
Jacques Ellul, Lewis Mumford, Jean-Pierre Vernant, Detienne, André Leroi-
Gourhan, e de autores que, como Martin Heidegger, Gilbert Simondon ou 
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Gilbert Hottois, propuseram uma visão filosófica consistente da tecnicidade. 
Durante alguns anos, foram estes os autores que estiveram em cima da 
minha mesa e alguns deles foram objecto de leituras aprofundadas nos 
seminários de mestrado que orientei.

As questões dos dispositivos mediáticos que têm sido mais discutidas 
têm a ver com a sua fiabilidade, autenticidade e interpretação, questões 
decorrentes do facto de alargarem, de maneira incomensurável, o seu alcance 
e de ultrapassarem assim as fronteiras do mundo vivido concretamente 
apreendido. Mas, a meu ver, estas discussões não dão suficientemente 
conta do papel que os dispositivos mediáticos desempenham, no âmbito da 
relação que a experiência moderna estabelece com as outras modalidades 
da experiência. Correm, por isso, o risco de esconder aspectos fundamentais 
da sua estrutura e do seu funcionamento específico. O que está aqui em 
causa é a compreensão do processo de institucionalização deste campo 
específico de mediatização no quadro das relações complexas e tensas 
que a modalidade moderna da experiência estabelece, por um lado, com 
os seus diferentes campos sociais, e, por outro lado, com as modalidades 
originária e tradicional da experiência. É por isso que considerar as 
diferentes formas de diálogo na comunicação em presença face a face 
como ideal da comunicação equivale à recusa da experiência moderna, 
de natureza problemática e por vezes inquietante, em favor de um ideal 
comunicacional fundado na sobrevalorização da experiência originária, 
de natureza fusional, ou da experiência tradicional, fundamentada numa 
natureza transcendente e, por isso, incontrolável e indiscutível do senso 
comum.

Tomar o diálogo da relação face a face como ideal da comunicação 
equivale, por conseguinte, a aceitar de maneira acrítica que a homo-
geneização da experiência tradicional tem qualquer privilégio, esquecendo 
que a nossa experiência é um todo formado pela relação tensa e conflitual 
entre as suas três modalidades, cada uma delas com as suas exigências e o 
seus imperativos. Neste sentido, o conflito e as deficiências de entendimento 
não são necessariamente imperfeições e insuficiências da comunicação, 
mas marcas decorrentes dos imperativos da coexistência da experiência 
moderna com as outras modalidades da experiência, entre, por um lado, 
as exigências do entendimento decorrentes da partilha do mesmo mundo 
comum concretamente apreendido e, por outro lado, os imperativos da 
autonomia, decorrentes da natureza subjectiva da razão, no quadro de 
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territorialidades abstractas onde se formam novas formas de solidariedade, 
de natureza fluida e efémera, mas não necessariamente menos fortes.

A natureza logomáquica da comunicação

Gostaria agora de mostrar, de maneira mais precisa, esta natureza 
conflitual da comunicação, decorrente do processo de fragmentação 
provocado pela coexistência da experiência moderna com as outras 
modalidades da experiência. A conflitualidade da comunicação não se 
reduz apenas à questão ontológica da verdade do conteúdo proposicional 
dos enunciados, uma vez que a comunicação não é apenas partilha de 
proposições dotadas de valores de verdade, mas compreende igualmente 
a partilha de valores éticos e de valores estéticos, isto é, proposições que 
formulam juízos acerca daquilo que é considerado bom ou mau, belo ou feio.

Mas a conflitualidade da comunicação não tem apenas a ver com 
o confronto da disparidade dos juízos do conteúdo proposicional dos 
enunciados, uma vez que a comunicação possui inevitavelmente uma 
componente pragmática ou, se preferirmos, e constituída por interacções 
de natureza performativa que se traduzem nomeadamente por uma 
luta pela imposição de vontades ou de palavras de ordem. Podemos 
considerar que, no caso das interacções face a face, a força performativa 
dos enunciados exercida pelos interlocutores é vigiada e sancionada pela 
instância transcendente da tradição que tem a sua expressão mais evidente 
naquilo a que damos o nome de senso comum, traduzida nas normas 
da sociabilidade pressupostas pelos que tomam parte nas interacções 
concretas entre parceiros de troca, pelo facto de se reconhecerem concreta 
e mutuamente como participantes no mesmo mundo vivido comum.

A componente pragmática ou a performatividade da comunicação 
mediatizada, no entanto, uma vez que ultrapassa as fronteiras do mundo 
vivido comum e é, por isso, destinada a fazer interagir pessoas pertencentes 
a mundos vividos potencialmente diferenciados, não pode contar com 
uma instância transcendente de vigilância e de sancionamento nem com 
a partilha dos mesmos imperativos do senso comum. Para a constituição 
de uma instância de vigilância e sancionamento, a experiência moderna 
conta com a instituição de instâncias abstractas que impõem de maneira 
indiscutível as suas ordens de valores e deste modo controlam os discursos 
que atravessam as fronteiras dos diferentes mundos vividos. Os campos 
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sociais são estas instâncias abstractas que emergem, neste quadro, para 
assegurar este papel. A performatividade da comunicação, a este nível, 
define-se, por conseguinte, pela luta entre cada um dos campos que 
têm a função de superintender a cada um dos domínios da experiência, 
tendo em vista o objectivo de assegurar a sua legitimidade, de mobilizar o 
conjunto da sociedade em torno dos seus valores, de vigiar o seu respeito, 
de sancionar o seu desrespeito e de os restabelecer sempre que sejam 
violados ou desrespeitados.

Vemos assim que, embora os processos comunicacionais que se 
desenrolam ao nível da experiência moderna sejam os mesmos que 
se desenrolam ao nível da experiência tradicional, a legitimidade e 
a fundamentação que lhes servem de quadro e constituem os seus 
pressupostos do sentido são diferentes, porque são fixados pelos campos 
sociais especializados na formulação dos discursos e na intervenção nos 
diferentes domínios da experiência.

Parece, por conseguinte, existir uma dupla orientação na relação 
entre os dispositivos mediáticos e a experiência moderna. É que, se, por 
um lado, o alargamento da experiência moderna para além das fronteiras 
do mundo concretamente vivido provoca a invenção, a implementação 
e o desenvolvimento dos dispositivos mediáticos, por outro lado, são os 
dispositivos mediáticos que tornam possível o alargamento incomensurável 
da experiência moderna e procuram estender o seu funcionamento até aos 
limites da experiência, de maneira a não deixar escapar ao seu controlo 
nenhuma das suas dimensões nem nenhum dos seus domínios.

Podemos dizer que as fronteiras ou os limites dos objectos da 
experiência original e da experiência tradicional tendem a esboroar-se, a 
tornarem-se fronteiras ou limites porosos, fluidos, sem contornos definidos. 
Não estou a pensar apenas nas fronteiras que delimitam os países, mas nas 
fronteiras que delimitam aquilo a que se costuma chamar as experiências 
limite, nos contornos que definem a morte e a vida, o masculino e o 
feminino, a saúde e a doença, o amor e o ódio, a norma e a anomia, o 
racional e o irracional. É esta tendência que leva alguns autores a falar, a 
meu ver erradamente, de experiência posmoderna, não vendo que esta 
fluidez e esta porosidade é uma característica incontornável da experiência, 
pelo facto de, ao contrário das outras espécies, a espécie humana é, por 
natureza, omníloca, não estando confinada a um ecossistema concreto, 
mas depende do território que ela própria constrói.
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Permitam que refira uma das características da evolução dos 
dispositivos mediáticas que tem sido frequentemente notada pelos 
autores e que, já no final dos anos 50 do século passado, era referida 
por Gilbert Simondon. Para muitos autores, os dispositivos mediáticos 
tenderiam a ser cada vez mais imperceptíveis, como consequência da 
viragem cibernética, viragem que determinaria a ruptura com a sociedade 
industrial e a implantação daquilo a que já se convencionou designar a 
sociedade da informação. Muitos autores consideram que a sociedade da 
informação teria sido consumada com o fim do processo de instalação à 
esfera planetária de um mundo reticular imperceptível, sistema que teria 
substituído a experiência pelo seu mapeamento técnico. Esta maneira 
de ver não é inteiramente correcta, porque é uma visão determinista e 
esquece que a imperceptibilidade não é uma característica exclusiva dos 
dispositivos cibernéticas, dado que sempre marcou o devir de qualquer 
dispositivo técnico. À medida que se impõe, qualquer invento técnica 
converte-se em dispositivo, incorporando-se à nossa experiência e, nesta 
medida, confundindo-se com o funcionamento espontâneo do nosso 
corpo. Também não é verdade que os dispositivos mediáticos substituem 
a totalidade da nossa experiência. A sua implementação tem sempre 
um resto, não só porque deixa inevitavelmente fora do seu alcance uma 
porção da nossa experiência, mas sobretudo porque precisamente, apesar 
da sua evidente natureza reticular, passa precisamente a integrar a nossa 
experiência. Repare-se que se, por absurdo, os sistemas mediáticos tivessem 
resto zero, se cobrissem totalmente a experiência, deixariam de existir, não 
só porque deixariam de ter qualquer interesse, mas porque deixariam de 
poder contar com a informação que a nossa experiência elabora e de que 
se alimentam em permanência.

A instituição do público       
   

A comunicação institui assim, no quadro da experiência moderna, 
um sujeito particularmente ambivalente de discurso e de acção, a que se 
convencionou dar o nome de público, recauchutando o termo latino que 
designava originariamente as coisas que, não sendo reservadas ao domínio 
da domesticidade sobre a qual tinha plenos poderes o paterfamilias, 
estavam à vista e à disposição de todos. Decorrente da longa e complexa 
reelaboração histórica de que foi objecto, o público converte-se numa 
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categoria institucional, até se transformar na designação da esfera abstracta 
da socialidade fluida, difusa, movediça e imperceptível em que se cristaliza a 
modalidade moderna da experiência que está para lá de qualquer fronteira 
concreta.

Nos últimos anos tenho dedicado alguma atenção à maneira como o 
público se relaciona com os dispositivos mediáticos, tendo vindo a observar 
de maneira cada vez mais clara que se trata do próprio efeito ou do reflexo 
do funcionamento de uma das componentes dos diferentes campos sociais, 
daquilo a que dou o nome de componente exotérica da sua dimensão 
simbólica, da componente discursiva destinada a assegurar a luta pela 
visibilidade, pela imposição dos valores e das normas de funcionamento de 
cada um dos campos sociais, assim como a luta com os outros campos tendo 
em vista a mobilização da totalidade da experiência em torno dos seus 
valores. Dou o nome de componente exotérica a esta dimensão simbólica 
constitutiva do público para a diferenciar da componente esotérica ou 
especializada que cada campo preserva ciosamente do público e a reserva 
em exclusivo ao seu próprio corpo acreditado.

Proponho um exercício prático muito simples. Observemos com 
alguma atenção as páginas de um jornal. Se retirarmos os discursos 
provenientes, directa ou indirectamente, dos campos científico, jurídico, 
político, económico, desportivo, verificamos que pouco mais resta do 
que aquilo que em linguística se designa por conectores e por fórmulas 
de endereço. Por outro lado, basta comparar o acórdão de uma sentença 
com o seu relato jornalístico para verificar a distinção entre componente 
exotérica e componente esotérica do campo jurídico. Podemos fazer igual 
comparação, observando a diferença entre o texto de uma comunicação 
apresentada num congresso ou de um artigo publicado numa revista 
especializada em medicina, em biologia ou em física, e o relato apresentado, 
nas páginas de um jornal de informação geral, ao público não especializado 
de supostamente o mesmo evento relatado nessa comunicação ou no 
artigo dessa revista. 

Conclusão

Como estão certamente recordados, iniciei a minha intervenção 
com a formulação de três questões acerca da definição da comunicação. 
Chegado a este ponto, creio que já todos compreenderam as razões que 
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me levam hoje a pensar que é impossível dar-lhes uma resposta definitiva 
e consensual.

A primeira razão tem a ver com o facto de, como procurei sugerir na 
minha intervenção, a comunicação não ser propriamente um domínio 
da experiência, mas o processo através do qual a experiência é possível e 
se constitui. Se preferirem utilizar a metáfora topológica, podemos dizer 
que a comunicação ocupa o lugar invisível ou o ponto de fuga, a partir do 
qual se constitui toda a possibilidade de visibilidade. A comunicação não 
se deixa compreender dentro das fronteiras que delimitam os diferentes 
domínios da experiência. Só a podemos entender como abordagem dos 
pressupostos da constituição das diferentes modalidades, das diferentes 
dimensões e dos diferentes domínios da experiência.

A segunda razão decorre da natureza processual e fluida da 
comunicação. Quando a procuramos agarrar já passou e apenas a podemos 
observar nos efeitos ou nas marcas que deixa impressas na experiência. 
Neste sentido, é de natureza caleidoscópica, para utilizarmos uma metáfora 
visual.

Mas há ainda uma terceira razão da dificuldade em definir a 
comunicação que procurei sublinhar na minha intervenção, que decorre 
do facto de, como procurei mostrar, a experiência não ser homogénea, mas 
ser formada por camadas ligadas entre si por toda uma teia de relações, 
de interfaces, formadas por linhas de continuidade mas também por 
processos de ruptura. É esta heterogeneidade da experiência que confere à 
comunicação uma natureza paradoxal que escapa a qualquer possibilidade 
de definição. Deste modo, é o facto de um mesmo processo comunicacional 
que estrutura uma das modalidades da experiência desestruturar uma 
outra modalidade da experiência que permite entender o confronto entre 
definições antagónicas da comunicação, convertida assim no campo 
de lutas a que dou o nome de logomaquia, de combate entre discursos 
antagónicos.

Esta natureza logomáquica da comunicação leva-me hoje a desconfiar 
das visões consensualistas que privilegiam o diálogo como ideal da 
comunicação. É por isso que prefiro entender a comunicação, à maneira 
de Mikhail Bakhtin, como processo dialógico ou como a esfera em que 
se confrontam, se opõem, de contrapõem, se respondem discursos 
provenientes de uma multiplicidade de enunciadores. Procurei mostrar como 
esses enunciadores se autonomizam no quadro da experiência moderna e se 
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constituem em campos sociais. É neste confronto de vozes ou de enunciações 
que os dispositivos mediáticos assumem o papel de encenação, ao mesmo 
tempo constitutiva do público e constituída pelo público.

Para terminar, permitam-me referir o lugar que o funcionamento 
dos dispositivos mediáticos ocupa na formação, no incremento e na 
manutenção da sociabilidade no quadro do mundo fragmentado 
constituído pela experiência moderna. Se tivesse tempo situaria este lugar 
em dois patamares ou em duas camadas. Por um lado, os dispositivos 
mediáticos, ao encenarem o confronto entre enunciadores que lutam 
pela mobilização da experiência em torno da sua ordem de valores, 
criam um efeito de totalidade da experiência, de homogeneização das 
suas dimensões e dos seus domínios. Deste modo, desempenham um 
papel de totalização análogo ao que o religioso desempenha no quadro 
da experiência tradicional. Mas, por outro lado, ao apropriarem-se 
dos discursos disseminados pelos dispositivos mediáticos, as pessoas 
criam um efeito de comunidade, feito de reconhecimento dos mesmos 
valores, da memória dos mesmos factos e dos mesmos acontecimentos, 
da identificação de um conjunto de marcas comuns, em suma, de uma 
identidade feita de reciprocidade e de mutualidade de parceiros de troca, 
à distância, independentemente da partilha de uma experiência confinada 
aos limites concretos de um território comum. Não se trata evidentemente 
de uma identidade consensual, mas da identidade das mesmas linhas 
de fractura, dos mesmos antagonismos, sendo certo que não é com os 
antagonismos que a sociabilidade é prejudicada, mas com a indiferença e 
o desconhecimento. Deste modo, as lutas que os dispositivos mediáticos 
encenam promovem solidariedades que, de outro modo, seriam impossíveis 
sem essa encenação.
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Comunicação e Experiência, em 
Adriano Duarte Rodrigues

Tito Cardoso e Cunha
Universidade da Beira Interior

Múltiplas são as questões com que este texto de Adriano Duarte 
Rodrigues nos interpela, mas é a problemática da comunicação que está 
no centro das suas preocupações.

O autor tem uma particular legitimidade para levantar estas questões 
fundamentais. Após ter iniciado a sua reflexão na Universidade de Lovaina, 
foi na Universidade Nova de Lisboa que, desde o fim dos anos 70 do 
passado século, iniciou não apenas institucionalmente, ao criar a primeira 
licenciatura em Ciências da Comunicação, mas também prosseguindo uma 
reflexão sobre os fundamentos da comunicação que está em grande parte 
na origem do desenvolvimento desse campo disciplinar na Universidade 
portuguesa.

Aliás, o texto aqui comentado não deixa de reflectir, a meu ver, algumas 
das razões pelas quais só em 1979 se conseguiu implantar na Universidade 
portuguesa um departamento dedicado ao estudo da Comunicação. 
Tendo isso sido possível fazendo-a passar num conjunto de disciplinas que 
agrupava igualmente a antropologia e a sociologia, esta última também 
inédita nos currículos universitários de então em Portugal.

A autonomização do campo comunicacional foi progressiva e posterior. 
Era difícil, para uma instituição tão antiga como a Universidade, encontrar 
na sua repartição dos saberes um lugar para a problemática própria das 
Ciências da Comunicação. Diga-se de passagem, que esta terminologia 
só foi possível após um período inicial em que a designação se reduzia a 
«Comunicação Social.» 
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Reportemo-nos, então, a este texto em que Adriano Duarte Rodrigues, 
fim de situar a comunicação, começa por acentuar a diferença entre o 
domínio substancial e o domínio acidental em que a ela se situa. Diferença 
que o autor nos esclarece ser aquela que existe entre uma disciplina 
ocupando-se de temas substancias como, por exemplo, as plantas na 
botânica ou os animais na zoologia, por um lado, e por outro um domínio 
da experiência e do saber como a comunicação que centra a sua atenção 
numa relação não já substancial, mas acidental entre sujeitos.

Dito de outro modo, a meu ver e utilizando uma terminologia mais 
característica das filosofias existenciais, os domínios substanciais são 
constituídos por objectos em-si que o conhecimento humano pode 
sistematizar e classificar, entendendo os fenómenos e as ligações que no seu 
meio se realizam, de um modo tal que só a matemática os pode sistematizar.

A comunicação é um acontecimento que se realiza entre consciências 
reflexivas (para-si), por muitas mediações técnicas que as acompanhem. 
Ou seja, usando aqui uma terminologia filosófica própria do pensamento 
hegeliano, mas também sartreano, admite-se que a comunicação não deixa 
de ser uma troca recíproca entre consciências que se definem, na referida 
terminologia, como ser-para-si, ao contrário dos objectos que são definíveis 
apenas como ser-em-si.

Essa reflexividade própria da consciência humana é também o que 
explica uma outra dimensão – a intencionalidade – que lhe é inerente.

O termo comunicação, não designa, portanto, algo em-si, uma 
substância, mas antes uma relação só possível, do ponto de vista existencial, 
ao nível do para-si que é como quem diz a consciência humana reflexiva e 
intencional.

Como diz Heidegger, citado por Sartre, a realidade humana “é o ser 
no ser do qual é questão do seu ser.»2 Daí a reflexividade que provém da 
capacidade humana de negação, de dizer uma relação entre o ser e a sua 
negação.

No entanto, o que melhor caracteriza a abordagem de Adriano Duarte 
Rodrigues, a que poderemos chamar filosófica, parece-me encontrá-lo 
num outro texto do mesmo autor onde escreve: «Não existe experiência 
do mundo sem mediação da linguagem e a linguagem é inevitavelmente 
sempre uma maquilhagem do mundo.»3

2. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Gallimard, 1943. p. 29. 
3. Adriano Duarte Rodrigues, «Comunicação e experiência.» www.bocc.ubi.pt.
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A maquilhagem é sempre, decerto, um modo de ocultação, mas é 
também o que melhor dá a ver acentuadamente os traços do que se quer 
mostrar.

Eu diria mesmo que, não existindo experiência do mundo sem 
linguagem, isso significa também que não há experiência estética sem 
mediação discursiva. É o que a faz ressoar na subjectividade. Donde, poder-
se-á dizer, a indispensabilidade da crítica, quer seja ela entendida como 
«crítica conversacional» à maneira do que Habermas sugere, ou ainda como 
crítica de arte enquanto género jornalístico.

Por outro lado, uma ideia particularmente interpelante aqui proposta 
por Adriano Duarte Rodrigues é a da não historicidade das três modalidades 
da experiência: originária, tradição e moderna.

O entendimento da sua não historicidade é, no meu parecer, 
consequência de elas serem tomadas por coetâneas.

Noutras épocas podemos, é certo, constatar afloramentos de 
modernidade, se não mesmo de pós-modernidade.

A meu ver, um bom exemplo disso, na Grécia antiga, é o pensamento 
dos Sofistas. Antes mesmo de Platão inventar o termo retórica4 já eles 
teorizavam formas de comunicação a que chamavam técnica ou «arte de 
bem falar.»

A melhor expressão dessa outra modernidade encontra-se no 
famoso fragmento em que Protágoras afirma «o homem é a medida de 
todas as coisas.» Fragmento esse que muitas vezes é lido como se de uma 
proclamação humanista se tratasse, quando ele é mais provavelmente uma 
afirmação do relativismo das capacidades humanas: Não havendo critério 
absoluto, tudo se reduz à capacidade dos homens que não são deuses.

Falei aqui da modernidade a propósito dos sofistas, mas talvez devesse 
ter escrito (pós)modernidade, uma vez que a sua redescoberta, sobretudo 
a partir dos anos 50, contemporaneamente com a redescoberta da retórica 
operada por C. Perelman5 e S. Toulmin6, vem precisamente superar algumas 
limitações da modernidade cartesiana em filosofia.

Um bom exemplo é aquele em que Descartes equipara o desacordo 
ao erro. Escreve ele: «considerando quantas opiniões diversas podem 

4. Edward Schiappa, Protagoras and Logos. Studies in Greek Philosophy and Rhetoric. University of South 
Carolina Press, 1991.
5. C. Perelman et L, Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. PUF, 1958.
6. S. Toulmin, The Uses of Argument. Cambridge university Press, 1958.
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existir acerca de uma mesma matéria sustentadas por gente douta, sem 
que nunca possa haver mais do que uma que seja verdadeira, eu tomava 
por falso tudo o que era apenas verosímil.»7

Esta posição exclui do domínio de qualquer experiência possível a 
argumentação dialogal que permita uma aproximação à verosimilhança, 
como aliás é mais adequado ao modo de pensar quotidiano ou à lógica 
informal, como pretende Toulmin.

Além do mais, a opção pela disputação argumentada é já uma maneira 
de renunciar à violência na relação com o outro. A violência, essa, é mais 
própria do que Adriano Duarte Rodrigues chama a «experiência pulsional 
originária.» Essa experiência é aquela que precede a constituição de uma 
instância censurante, um super-ego, no dizer de Freud, que modere a sua 
propensão violenta e imediatista.

Com efeito, há uma experiência humana na «fronteira entre a natureza 
e a cultura», como está escrito no texto, é aí que se situa a experiência 
pulsional, investigada nomeadamente por Freud.

Mas é nessa mesma experiência pulsional que a violência se exprime, 
como é característico da ordem da natureza. A sua superação no acesso à 
cultura processa-se, simultaneamente, pela renúncia à violência e o acesso 
à linguagem.

Um Lévi-Strauss abona nesse sentido. A distinção entre natureza e 
cultura é mesmo um eixo decisivo no seu pensamento.

De maneira semelhante, o surgimento da retórica enquanto técnica ou 
arte discursiva assente na renúncia à violência é acentuada por Perelman 
no já citado Tratado da argumentação.

O que o antropólogo nos tinha igualmente demonstrado é 
que a «passagem da natureza à cultura»8 é sobretudo marcada pelo 
desenvolvimento de todas as potencialidades da linguagem, nomeadamente 
a capacidade dialogal e, muito decisivamente, a imaginação narrativa.

Quando Adriano Duarte Rodrigues invoca a tradição como modalidade 
da experiência humana, que se efectua pelo «dom da palavra», menciona 
a «conversação» enquanto «circulação generalizada» da palavra à maneira 
do potlach, ele estará porventura a pensar na sua regra fundamental, a 

7. Discours de la méthode, in Oeuvres de Descartes. Le Club Français du Livre, 1966. p.97.
8. A expressão foi longamente empregue por Lévi-Strauss embora, a partir de certa altura – capítulo 
«Finale» de L’homme nu –, o seu interesse por ela se fosse moderando por causa do reducionismo 
naturalista cada vez mais imperante no seu pensamento. 
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troca recíproca, à qual tanto Mauss como Lévi-Strauss deram uma atenção 
particular.

Pergunto-me é se, para além da conversação, e porventura até como 
sua constituinte frequente, não será também a narratividade que se integra 
nessa «circulação generalizada» que é fundadora da tradição.

Se bem o entendemos, o autor compreende a comunicação 
como sendo a «relação tensional» entre as diferentes modalidades da 
experiência: originária, tradicional e moderna. Compreensível parece-nos 
a ideia de estarem essas diferentes modalidades da experiência presentes 
contemporaneamente nas nossas sociedades.

Não haverá, portanto, qualquer consideração de ordem historicista 
que as possa seriar num movimento temporalmente orientado pela ideia 
de progresso, como tão intensamente o iluminismo o pensou através da 
metáfora da «luz» iluminando as «trevas.»

Pergunta: não poderá o autor pensar a «relação tensional» que refere 
entre as diferentes modalidades da experiência como estando inscrita 
também numa dimensão histórica. Ou pensa-las-á, à maneira de Freud, 
enquanto instâncias de um inconsciente como que intemporal?

Ao descrever as características das diferentes modalidades da 
experiência tal como ele as entende, nomeadamente no que se refere à 
modalidade originária, Adriano Duarte Rodrigues socorre-se de uma 
terminologia caracteristicamente freudiana («fusional», «pulsional», 
«onírico») o que poderá confirmar essa hipótese.

No que concerne à experiência tradicional, o autor acentua, a nosso 
ver muito justamente, o papel «unificador» da discursividade narrativa. 
Daí a tradição ser feita de «grandes narrativas» que sempre ajudaram a 
humanidade a pensar desde a sua mais alta antiguidade.

Quanto à experiência moderna, aqui descrita por Adriano Duarte 
Rodrigues como sendo, para além de «dessacralizadora», o que nos parece 
adequado, também «fragmentadora.» Esta última qualificação é que 
poderá suscitar alguma perplexidade, sobretudo para quem se lembrar 
de um Hegel, por exemplo, como pensador da experiência moderna. A 
Fenomenologia do Espírito não poderá ela ser pensada e lida, precisamente, 
como uma narrativa unificadora da identidade humana? Mas, lá está, 
também é verdade que essa narrativa da experiência do espírito, se assim 
se pode dizer, só se compreende tendo em conta a sua acentuada inscrição 
no processo histórico.
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Entretanto, uma nova e pertinente questão surge no texto de Adriano 
Duarte Rodrigues: a noção de «campo social», assim definido: «modos 
exclusivos de fundamentação do discurso e da acção», enumerando como 
exemplos os campos científico, jurídico, político, médico, económico.

Quer-nos, no entanto, parecer que ninguém se encerra exclusivamente 
num só destes campos e que pode porventura ter a sua identidade 
participada por mais do que um.9

Essa circunstância permitirá assim que a comunicação, como pretende 
o autor, «assume, no quadro da experiência moderna, um papel de interacção 
entre campos heterogéneos, autónomos e distantes», mas não exclusivos 
para cada interlocutor nesses campos inseridos, acrescentaríamos nós.

Resta a questão dos dispositivos mediáticos que, segundo Adriano 
Duarte Rodrigues, só se põe no âmbito da modalidade moderna da 
experiência.

Antes do mais, num aspecto tem ele certamente razão acerca da 
comunicação e é quando nos mostra assentar um suposto «ideal comu-
nicacional» na «recusa da experiência moderna.» Esta passa necessariamente 
pelo dispositivo mediático, ele próprio configurado pela tecnicidade.

Creio ser também neste contexto que se deve entender a afirmação 
de Niklas Luhman segunda a qual, «o que quer que saibamos acerca da 
nossa sociedade, ou de facto sobre o mundo em que vivemos, sabemo-lo 
através dos meios de comunicação de massa.»10 

Poderá esta afirmação de Luhman parecer contraditória com o que 
Adriano Duarte Rodrigues pretende estabelecer ao dizer que os dispositivos 
mediáticos ultrapassam «as fronteiras do mundo vivido concretamente 
apreendido.» No entanto, atentando melhor no que está escrito, creio ser 
possível compreender que esse mundo vivido imediato se torna hoje, até 
conceptualmente, transfigurado pela presença inevitável dos dispositivos 
técnico-mediáticos.

Além disso, poder-se-ia pensar, a partir do que nos propõe o autor, 
que aquilo a que Platão chamou retórica só é pensável no campo da 
experiência tradicional, mais precisamente na interacção face-a-face. 
No entanto, sendo o desígnio dessa técnica11 (no duplo sentido grego de 
téchnê) discursiva a elaboração de um procedimento eficaz de persuasão, 

 9. Cf. a este propósito a obra de Amartya Sen, Identidade e violência. Tinta da China 2007.
10. Niklas Luhman, The Reality do the Mass Media. Stanford University Press, 2000. p. 1.
11. No duplo sentido grego de técnica e arte.
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poderemos também admitir que ela não se exclui da experiência moderna 
uma vez que esse mesmo desígnio se opera hoje de maneira ampliada 
através dos dispositivos mediáticos.

No entanto, Adriano Duarte Rodrigues ao falar da «natureza 
logomáquica da comunicação» e da «conflitualidade da comunicação» 
omite esse dispositivo, se assim se pode dizer, que persegue a 
persuasão. Será possível incluir a forma persuasiva na «conflitualidade da 
comunicação»? Não escapará ela à descrição que a limite a «uma luta pela 
imposição de vontades ou de palavras de ordem»? Como afirmámos acima, 
citando Perelman, o pressuposto mais claro do discurso persuasivo está na 
renúncia à violência, mesmo se apenas simbólica.

Neste contexto, não poderemos também interpretar essas «instâncias 
abstractas» que são os campos sociais, ao exercerem um poder de «vigiar» 
o respeito dos valores (nomeadamente éticos ou estéticos, diria eu), bem 
como de «sancionar o seu desrespeito» como instâncias retóricas que 
sancionam uma orto-doxia, isto é, a definição do que seja a opinião correcta, 
não necessariamente verdadeira?

Finalmente, Adriano Duarte Rodrigues dá-nos conta do que, no seu 
entender, será «o lugar que o funcionamento dos dispositivos mediáticos 
ocupa na formação, no incremento e na manutenção da sociabilidade no 
quadro do mundo fragmentado constituído pela experiência moderna.»

Segundo ele, os dispositivos mediáticos «desempenham um papel 
de totalização análogo ao que o religioso desempenha no quadro da 
experiência tradicional.»

A analogia parecer ser adequada, mas não revelará ela também uma 
outra modalidade, qual seja a de uma experiência de totalização bem 
pouco assente numa «identidade feita de reciprocidade e de mutualidade 
de parceiros de troca»?

Isto é, contrariamente ao que seja uma troca recíproca, não imporão 
antes os dispositivos mediáticos aquilo que se assemelha mais a uma 
ortodoxia, isto é, uma opinião (doxa) correcta ou corrigida por instâncias 
outras? Ou, dizendo de outro modo, não permitirão os dispositivos 
mediáticos uma acção unilateral disciplinadora da opinião para que ela se 
forme dentro da correcção pretendida, seja ela qual for?





A experiênca estética

Adriano Duarte Rodrigue (2008) 

In order to understand the meaning of artistic products, we have to 
forget them for a time, to turn aside from them and have recourse to the 
ordinary forces and conditions of experience that we do not usually regard 
as esthetic. We must arrive at the theory of art by means of a detour. For 
theory is concerned with understanding, insight, not without exclamations 
of admiration, and stimulation of that emotional out burst often called 
appreciation. It is quite possible to enjoy flowers in their colored form and 
delicate fragrance without knowing any thing about plants theoretically. 
But if one sets out to understand the flowering of plants, he is committed to 
finding out something about the interactions of soil, air, water and sunlight 
that condition the growth of plants.” (Dewey, 1980:4).

É este desvio proposto por John Dewey que também proponho na 
minha intervenção neste colóquio. Tal como Dewey sugeria, também penso 
que é importante distinguir a dimensão da estética, que compreende o 
vasto campo da sensibilidade e das emoções e, por outro lado, as outras 
dimensões e os outros domínios da experiência, em particular o domínio 
da atividade artística.         
A dimensão estética manifesta-se nas mais diversas circunstâncias da nossa 
vida e não se limita à atividade artística. Manifesta-se quando, numa noite 
de luar, a nossa atenção se foca na extensão ilimitada do firmamento e 
sentimos a pequenez da nossa existência perdida na Terra, este minúsculo 
ponto da via láctea que é a nossa morada comum, ou quando sentimos o 
abismo que se abre diante de nós perante a impossibilidade de imaginar 
o que está para além da fronteira do Universo. É a dimensão estética da 
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experiência que vivemos quando, numa manhã primaveril, a nossa atenção 
fica presa do minúsculo botão que começa a despontar do ramo de uma 
cerejeira, ou quando nos emocionamos diante do eclodir de uma nova vida. 
Manifesta-se quando, deitados na areia da praia, os nossos sentidos ficam 
concentrados no ritmo do marulhar das ondas, ou quando acordamos 
pela manhã maravilhados pelo canto de um rouxinol, pousado no beiral 
da varanda do nosso quarto. Mas manifesta-se ainda quando observamos 
emocionados as marcas deixadas pelo tempo na superfície do nosso rosto, 
ou no enfraquecimento progressivo do funcionamento dos nossos órgãos 
e a imaginação é transportada para o desfecho inevitável do curso da nossa 
mortalidade. É ainda a dimensão estética da experiência que vivemos 
quando nos sentimos chocados pela miséria do mundo que nos rodeia 
e nos sentimos impotentes perante a indignidade da vida de muitos dos 
nossos contemporâneos, homens ou mulheres que partilham connosco o 
mesmo planeta, ou quando nos emocionamos perante o testemunho ou o 
exemplo de histórias de vida singulares. 

A experiência estética manifesta-se também de maneira aparente-
mente inesperada quando regressamos de novo aos caminhos da nossa 
infância e a memória nos transporta, emocionados, para vivências que 
determinaram o rumo da nossa história de vida. A dimensão estética da 
experiência é o mundo que, em cada momento da nossa existência, os 
nossos sentidos constroem, quer com os materiais que no presente os 
impressionam, quer com os materiais que os impressionaram no passado e 
que a memória constantemente presentifica.

Ao contrário da dimensão ontológica da experiência, que nos fornece 
os princípios para distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, e 
da dimensão ética, que nos fornece os princípios que regulam os nossos 
comportamentos e, deste modo, nos permitem fazer juízos de valor, 
distinguindo aquilo que é bom daquilo que é mau, a dimensão estética 
da experiência depende do funcionamento dos nossos sentidos, dos 
dispositivos que tornam possível as nossas percepções sensoriais, que nos 
permitem delimitar os contornos dos objetos do mundo que nos rodeia, 
reconhecê-los e apreciá-los como agradáveis ou desagradáveis, belos ou 
feios, desejáveis ou indesejáveis. Somos seres dotados de experiência 
estética, porque o mundo é para nós objeto de percepção sensorial, 
porque possuímos um corpo equipado com dispositivos que nos habilitam, 
ao mesmo tempo, a experienciar sensações e a expressar, através dos 
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nossos comportamentos, as emoções provocadas pelas sensações que 
experienciamos.

Mas, se a dimensão estética da experiência compreende o mundo das 
sensações nem todas as sensações fazem parte da experiência estética. 
Algumas das sensações são simples efeitos sensoriais ou simples reações 
automáticas aos estímulos do meio ambiente. Para integrarem a dimensão 
estética, as sensações têm que fazer parte da experiência, provocar um 
sentimento de plenitude da existência, abrir aquilo a que poderíamos 
dar o nome de sentido da vida e, nesta medida, encontrar ordem e 
apaziguamento para a inquietação provocada pela percepção do caos, do 
inexplicável e pela noite da nossa mortalidade. Trata-se, por isso, de um 
processo mitopoiético que, ora relaciona entre si, à distância, sensações já 
vividas no passado que encontram no presente um desfecho inesperado, 
ora abrem um caminho inesperado e enigmático que nos convoca para 
novos caminhos, projetando assim no futuro a objetivação na nossa história 
de vida.

Todos nós sabemos reconhecer a dimensão estética da experiência; 
habitualmente a sensação que a provoca tende a esfumar e, por vezes, a 
fazer desaparecer a percepção do mundo à nossa volta, quando somos 
envolvidos ou mergulhados no mundo que a dimensão estética das 
nossas sensações provoca. Somos de tal modo mergulhados nela que, 
habitualmente, só depois de passada é que nós tomamos consciência de 
a termos vivido.

A experiência estética não se confunde com a atividade artística; situa-
se, ora a montante, ora a jusante. Está situada a montante da atividade 
artística, enquanto experiência subjetiva sensorial do mundo que a pode 
despoletar, está situada a jusante, na fruição ou contemplação da obra 
de arte. A experiência estética subjetiva é, por isso, incomunicável, é à 
atividade artística que compete objetivá-la, comunicá-la e fazê-la aceder à 
consciência.

Da autonomização moderna da dimensão estética

Pensar a experiência estética tornou-se hoje, mais do que nunca, uma 
tarefa atual e urgente. Esta atualidade tem a ver com o fosso que se cavou, 
nos últimos três séculos, entre o domínio da atividade artística e a dimensão 
estética da experiência. As transformações que ocorreram ao longo dos 
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últimos séculos tiveram como efeito a autonomização das diferentes 
formas de expressão artística que se institucionalizaram do domínio das 
Belas Artes, com o seu corpo de agentes próprio e com a constituição de 
espaços reservados, o Museu e a galerias. A expressão artística deixou assim 
de ser uma componente inseparável da experiência estética para passar a 
identificar-se com uma instituição própria, dotada de poder de criação, de 
inculcação das suas normas e de sancionamento das obras.

Podemos identificar o final do século XVIII como a consumação deste 
processo, consumação que ficou marcada pela divisão do domínio da 
techné em duas esferas separadas: o domínio das Belas Artes e o domínio 
das artes e ofícios. A atividade artística dotou-se assim de uma instituição 
sacralizante, separando-se cada vez mais da vida quotidiana. Este processo 
culminaria no ideal romântico da arte pela arte, na separação entre a esfera 
da expressão profana e a dos objetos utilitários, dos objetos destinados aos 
diferentes usos na vida quotidiana. Este último domínio ficará doravante a 
cargo do artesão e, a partir de meados do século XVIII, com o aparecimento 
da sociedade industrial, a cargo da dupla formada pelo engenheiro e pelo 
operário. A musealização das obras de arte acompanhou de perto estas 
transformações de separação e de sacralização da atividade artística.

No termo deste processo de institucionalização, assistimos hoje a 
uma radicalização deste antagonismo. Estamos ainda longe de antever 
todas as consequências desta radicalização, mas podemos descobri-
las em particular no atual antagonismo das posições entre aqueles que 
advogam um princípio de cientificização da expressão artística e aqueles 
que pretendem impor um princípio de esteticização da experiência 
científica. A meu ver, este antagonismo só poderá ser ultrapassado com 
uma solução que nenhuma destas posições parece aceitar facilmente. Esta 
solução passaria pela reconciliação da atividade artística com a experiência 
estética.

Ao longo do século XX, vários têm sido os projetos que parecem ir 
nesta direção, sobretudo depois dos anos 50 do século passado. À medida 
que as sucessivas vanguardas iam revelando as contradições inerentes à 
lógica da experiência moderna, muitos artistas pareciam cada vez mais 
fascinados pelo sentido das expressões da experiência estética dos povos 
da pré-história e dos povos tribais, expressões que os arqueólogos e os 
etnólogos tinham vindo a descobrir e a estudar sistematicamente desde 
meados do século XIX.
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Os autores que se definem como pós-modernos parecem fazer 
crer que o fosso entre a experiência estética e a expressão artística está 
hoje irremediavelmente consumado, na sequência da autonomização 
do domínio artístico. Continuo a pensar que esta maneira de ver está 
profundamente equivocada, uma vez que não tem em conta o fascínio que 
os artistas contemporâneos têm pelas expressões estéticas tanto originárias 
como populares. À sua maneira, estes exemplos mostram que a atividade 
artística não é puro jogo individual arbitrário e imposto pelas decisões 
dos que se apoderam do poder institucional. Apesar destes jogos do 
poder, a atividade artística continua, a meu ver, a decorrer de um processo 
mitopoiético, uma vez que a dimensão estética da experiência continua a 
desempenhar um papel fundamental na construção do mundo dos homens 
e das mulheres do nosso tempo.       
Em bom rigor é preciso admitir que não foi apenas a expressão artística 
que se autonomizou da experiência; idêntico processo atingiu também as 
outras dimensões da experiência, em nome de um ideal de racionalidade a 
que nos habituámos a dar o nome de moderna e que está associada ao ideal 
de emancipação da experiência em relação ao domínio religioso que ligava 
as diferentes dimensões e os diferentes domínios da experiência entre 
si. No caso da autonomia do domínio da expressão artística em relação à 
experiência estética, as consequências práticas parecem particularmente 
inquietantes. 

A principal consequência é o divórcio entre os modos de vida de 
milhões de pessoas que esgotam as suas forças na luta pela sobrevivência, 
condenadas a trabalhos desgastantes, mal remunerados, sem brilho nem 
futuro, e o refinamento de expressões artísticas destinadas a uma cada vez 
mais pequena elite de iniciados. Este parece ter sido o preço a pagar pela 
autonomização do domínio da expressão artística em relação à experiência 
estética. Como dizia Adorno, «não se sabe se a arte pode ainda ser possível; 
se ela, após a sua completa emancipação, não eliminou e perdeu os seus 
pressupostos». (Adorno 1983: 11).

Mas bem vistas as coisas, é claro que as pessoas, apesar de empurradas 
muitas vezes para uma vida sem rumo nem sentido, não perderam 
completamente a capacidade de sentir e de construir o seu mundo da 
vida. As pessoas continuaram a decorar as suas casas, a escolher a louça 
e os talheres para o jantar de festa, a dispor de maneira agradável as 
plantas no quintal ou na varanda da casa, a distinguir a roupa que vestem 
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nos ocasiões festivas. Nas mais diversas situações da existência, os seres 
humanos continuam a ter e a inventar maneiras apropriadas de expressar 
os sentimentos e as emoções provocados pelo facto de se sentirem 
vivos, de pertencerem a uma comunidade de partilha de cortesias, pela 
emoção e pelo prazer, pela densidade e pela beleza do seu mundo. Temos 
que reconhecer que estes sentimentos, estas emoções e estes prazeres 
partilhados são o reduto onde continua a alojar-se a experiência estética, 
dimensão sem a qual não existe vida com sentido, realmente digna de ser 
vivida.

As expressões que distinguem e marcam os mais inesperados 
comportamentos e os mais pequenos objetos da vida quotidiana guardam, 
cada uma à sua maneira, a memória do que foi desde sempre a dimensão 
estética da experiência. As marcas que, desde os tempos mais remotos, 
nos chegaram da presença de seres humanos no nosso planeta mostram 
a preocupação em registar as sensações e os sentimentos provocados pela 
percepção dos fenómenos da natureza, pelo ciclo da vida e pelos seus 
enigmas.

A dimensão estética da experiência foi desde sempre inseparável da 
elaboração de explicações e da procura do sentido para estes enigmas, 
conferindo-lhe por isso, uma função mitopoética. Não é certamente por 
acaso que os primeiros registos da presença humana são gravuras e que 
os primeiros textos escritos conhecidos são poemas cosmogónicos, que 
constroem narrativas da origem do mundo e dos homens. Malinowski 
escreveu páginas admiráveis sobre o cuidado que os indígenas das Ilhas 
Trobriand da Polinésia colocam na construção das suas pirogas e na 
produção dos colares e dos braceletes destinados à troca ritual da kula 
(Malinowski 2004: 184 e ss.). Não há etnólogo que não fique fascinado, ao 
ver o rigor das formas, com o sentido estético das tatuagens com que as 
sociedades tribais marcam os sus membros e celebram a sua pertença à 
comunidade que tem na herança legada pelos mesmos antepassados a 
força da coesão coletiva.

Os trabalhos dos campos nas sociedades, em que as diferentes 
dimensões e os diferentes domínios da experiência não atingiram o nível de 
autonomia que conhecemos hoje nas nossas sociedades, são  inseparáveis 
de todo um conjunto de atividades que manifestam a experiência estética a 
que estão associados, tais como danças, canções populares cadenciadas ao 
ritmo dos trabalhos que acompanham, escolha de formas de disposição dos 



49reflexões sobre a obra de Adriano Duarte Rodrigues

materiais e dos produtos do trabalho, como, por exemplo, o entrançamento 
das hastes das cebolas ou a diversidade das formas do pão. Creio que 
tanto os cientistas como os artistas não podem deixar de aprender com os 
etnometodólogos as diferentes maneiras de observar as manifestações da 
experiência estética das artes populares e de descobrir a sua íntima ligação 
com a comunidade de vida que as produz e de que se alimenta.

Para os homens da antiga Grécia, a emoção provocada pelos gestos 
simples da via quotidiana era o resultado de uma das modalidades da 
inteligência, a que davam o nome de mètis, nome que davam também 
à esposa de Zeus (Detienne & Vernant 1974). Por metis entendiam a 
inteligência associada ao domínio da techné, termo que designava, tanto 
o saber-fazer do artesão, do marinheiro ou a astúcia do político, como a 
habilidade do citarista ou do tocador de alaúde. Platão achava suspeita 
tanto a pintura como a escrita, porque produziam formas mortas dos 
objetos e das palavras, desviando-nos assim do processo da descoberta 
da palavra viva que, interagindo connosco, nos faz descobrir a autêntica 
essência das coisas (Platão 1985, 82-86). A razão desta suspeita tinha a ver 
com o facto de, para os Gregos, a techne compreender, tanto o domínio 
daquilo a que hoje damos o nome de técnica, como o domínio daquilo a 
que hoje damos o nome de arte. A expressão artística era, por conseguinte, 
indissociável, não só da modelagem dos utensílios e dos instrumentos, ou 
dos objetos destinados ao culto dos deuses, mas também à atividade de 
partilha da palavra, de que a prática da oratória na agora, no espaço público 
da polis, era a realização ritual por excelência. Pelo menos até ao século XVI, 
não havia propriamente distinção entre a experiência estética e a atividade 
artística. Miguel Ângelo não era apenas um hábil pintor e escultor; era 
também um exímio inventor de objetos técnicos.

É importante lembrar que, tanto o conhecimento científico, como a 
ética dependem, quer a montante quer a jusante, da experiência estética. A 
montante, porque é sempre a partir da percepção sensorial de fenómenos 
particulares que os seres humanos são levados, tanto a formular as questões 
e as hipóteses que mobilizam a prosseguir a procura da verdade, como a 
descobrir as normas a seguir para adoptar os comportamentos apropriados 
em cada uma das circunstâncias da vida. A jusante, porque os conhecimentos 
e as normas éticas têm nas suas aplicações aos casos particulares a prova 
permanente, tanto da sua validade, como dos seus limites. É, por isso, que 
qualquer conhecimento que pretenda ser cientificamente válido e qualquer 
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ética que pretenda ser adequada aos comportamentos que regula não 
pode prescindir da experiência estética. É porque é na experiência estética 
que a ciência e a ética têm o ponto de partida e o ponto de chegada que 
tanto a formação do cientista, como a do jurista não podem prescindir da 
formação estética que os dota dos dispositivos adequados a uma minuciosa 
observação do mundo, à percepção da singularidade dos fenómenos 
particulares. É, por isso, difícil imaginar um cientista que não seja capaz 
de se emocionar perante os fenómenos que observa; a argúcia dos seus 
trabalhos de investigação depende em larga escala desta capacidade, 
uma vez que só conseguimos ver realmente aquilo que nos interessa e 
nos fascina. Mas há ainda uma relação indissociável do conhecimento 
científico com a experiência estética que decorre do indispensável trabalho 
de depuração das percepções sensoriais das possíveis ilusões e limitações, 
provocadas pelas limitações e pela falibilidade dos nossos dispositivos 
sensoriais.

É a dimensão estética da experiência que o cientista vive quando 
contempla os cristais de gelo e procura descobrir a sua estrutura molecular 
ou quando observa a constituição atómica da matéria. É também a 
dimensão estética da experiência que o sociólogo vive quando observa 
as regularidades dos comportamentos humanos, para procurar as regras 
que aplicam, as normas a que obedecem e os constrangimentos que os 
condicionam. A relação da dimensão estética da experiência com a procura 
da verdade coloca inevitavelmente dois problemas: o da superação ou 
da ultrapassagem das possíveis ilusões dos sentidos e o da limitação do 
alcance dos nossos dispositivos sensoriais. O primeiro problema consiste em 
averiguar se os objetos percepcionados são tal como os percepcionamos. O 
segundo problema consiste em procurar saber em que medida a natureza 
e os limites dos objetos coincidem com a natureza e os limites, com as 
configurações que os nossos sentidos apresentam.

Características da experiência estética

Vejamos agora aquilo que é comum à obra de arte e à experiência 
estética e aquilo que as diferencia. Aquilo que as associa tem a ver com a 
sua singularidade, uma vez que ambas são experiências sensoriais. Não é 
de todas as brisas do mar, mas é desta brisa concreta que me acaricia agora 
o rosto que eu tenho uma sensação agradável, tal como não são todos os 
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quadros, mas este quadro que contemplo aqui e agora que me deleita e 
me provoca sensações e emoções únicas e irrepetíveis. Mas, a partir do 
momento em que se autonomiza da experiência estética, a obra de arte 
é desencadeada por dispositivos que tornam possível a sua permanência 
para além da sua realização e da sua fruição, ao passo que a experiência 
estética é sempre efémera, esgota-se no mesmo instante em que surgiu.

As artes que jogam com a modelagem do som, como a música, ou do 
movimento, como a dança, parecem partilhar com a experiência estética 
a efemeridade, mas é só nas sociedades em que a autonomia do domínio 
artístico em relação à experiência estética não está consumada que a 
música e a dança são realmente efémeras. A partir da consumação da sua 
autonomização em relação à experiência estética, a arte passa a contar com 
a invenção de dispositivos destinados à sua sobrevivência, para além do 
instante da sua elaboração e da sua fruição. É assim que, graças à invenção 
do grafismo e das diferentes técnicas de registo, é possível ainda hoje 
contemplar as gravuras rupestres da pré-história, emocionar-nos com um 
madrigal, com uma tocata de Bach ou uma sonata de Mozart, e que uma 
companhia de bailado pode provocar a repetição da uma coreografia.

A característica comum da experiência estética e da obra de arte é, 
por conseguinte, a singularidade do mundo sensível. Esta característica 
distingue-as das outras dimensões da experiência, nomeadamente da 
dimensão científica e da dimensão ética. Todo o conhecimento científico 
tem a pretensão da universalidade e uma norma ética é, em princípio, válida 
para todas as ações a que se aplica, ao passo que a experiência estética 
esgota-se em cada uma das percepções que a desencadeia e a expressão 
artística diz apenas respeito à obra que produz ou que aprecia.

A singularidade do mundo da experiência estética tem a ver com a 
sua subjetividade. É sempre a experiência de uma pessoa concreta que, 
apesar de equipada com dispositivos sensoriais semelhantes aos das outras 
pessoas, tem uma história de vida própria e está colocado num determinado 
quadro singular, delimitado pelo seu horizonte de sentido. Podemos 
utilizar a propósito a metáfora de Gadamer de horizonte de sentido para 
definir a singularidade da experiência estética (Gadamer 1988, 461 e ss.). 
Por seu lado, a singularidade da obra de arte é o efeito decorrente de um 
trabalho concreto de constituição de um quadro que delimita o mundo da 
obra daquilo que lhe é exterior e, como tal, lhe confere um sentido próprio 
e singular. 
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Relação da experiência estética com a experiência técnica e com a 
atividade artística

A relação da obra de arte e da atividade artística com a experiência 
estética é de natureza ambivalente. É verdade que não é possível conceber 
a existência de obras de arte sem a experiência estética, mas a relação entre 
elas não é direta nem imediata, porque não é enquanto estou fascinado 
pela paisagem que do alto da montanha se estende diante dos meus olhos 
nem enquanto expresso a emoção que invade os meus sentidos que realizo 
a obra que expressa as sensações e as emoções dessa experiência. Os 
escritores costumam dizer que, para escrever um romance de amor, não se 
pode estar apaixonado. De facto, o impulso que desencadeia as sensações 
que fazem parte da experiência estética é demasiado absorvente para que 
possamos ter a disponibilidade indispensável para a procura dos materiais 
adequados e para o desencadeamento da força motora de modelagem das 
formas que configuram a obra de arte. Posso abandonar-me por completo 
à fruição da experiência estética, mas para realizar a obra de arte tenho que 
mobilizar uma competência técnica.

Há, como vemos, uma estreita relação da atividade artística com a 
experiência técnica. Para entendermos esta relação temos que ter em conta 
o devir naturalizante dos objetos técnicos, o facto de tenderem a ser cada 
vez mais imperceptíveis, à medida que os vamos incorporando na nossa 
vida. Reparem que acontece muitas vezes andarmos à procura dos óculos 
que temos na cara ou do relógio que temos no pulo. É que, ao fim de algum 
tempo, deixamos de nos aperceber da presença destes objetos no nosso 
corpo. Este processo de incorporação naturalizante dos objetos técnicos 
tem consequências muito importantes para a compreensão da relação da 
atividade artística com a técnica e para entendermos aquilo que distingue 
a atividade artística da experiência estética.

Uma das consequências do devir naturalizante dos objetos técnicos é a 
tendência para confundirmos o domínio da arte com a experiência estética. 
O artista tende a dar da sua atividade uma aparência de espontaneidade, 
pelo facto de a componente técnica da sua atividade se tornar cada vez 
mais imperceptível. As formas tendem a apagar as marcas da estrutura, dos 
andaimes que as suportam, a performance do bailarino tende a surgir como 
comportamento espontâneo e gracioso dos corpos em movimento. O pianista 
dá da execução da obra uma tal naturalidade que o espectador é levado a 
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esquecer as exigências dos anos de aprendizagem e tem a ilusão de que 
qualquer pessoa poderia executar a mesma obra com idêntica naturalidade.

A atividade artística depende da técnica para co2nstruir as fronteiras 
do seu mundo, do mundo do sentido, que constrói graças ao poder da sua 
natureza mitopoiética. É a eficácia da sua componente técnica que delimita, 
por um lado, as fronteiras da atividade artística e, por outro lado, o mundo 
profano, desordenado, caótico e incoerente da realidade.

As teorias formalistas e gestaltistas comprazem-se em desmontar 
as marcas deste trabalho artesanal escondido ou apagado pelo processo 
de naturalização por detrás da obra de arte. Com esta desmontagem, 
estas teorias contribuem, evidentemente, para a sua dessacralização ou 
desmitificação, mas também aumentam a inteligibilidade do processo 
de criação artística e, deste modo, ajudam a adquirir o entendimento do 
processo mitopoiético. A relação da atividade artística com a experiência 
técnica é, por conseguinte, ambivalente, feita, ao mesmo tempo e de 
maneira incontornável, de dependência e de suspeita.

Gostaria agora de sublinhar que é esta ambivalência da atividade 
artística que caracteriza as convenções instituídas da experiência técnica. 
As vanguardas esforçavam-se sempre por revelar a tecnicidade do processo 
de construção das obras. Esforço paradoxal, uma vez que, ao darem a ver 
a tecnicidade deste processo, não podiam também deixar de utilizar um 
outro processo técnico apagado, naturalizado e imperceptível, para a 
produção da sua própria obra. Por outras palavras, ensinaram-nos que, 
para desmontar um processo mitopoiético de construção de um mundo, 
temos que necessariamente utilizar um outro processo mitopoiético que se 
abre para o mundo de desmontagem da construção de um outro mundo. 
Não há volta a dar: para os seres humanos, a construção do seu mundo 
depende de manira incontornável do desencadeamento dos dispositivos 
de que estão apetrechados para esse efeito; numa palavra, qualquer obra 
de arte depende de componentes técnicas incorporadas na obra pelo 
artista e, mesmo quando pretende desmontar essas componentes, não 
pode deixar de continuar a depender das componentes técnicas que são 
incorporadas na obra que pretende desincorporá-las. Idêntico processo 
ocorre do lado da fruição das obras de arte: passado o momento da sua 
aparição, o espectador não pode deixar de incorporar a tecnicidade da 
obra de arte e, deste modo, perder a surpresa e o espanto provocados pela 
sua primeira aparição.
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Desde o início do século XX, assistimos a uma sucessiva substituição 
dos padrões e modelos estéticos e a um acelerado processo de imposição 
da ruptura para com os modelos instituídos como modelo estético. Como 
não podia deixar de ser, também este ideal de ruptura acabaria por se 
institucionalizar, ficando assim destinado a um processo cada vez mais 
acelerado de ultrapassagem. O problema é saber qual é o ideal que pode 
suceder a um ideal de ruptura. Como vimos, o formalismo encarnou o projeto 
de ultrapassagem dos impasses decorrentes dos ideais vanguardistas.

Podemos ver nalgumas realizações artísticas contemporâneas o retorno 
a algumas propostas do formalismo, em particular as que consideram que 
o sentido da obra é o resultado do processo da sua construção e que a 
natureza poética da obra consiste na sua capacidade de violar ou de romper 
com a percepção automatizada, habitual e rotineira dos objetos. Não é 
por isso a obediência a um ideal de beleza, mas este projeto de espantar 
o espectador, que os formalistas já definiam como a marca da poeticidade, 
que parece caracterizar a arte contemporânea. O objeto de arte tende a ser 
aquele que faz ver realmente aquilo para que habitualmente olhamos, sem 
nos darmos conta daquilo que o distingue. A dar crédito ao juízo que faz 
Dabney Townsend da experiência estética contemporânea:

«É cada vez menos importante que o verdadeiro produto seja 
mundano, efémero e relativamente desinteressante em si mesmo. 
Não contemplamos latas de sopa ou edifícios envoltos em plástico por 
causarem algum tipo de experiência único. Não o fazem. Olhamos para 
essas manifestações porque elas vão contra as antigas expectativas e, 
realmente, clamam “olhem para mim”. Olhamo-las, portanto, nesse olhar 
consentimos que o artista destaque um pedaço do mundo de uma 
forma que difere das anteriores. Não é belo e não é significativo, mas 
é imediato e torna-se presente de uma maneira que os seus análogos 
utilitários não conseguem ser. Talvez isso seja tudo quanto a arte é 
capaz de produzir no presente contexto e, assim, tudo o que o estético 
pode exigir.» (Townsend 2002: 247-248).

Esta citação sugere que termine a minha intervenção com duas 
perguntas para as quais não consigo descortinar respostas consensuais:

Será que este trabalho de nos fazer ver de maneira diferente os objetos 
que nos rodeiam se inscreve num processo de reconciliação da atividade 
artística com a experiência estética e, nesta medida, é uma reação à sua 
emancipação provocada pela experiência moderna?
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Qual é o mundo que a arte pretende construir com estes objetos que 
nos faz ver ou, se preferirmos dizê-lo de outro modo, qual é a natureza do 
processo mitopoiético da arte contemporânea? 
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A dimensão estética da experiência: 
algumas reflexões em torno do texto 

A Experiência Estética

Walter Romero Menon Jr.
Universidade Federal do Paraná

Há uma tradição antiga, deveras esquecida, do médio platonismo, 
que afirmava ser a filosofia um exercício polifônico, um exercício de 
harmonização, de conformidade entre o filosofar e seu objeto. Seu defensor, 
Máximo de Tyro, que viveu no final do segundo século depois de Cristo, se 
perguntava porque não havia espanto entre os atores dramáticos com o 
fato de que sua atividade dependia de interpretar, encarnar, conservando 
sua pessoa, diversas personagens em momentos diversos, enquanto os 
filósofos ao adequarem seus discursos à natureza de seus objetos, ou seja, 
suas pessoas às suas obras, eram considerados destoantes, multiformes, 
polifônicos.

Máximo toma então a polifonia que parece desqualificar o discurso 
filosófico como a sua força, tendo em vista que a vida humana é fluxo 
contínuo, naturalmente múltipla na sua essência e que, de fato, essa parece 
ser a razão do espanto fundador da reflexão filosófica.   A adequação, 
adequatio, a verdade por relação de correspondência, quero arriscar, se 
daria antes entre a composição do discurso e o que neste aparece, seu 
conteúdo, muito mais do que entre a proposição e a coisa. Afirma-se, assim, 
a experiência “singular, única e irrepetível” da dimensão estética como 
fundamental ao exercício filosófico; e, não é por acaso, que tal experiência 
se depreende do texto de Adriano Duarte.  

Gostaria de começar meu comentário evocando essa propriedade 
rara nos tempos contemporâneos, do texto do professor Adriano Duarte 
Rodrigues e a extrema coerência refletida nessa qualidade, da qual, nos 
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damos conta ao acompanharmos seu percurso argumentativo. Sem dúvida, 
a formulação, o cuidado com a forma é a consequência a ser extraída do ponto 
principal defendido nesse texto brilhante: o de que a dimensão estética da 
experiência tem um caráter prioritário, diria mesmo fundamental, no que 
diz respeito  a outras formas de relação com o mundo; mundo este que 
se declina em seus entes e nas afinidades ontológicas entre os mesmos. 
Ora, no sentido de fazer-nos perceber, não só pelo entendimento, mas de 
maneira sensível tais afinidades, assim como a essência mesma da nossa 
subjetividade, é que se desdobra seu estilo claro e faz do prazer da leitura 
um seu componente essencial, deixando transparecer o próprio texto 
como um exemplo daquilo que o autor denomina a dimensão estética da 
experiência. Na experiência da leitura desse texto, se experimenta a noção 
de experiência estética tal qual ela se encontra aí defendida.

Não se resume a uma provocação introdutória a presença da citação 
do filósofo John Dewey logo no início; ela nos indica o tom e o caminho 
argumentativo que irão constituir a defesa de uma estética para além 
do objeto artístico, uma estética que contempla nossas experiências 
mais banais e, portanto, as mais fundamentais. Dewey foi o pensador da 
experiência pragmática, ordinária, junto com o Wittgenstein da linguagem 
ordinária e o Heidegger de Ser e Tempo, como condição para a constituição 
de qualquer interpretação teórica de nós mesmos e de tudo que nos 
cerca. Uma atitude de apreciação é, assim, colocada em foco. Pensada 
em seu aspecto primordial, desprovida de conceito, como queria Kant 
ao pensar o juízo de gosto, ela sugere um posicionamento espontâneo, 
aberto ao mundo, sem a postura característica do perspectivismo teórico 
interpretativo. Somos levados, a partir do posicionamento primordial 
indicado por Dewey, o da apreciação, a percorrer, por meio de uma poética 
das experiências cotidianas, essas mesmas experiências no seu duplo 
sentido de vivência e empiria. Tal atitude condiciona a descrição mesma 
na sua poesia e, nisso, faz com que experimentemos o apreciar em seu 
“funcionamento”.

Não só entendemos, por meio dos exemplos, descritos poeticamente, 
no que consiste a dimensão estética em sua originalidade, mas exercitamos 
na leitura essa “apreciação” por ela exigida. Impossível ficar insensível ao 
nexo afetivo/cognitivo que se depreende dos exemplos, à medida que nos 
toca em nossa singularidade. Paradoxalmente, à medida que podemos nos 
perguntar qual de nós não vivenciou essa dimensão estética e teve a sua 
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subjetividade por ela determinada, é que nos damos conta de seu caráter 
universal: nem mesmo as dimensões ética, política e científica deixam 
de ser contempladas nessa atitude apreciativa. Talvez aqui pudéssemos 
aproximar, à título de comparação, essa atitude àquela outra do juízo de 
gosto, que, segundo Kant, por ser reflexionante, não seria determinada 
conceitualmente e, no entanto, seria um juízo universal.

Na atitude apreciativa, assim como no juízo de gosto, a dimensão 
objetiva da experiência estaria contemplada na subjetividade. Não se daria 
nesse juízo apreciativo, constituído pelo prazer do livre jogo da imaginação, 
a experiência dos entes em sua forma entendida como a representação 
do objeto em seu aparecer aos sentidos, à sensação? Puro fenômeno, a 
dimensão estética da experiência é o próprio mundo que se abre ao sujeito. 
Porém, adverte Adriano Duarte, essa  dimensão não deve ser confundida 
com aquela outra ontológica e, nem mesmo, com a ética. Nisso, o pensador 
português parece seguir Kant, tendo em vista a separação entre as leis 
da razão pura e aquelas da razão prática, demonstrada pelo filósofo de 
Konigsberg. Como em Kant, também na análise de Adriano Duarte somos 
levados a compreender os sentidos e o mundo como as duas faces dos 
processos cognitivos/afetivos de percepção e de expressão que são a 
pedra fundamental que fazem do binômio sujeito/objeto um mesmo lugar 
epistemológico.

A experiência estética tem por condição necessária o mundo, assim 
como não há mundo sem a dimensão estética. Mas, de novo, ressalva 
Adriano Duarte, se as sensações, os sentimentos são, necessariamente, a 
matéria da qual o mudo é feito na experiência estética, essa matéria não é 
suficiente para definir tal experiência: as sensações restritas a elas mesmas, 
as simples reações aos estímulos do ambiente, os automatismos que nos 
compõem, não compõem a dimensão estética do humano. Há algo nas 
sensações e sentimentos que os transcendem, ainda que não se diferencie 
dos mesmos; algo que é capaz de produzir um sentimento de plenitude, 
talvez de harmonia, de ordem, ou de sentido que advém do fato de que na 
experiência estética há um confronto com o caos externo e o encontro, no 
sujeito mesmo, de um terreno sólido, de uma universalidade afetiva, plena 
de sentido.

O pensador português nos indica o que seria esse algo a mais da 
dimensão estética da experiência do mundo: o caráter mitopoiético de 
uma memória de tipo existencial, da qual deriva todo o sentido original 
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e originário que determina nossa historicidade, cuja temporalidade 
(adimensional) instaura o tempo de toda lembrança, de todo passado vivido 
que se consolida em um fim presente, ou em um objetivo futuro, ou seja, 
que instaura nossa história e aponta para sua condição fundamental de ser 
projeto. Mas nada há de excepcional, creio, na temporalidade mitopoeitica 
da experiência estética, como diz Adriano Duarte: “todos nós sabemos 
reconhecer a dimensão estética da experiência”. Ela é da ordem do banal, 
da relação ordinária com os objetos; dimensão ordinária da experiência, na 
qual se abre uma outra que poderíamos denominar de extraordinária. Nessa 
experiência, algo nos ultrapassa pela sua própria proximidade excessiva: 
a sensação tende a esfumar e, por vezes, a fazer desaparecer a percepção 
do mundo “à nossa volta, quando somos envolvidos ou mergulhados no 
mundo que a dimensão estética das nossas sensações estéticas provoca.” 
(RODRIGUES, p.3).  Um outro mundo passa a existir nesse mundo ordinário, 
um mundo simbólico, no sentido do étimo, symbállein,  “aquilo que reúne”.

A experiência estética reúne homem e mundo. Esse unir que é a própria 
dimensão estética, é evidente, não obedece nem a um regime instrumental, 
pragmático, utilitário ou técnico-racional, nem tampouco pode ser 
considerado algo da ordem do  irracional, da pura afetividade. O mundo 
instaurado pelo processo mitopoiético, por ser da ordem do simbólico, 
não pode ser outro, senão aquele do sentido da experiência em que razão 
e sensibilidade encontram-se unidos. Quando essa união é rompida a 
experiência estética vacila entre desaparecer sob uma racionalidade tecno-
instrumental, lógico-discursiva, ou ceder à pura sensação bruta, caótica, 
pulsional. Tanto um extremo, quanto o seu oposto são as faces de um longo 
processo histórico de dissolução do simbólico que culmina naquilo que 
Adorno e Horkheimer denominaram de Industria Cultural. O início desse 
processo coincide com aquele da modernidade e, aponta Adriano Duarte, 
tem sua afirmação em fins do século XVIII. 

Mediante a consumação da separação entre o domínio da arte e 
aquele da experiência estética que se desenrola no seio mesmo daquilo 
que inaugura o pensamento moderno, a saber, a autonomização de todas 
as dimensões do humano, a estética não só se configura em um domínio 
específico da filosofia, mas também a arte cada vez mais se institucionaliza 
nas academias, nos museus, nas galerias de arte. Não que originariamente 
a experiência estética estivesse submetida à arte. O comprometimento, 
se podemos assim denominar, entre arte e estética é da ordem da 
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universalização da experiência estética. Na expressão artística, a experiência 
estética encontra sua possibilidade de partilha, evidenciando, assim, seu 
caráter universal. Nisso Adriano Duarte se afasta de Kant visto que, para o 
filósofo alemão, a arte não é condição necessária, nem tampouco suficiente 
para a experiência do belo e sequer do sublime. Adriano Duarte vai além 
da restrita visão setecentista que caracteriza a teoria da arte kantiana e 
suas repercussões posteriores, mostrando que a natureza da relação entre 
arte e estética é de caráter essencial e sempre problemática. Problemática, 
porque à medida que o fazer artístico se torna cada vez mais específico, 
mais especializado, afasta-se da dimensão estética da experiência, e sua 
relação com o mundo se torna, por sua vez, cada vez mais abstrata. Isso 
porque, como mostrou com propriedade Adriano Duarte, a experiência 
estética é o mundo. 

O pensador português vê na separação entre belas artes e artes e 
ofícios um sintoma dessa separação. O sentido primordial da techné grega, 
aquela que definia uma habilidade, um saber que se desenvolve no fazer, 
no contato direto com a materialidade do mundo e do pensamento, e que 
caracterizava o trabalho, tanto do médico, do retórico quanto o do artista, 
em fins do século XVIII já está claramente restrito ao ofício do artesão, ao 
domínio dos objetos utilitários e destinados ao uso cotidiano, enquanto 
que o produto destinado ao belo converge para a necessidade do prazer 
sensível, do agradável, em uma deriva que chegará à radicalização cada vez 
maior da abstração, aprofundando a diferença entre esses dois campos do 
fazer, mas também do campo do fruir, quer dizer, da experiência sensível 
do mundo. Às chamadas belas artes caberá tratar apenas de temas 
“extraordinários”, “elevados” afastando-se paulatinamente da experiência 
ordinária, a não ser quando é para caricaturá-la, ou utilizá-la como alegoria 
moral. A institucionalização do fazer artístico imprime em seus produtos 
uma determinação que transparece na tendência ao excesso de teorização 
da qual a arte não pode mais prescindir para ser legitimada.

Talvez, aponta Adriano Duarte, a solução para esse antagonismo 
esteja na recuperação não do modelo clássico, já desgastado por 
sucessivas reinterpretações, mas naquilo que as vanguardas viram em 
outras culturas não europeias, em artefatos pré-históricos e na cultura 
popular: a experiência mitopoiética, simbólica, de si mesmo e do 
mundo transfigurada nos objetos artísticos. Não devemos, entretanto, 
confundir esse interesse e valorização de outras culturas e práticas, com 
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o perspectivismo radical, algo contraditório e autoritário, de um regime 
estético pós-modernista, cujo interesse maior seria o da fragmentação e do 
multiculturalismo a serviço da arbitrariedade institucional. Pelo contrário, a 
ênfase é no processo mitopoiético que resiste e reside na diversidade dos 
fazeres primitivos, no sentido de originários. Fazeres espontâneos, o que 
não significa desprovido de regras, em que a matéria se faz mundo para 
um sujeito, e uma presença, uma existência  se faz sujeito para um mundo. 
Seja ele artista ou simples apreciador, o sujeito da experiência estética é 
produzido no processo mitopoiético. O que está em jogo aqui é a atitude 
de apreciação intrínseca que atravessa o artista, o fazer da obra, a obra ela 
mesma e aquele que efetivamente a aprecia, na correta distância de um 
aproximar poético e sensível da materialidade.   Quando a arte torna-se 
“teoria da arte”, sociologia, antropologia, filosofia da arte, a experiência da 
atitude apreciativa desinteressada desaparece de seu horizonte. 

Se o diagnóstico parece ser um tanto quanto pessimista para as 
expressões artísticas, ela é mais positiva com relação à própria experiência 
estética. Embora alijada da chamada grande arte, a experiência estética 
é intrínseca àquilo que define a natureza da nossa subjetividade, ou seja, 
nossa interação com o mundo. Veja-se as belas descrições do pensador 
português da essência estética dos atos cotidianos na página quatro de seu 
texto; atos que, para além do seu automatismo se aperfeiçoam no olhar, 
no gesto repetido com o cuidado e a atenção que implicam a atitude de 
apreciação e o prazer do encontro com o mundo nos sentidos por meio 
desses mesmos atos. Diz o filósofo em sua maneira poética: 

As expressões que distinguem e marcam os mais inesperados compor-
tamentos e os mais pequenos objetos da vida quotidiana guardam, cada 
uma à sua maneira, a memória do que foi desde sempre a dimensão 
estética da experiência.” (Rodrigues, p.6)

 

A memória é, portanto, sempre o centro de onde parte toda 
dimensão estética. Rememorando o mito grego da mètis é que Adriano 
Duarte recupera a noção de saber associado à techné, no qual a memória 
é o elemento fundamental de toda experiência. A memória é aquilo que 
se acumula como saber e conforma as novas experiências. Mas o que 
seria da memória sem a mètis? As musas nascem de Zeus e da Memória 
segundo Hesíodo; da mãe, o epíteto é medéousa que implica o cuidado, 
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o reinar, dominar; o adjetivo do pai é metíeta de mètis, manha, sabedoria 
prática. As Musas são as primeiras a serem evocadas no canto arcaico e 
nessa evocação já se dá aquilo que guiará toda a poesia: a produção de 
um mundo, a origem desse mundo em oposição ao Khaos; a ordem, o 
logos, em oposição à desordem, ao informe.  Assim é que da memória e 
da habilidade surge a inspiração e a aspiração do devir que conspiram 
para a união simbólica, concreta e singular que se expressa no domínio da 
techné; a techné, por sua vez, se expressa no domínio da materialidade a 
que dá forma. Inventar objetos técnicos não se distinguia, nesse sentido, 
do inventar poético. Se essa indistinção resiste até o século XVI, segundo o 
exemplo encarnado pelo protótipo do artista/inventor do Renascimento, 
para desaparecer posteriormente na separação moderna dos campos da 
ciência e das artes, não é menos verdade que a experiência estética, ainda 
que diferenciada da técno-científica no mundo contemporâneo, como 
verifica Adriano Duarte, subsiste e mesmo é necessária para a experiência 
e o método científicos.

A dimensão estética é inerente às observações de uma estrutura 
cristalina, de uma molécula, ou na imagem sintetizada digitalmente de um 
planeta, de uma galáxia, ou de um aracnídeo microscópico que habita nosso 
tecido epitelial. A imagem escaneada da atividade neuronal é como uma 
dança de cores e formas, que evidentemente deve ser interpretada segundo 
os parâmetros definidos de um código de referências que evidenciam tal ou 
tal atividade, ou funcionamento dos neurônios. No entanto, a atividade e o 
saber da técnica subsistem no limite da arte. Ressalte-se a importância dada 
por Adriano Duarte às teorias formalistas e gestaltistas no entendimento da 
relação entre técnica e arte, em que, muitas vezes, a distinção entre as duas 
não é clara. Há como que uma naturalização da técnica na arte.

Faz-se necessário, por conseguinte, entender melhor o que é o 
processo mitopoiético. Mas o que isso significa entendermos melhor tal 
processo? E qual a importância desse entendimento? A meu ver, é única 
a resposta a essas questões: ela encontra-se na própria natureza do 
processo mitopoiético, isto é, na maneira como ele é colocado em prática, 
em “movimento”, na tentativa de viabilizar o desmonte do aparato técnico 
constitutivo da nossa herança moderna na obra de arte. À medida que a 
arte se transformou em uma reflexão sobre a natureza da arte, e a natureza 
técnica da arte passou a ser central nessa reflexão, desmontar a técnica na 
arte tornou-se uma meta constitutiva do fazer artístico. Fazer uma obra de 
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arte significa, em alguma medida, expor a ossatura técnica que sustenta a 
própria obra, ou seja, expor a sua factura. Mas nisso, se bem acompanho o 
raciocínio de Adriano Duarte, está implicado o desmonte de um processo 
mitopoiético da construção de um mundo, o que não se pode fazer sem a 
implicação de um outro processo mitopoiético que leva à construção de 
outro mundo e assim por diante. Nesse sentido, ao transformar a feitura da 
obra, na obra ela mesma, não escapa o artista da determinação da técnica 
que é o suporte desse outro mundo que se dá a ver como obra. A obra 
de arte depende da técnica, do suporte técnico, assim como a matéria 
depende da forma; e este estado de coisas também se revela na própria 
fruição da obra, que nada mais é que a surpresa, ou o choque da exposição 
da técnica como o próprio ser da arte. 

É necessário retomar a dimensão estética da experiência em outro 
âmbito, salvaguardá-la no que a constitui, quer dizer, na relação originária 
com o mundo que se abre no processo mitopoiético e nos constitui enquanto 
singularidades irredutíveis. Com isto, não se quer fazer eco àqueles que 
diagnosticam o fim da arte, como o filósofo norte-americano Artur Danto, 
ao seguir Hegel, mas sim evidenciar que se ainda há arte, é porque, creio 
eu, ainda há um território simbólico do qual ela é a manifestação, como 
nos indicam as produções primitivas, populares, e assim por diante. No 
entanto, isso não significa que a dimensão estética se estenda de maneira 
absoluta a toda expressão popular, ou primitiva, ou que basta sê-lo para 
termos aí a experiência da “autêntica” obra de arte. Longe disso, a aposta 
central no texto de Adriano Duarte seria de por um retorno a uma relação 
primordial, de encontro com as coisas na sua simplicidade marcada pela 
atitude estética da apreciação que atravessa, por vezes, o próprio fazer, 
o produzir no sentido da poiesis e, portanto, da arte na sua expressão 
autêntica. Encontro esse que é o acontecer na dimensão do simbólico que 
retira as coisas e o sujeito de sua opacidade mútua para dispô-los em um 
mundo poético, ainda que não se diferenciado ontologicamente daquele 
com o qual lidamos na cotidianidade. 

Assim, me parece, as duas perguntas que encerram as reflexões 
do pensador português, remetem para o própria desenvolver poético e 
conceitual do texto. Em sua leitura, encontramos tanto o elemento poético 
em ação, como o conceitual/explicativo reunidos de maneira simbólica. 
Encontramos, portanto, nesse processo a possibilidade da fusão de 
horizontes: o do leitor com o do autor, própria da hermenêutica filosófica, 
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segundo Gadamer, mas também própria daquele fazer da poiesis que a 
experiência da leitura adquire por meio da sua dimensão estética.

Encerro esse breve comentário ao texto do professor Adriano Duarte 
Rodrigues agradecendo a oportunidade do convite a comentá-lo e, 
especialmente, de haver encontrado nesse convite um outro, aquele de 
adentrar em seu universo conceitual pela via da dimensão estética que lhe 
define.
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Delimitação, natureza e funções do 
discurso mediático

Adriano Duarte Rodrigues (2010)
  

Introdução

O discurso não é uma das funções mediáticas; é o seu principal 
produto e o resultado final do seu funcionamento. Os media produzem 
discursos como os pintores pintam telas, os músicos compõem músicas, 
os arquitectos projectam edifícios. É claro que os media desempenham 
também outras funções, mas todas elas têm no discurso o seu objetivo e a 
sua expressão final.

Uma das principais características do discurso mediático é o fato de se 
apresentar como um discurso acabado e de funcionar aparentemente sem 
intermitências nem vazios. O funcionamento dos discursos espontâneos, dos 
discursos que trocamos uns com os outros no decurso da vida quotidiana, é 
intermitente, pontuado por todo um conjunto de  hesitações, de esperas, de 
rupturas, de silêncios, de derivas. O discurso mediático, pelo  contrário, flui de 
maneira constante e ininterrupta, encadeia enunciados que se apresentam 
habitualmente de forma acabada, escondendo os seus processos de gestação.

Este efeito de completude resulta da camuflagem do processo de 
enunciação, através do uso predominante da terceira pessoa que, como 
sabemos, é forma verbal da pessoa ausente. O uso predominante da terceira 
pessoa garante ao discurso mediático, como aliás também aos discursos 
históricos e científicos, uma estratégia de referencialidade universal dos 
enunciados, uma credibilidade da narração dos fatos independente do 
lugar e do tempo da fala do enunciador.
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No discurso mediático, os silêncios são intoleráveis, uma vez que  
assinalam a perca da relação com o público e são, por conseguinte, 
encarados como um  risco letal para o próprio funcionamento do dispositivo 
técnico de enunciação. Falar, falar sempre, mesmo que seja para não dizer 
nada; falar apenas para manter a antena aberta, para não perder o contato 
com o público, para preencher a programação, para encher a página do 
jornal. É por isso que uma das funções comunicacionais mais importantes 
do discurso mediático, além da função referencial, que consiste em dar 
conta dos acontecimentos que ocorrem no mundo, é a função fática, que 
consiste no estabelecimento, na manutenção, no reforço e eventualmente 
no restabelecimento do contato com o público. E, apesar de existirem 
diversas modalidades de silêncio no funcionamento do  discurso dos 
media, é o silêncio dos destinatários, a ausência de palavra por parte da 
audiência que a torna público, instituindo-o como uma  autêntica instância 
de interlocução. É que, ao fim e ao cabo, ao contrário do que as teorias 
clássicas da comunicação pressupõem, o silêncio do  público não é simples 
ausência passiva de palavra; é um processo ativo e específico de  elaboração 
do sentido, um processo da escuta. Apesar de silencioso, o público está 
presente na cadeia de elaboração do discurso, e é deste silencioso processo 
de escuta que o discurso dos media recebe o seu princípio, o seu alimento, 
a sua razão de ser, o seu sentido.

É indispensável fazer a distinção entre  ouvir ou escutar um discurso e 
ser o seu destinatário. Posso ouvir eventualmente aquilo que duas pessoas 
dizem uma à outra, através das paredes de minha casa, ao passar por elas na 
rua ou ao viajar ao lado delas num transporte público, sem que aquilo que 
dizem uma à outra me seja dirigido ou tenha a ver comigo. Ser destinatário 
de um discurso é ser envolvido por ele, ser alvo do endereçamento do seu 
sentido, ser obrigado a responder às suas interpelações, deixar-se ir na 
direção que ele próprio produz, orienta e dirige. Deste modo, o público do 
discurso mediático não é constituído por aqueles que o ouvem ou escutam, 
mas por aqueles que, de algum modo, são os seus destinatários, são por 
ele interpelados ou envolvidos. É esta escuta específica daqueles que se 
sentem envolvidos pelo discurso mediático que constitui o público.

Uma precisão de natureza metodológica. Não é minha intenção 
proceder a uma  crítica negativa do discurso mediático, emitir juízos acerca 
das suas virtudes ou dos seus vícios eventuais, a partir de concepções 
morais mais ou menos implícitas. Também não  pretendo fornecer 
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normas ou preceitos, dar conselhos acerca da melhor maneira de produzir 
“bons” discursos mediáticos. Se tivesse esses objectivos, teria de partir de 
pressupostos moralizantes que estão fora das minhas pretensões. Apenas 
pretendo, muito mais modestamente, contribuir para a sua compreensão, 
procedendo a uma delimitação do seu  âmbito, a uma identificação da sua 
natureza e dos seus modos de funcionamento, a uma  averiguação das 
suas relações com as outras modalidades de discurso e das funções que ele 
desempenha no seio das sociedades modernas.

O problema da delimitação das fronteiras do discurso mediático

Se a delimitação das fronteiras de qualquer discurso é uma tarefa 
complexa, em virtude da relativa fluidez e heterogeneidade, da natureza 
multifacetada e polimórfica da sua enunciação, a delimitação do discurso 
mediático é uma tarefa ainda mais difícil, devido à sua capacidade de 
circulação por todo o tipo de discursos, de infiltração nas práticas discursivas 
que o contaminam e são por ele contaminadas.

É precisamente esta aptidão para contaminar os outras modalidades 
de discurso e  para se deixar por elas contaminar que confere ao discurso 
mediático as características que o habilitam a exercer as suas funções de 
mediação.

Será que podemos tomar como critério para a delimitação das 
fronteiras do discurso mediático o seu suporte de difusão, definindo-o 
como discurso difundido pelos dispositivos mediáticos da informação? 
Poderemos considerar toda a prática da linguagem que é  produzida pelas 
instituições da informação como discurso mediático? Não haverá também 
discursos mediáticos fora dos dispositivos da informação? Os suportes 
informativos não difundem também discursos não mediáticos?

O critério do suporte técnico de difusão do discurso não me parece 
aceitável, uma vez que uma das características da prática discursiva dos 
media é precisamente o de ser um domínio da experiência extremamente 
poroso e permeável, sem fronteiras estanques. O fato de as relações entre 
o discurso mediático e as outras modalidades de discurso serem marcadas 
por todo o tipo de contaminações recíprocas faz com que encontremos 
discursos mediáticos que não são veiculados pelos dispositivos técnicos de 
informação, assim como também encontremos discursos não mediáticos 
veiculados por dispositivos técnicos de informação.
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A natureza exotérica do discurso mediático 

Se quisermos então determinar a característica distintiva do discurso 
mediático, dizemos que é o fato de o âmbito da sua legitimidade não 
ser delimitado pelas fronteiras de um domínio restrito da experiência. 
Enquanto o âmbito da legitimidade dos outros tipos de discurso é limitado 
a um dos domínios específicos da experiência, o âmbito da legitimidade 
do discurso mediático é transversal ao conjunto de todos os domínios da 
experiência moderna. É para dar conta desta distinção que costumo dizer 
que os discursos não mediáticos são esotéricos, ao passo  que o discurso 
mediático é exotérico12.

O imperativo de transparência ou de visibilidade universal do 
discurso mediático tem a ver diretamente com esta natureza exotérica da 
sua simbólica, enquanto a relativa opacidade das outras modalidades de 
discurso tem a ver com a natureza esotérica ou reservada da sua simbólica. 
Assim, por exemplo, o discurso médico tende a criar, a utilizar e a impor, 
não só um vocabulário e regras sintáticas próprias, mas também  formas 
simbólicas esotéricas da sua expressão e da sua difusão. É por isso que o 
discurso médico é relativamente incompreensível e opaco para os que não 
são detentores da legitimidade de intervenção expressiva e pragmática no 
seu domínio específico de experiência, para aqueles que não fazem  parte 
do seu corpo legítimo.  O proverbial hermetismo da escrita de médicos 
expressa simbolicamente esta função esotérica do funcionamento do 
discurso específico da instituição da medicina. A experiência da medicina 
também tem obviamente acesso ao discurso mediático, uma vez que 
este também se apropria de uma parte da simbólica médica, enquanto 
prática discursiva transversal a todas as modalidades de discurso. Mas, ao 
apropriar-se dela, o discurso mediático tende a  torná-la transparente e  
universalmente compreensível, em função da natureza exotérica do  seu 
funcionamento.

É por isso que, ao contrário da natureza sacralizada do lugar de fala 
autorizado das outras instituições, a cena sobre o fundo da qual se recortam 
os lugares de fala dos enunciadores autorizados do discurso mediático é 
um lugar simbólico dessacralizado.

12. Utilizo aqui os termos esotérico e exotérico no sentido etimológico. Neste sentido, discurso 
esotérico é o que utiliza recursos da linguagem reservados apenas a interlocutores que detêm o seu 
domínio, ao passo que exotéricos são os discursos não reservados, mas abertos ao público em geral.
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Esta distinção entre a opacidade dos discursos das outras instituições 
e a transparência do discurso mediático é particularmente importante. 
Uma das suas consequências mais evidentes é o fato de o funcionamento 
do discurso mediático levar com frequência os detentores da legitimidade 
das outras instituições a considerarem que o discurso mediático atraiçoa a 
autenticidade do seu discurso especializado.

Mas há uma outra consequência do funcionamento exotérico do 
discurso mediático, a do seu contributo positivo para a permeabilidade 
dos discursos das outras instituições e  para a relativa homogeneidade das 
sociedades modernas.

A natureza metafórica do discurso mediático

A contaminação provocada no discurso mediático pelas diferentes 
modalidades discursivas é responsável pela natureza metaforizante da 
sua prática discursiva. É em grande medida o fato de assimilar parte da 
dimensão discursiva das outras instituições que contribui para a  função 
de mediação de que o discurso mediático é responsável. A título de 
exemplo, observemos alguns títulos retirados da revista brasileira Veja, nos 
quais podemos apreciar metáforas forjadas por transposição do discurso 
religioso, do discurso militar e do discurso desportivo:

Transposições do discurso religioso:

Templos da leitura
Anjo na cabine. Menina de 7 anos morre pilotando avião.
Pecados da cama.
Doença da vaca louca arrasa pecuária britânica e a ciência tem poucas 
respostas sobre o mal.
O prazer da carne. Feito em casa ou nos rodízios que se multiplicam, o 
churrasco se torna o mais popular prato típico brasileiro.

Transposições do discurso militar:

A revolução dos velhos. Os brasileiros com mais de 60 anos formam uma 
geração dourada. Têm renda e património maiores do que os mais jovens. 
Eles nasceram, cresceram e envelheceram quando o país prosperava.
Operação Relâmpago. Banco Central intervém no Banorte num ataque de 
surpresa,  e transfere seu controle para o Bandeirantes
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A guerra ao câncer
O Nordeste invade o Japão. O bate-boca entre o cearense Tasso e o 
maranhense Sarney em torno da CPI ofusca a viagem a Tóqio
Guerra de cinderelas
A guerra pela rede. Criada por um estudante recém-formado, a Netscape 
desafia o poder da Microsoft com novos programas de acesso na Internet

Transposições do discurso desportivo:

Na Marca do Pênalti. Acusado de assédio sexual por duas mulheres, 
Wanderley Luxemburgo tem de jogar na defesa.
A baixinha mostra o jogo
A roda global
Republicanos patinam na largada
Xadrez sangrento. Com mais dinheiro que os governos estaduais e federal, 
as  perfeituras se tornam peças decisivas no jogo político.

Além da dimensão discursiva, as instituições possuem ainda uma 
dimensão pragmática, visto serem detentoras da competência para intervir 
com eficácia no domínio da experiência de que detêm a legitimidade. Apesar 
de a dimensão discursiva das instituições se contrapor à sua dimensão 
pragmática, como o dizer se contrapõe ao fazer, há uma relação quiasmática 
entre essas vertentes, na medida em que a palavra também possui a sua 
eficácia, e a acção também é dotada de expressividade simbólica. No entanto, 
a dimensão pragmática, isto é, a competência que as instituições possuem 
para intervir com eficácia num domínio específico da experiência, escapa ao 
domínio do discurso mediático.

Não é da totalidade da dimensão expressiva das outras instituições que o 
discurso mediático se apropria. Cada uma das instituições mantém normalmente 
intata e ao abrigo da interferência da instituição mediática uma parte da sua 
dimensão expressiva, a  componente a que demos o nome de esotérica, a que é 
reservada aos seus membros, aos legítimos detentores do seu poder simbólico. É 
apenas da componente destinada a um público indiferenciado, da componente 
a que demos o nome de exotérica, que o discurso mediático se apropria. O fato 
de o discurso mediático se apropriar exclusivamente da componente exotérica 
do discurso das outras instituições tem como consequência uma reelaboração 
dessacralizante dos diferentes discursos institucionais.

Para esta reelaboração do discurso das outras instituições, de modo 
a adequá-lo às exigências do discurso mediático, as instituições dotam-se 
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habitualmente de um corpo especializado de profissionais da mediatização, 
constituído nomeadamente por adidos de  imprensa, porta-vozes, agentes 
da informação e de relações públicas. As fronteiras entre as componentes 
esotérica e exotérica da dimensão expressiva não são, no entanto, sempre 
claras nem indiscutíveis, mas marcadas por relações de permanente tensão, 
que despoletam muitas vezes situações de conflito. As recentes discussões 
em  torno das competências do discurso mediático para dar conta com 
legitimidade dos discursos político e jurídico, perspectivadas dos pontos 
de vista deontológico e ético, são bons exemplos da natureza tensional 
destas relações.

Em geral, a dimensão discursiva assegura quatro funções institu-
cionais: as funções pedagógicas, tradicional, simbólica, mobilizadora e 
reparadora. É pelo discurso que as  instituições asseguram a inculcações e a 
transmissão da sua legitimidade para ditar as normas destinadas a regular 
os comportamentos e para intervir com eficácia dentro de um determinado 
domínio da experiência. Mas é também ao discurso mediático que compete 
expressar simbolicamente a visibilidade da sua intervenção, a mobilização 
em torno da sua ordem de valores e a reparação da violação das suas normas.

A função especular do discurso mediático

Sendo a modernidade marcada pela autonomia das diferentes esferas 
da experiência, as sociedades modernas correriam o risco de dissolução, 
de prosseguirem um conjunto de  objectivos desgarrados, heteróclitos e 
sem sentido, se não pudessem contar com procedimentos destinados a 
assegurar a composição entre os interesses heterogéneos das  diferentes 
instituições. É a instituição mediática que desempenha, nas sociedades 
modernas, este papel estratégico de composição e de consequente cimento 
homogeneizador da vida colectiva. Nela vem reflectir-se, como num 
espelho, a diversidade das funções pedagógicas, simbólicas, mobilizadoras 
e reparadoras das restantes instituições.

Esta função especular que a instituição mediática desempenha 
em relação às outras instituições é, por conseguinte, indispensável para 
a homogeneidade das sociedades modernas. O seu contributo não só 
torna visível a ordem axiológica e a legitimidade de cada uma das outras 
instituições, mas também assegura o indispensável confronto das diversas 
pretensões legitimas entre si.
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As funções estratégicas de composição do discurso mediático

Em relação às pretensões legítimas das instituições tradicionais, o 
discurso mediático desempenha um papel estratégico de composição entre 
os seus diferentes interesses. Podemos distinguir diversas modalidades 
estratégicas de composição entre os interesses das diferentes instituições. 
As mais importantes são as modalidades de naturalização, de reforço, de 
compatibilização, de exacerbação dos diferendos, de transparência e de 
alteração do  regime de funcionamento.

As estratégicas de naturalização

Uma das principais funções estratégicas do discurso mediático é a de 
naturalizar o recorte da multiplicidade de domínios da experiência realizado na 
modernidade assim como o poder legítimo, tanto expressivo como pragmático, 
que as instituições detêm sobre eles. A apropriação por parte do discurso 
mediático de parte da dimensão expressiva das outras instituições tende a 
naturalizar as pretensões legítimas construídas historicamente pelos corpos 
autorizados dessas instituições, a apresentá-las como naturalmente fundadas 
e, por conseguinte, indiscutíveis, o que tem como efeito mais importante 
a modernização dos fundamentos da legitimidade das outras instituições.

Esta função estratégica pressupõe uma determinada relação com 
a memória ou, melhor dizendo, com a dimensão mnésica do discurso 
mediático. O entrelaçamento do esquecimento, resultante da efemeridade 
dos seus enunciados, com o seu retorno regular, sob a forma de retrospectivas 
e de citações, é um dos mecanismos fundamentais desta dimensão mnésica 
do discurso mediático. Se o discurso mediático prossegue, por um lado, um 
notável efeito de esquecimento e de arquivação, por outro, alimenta-se do 
incessante mecanismo de rememoração das formas que vai arquivando. Esta 
forma ritualizada da alternância dos mecanismos de  esquecimento e de 
rememoração é um dos processos mais importantes de produção dos efeitos 
de habituação e de naturalização.

As estratégias de reforço

Mas o discurso mediático desempenha também um importante papel 
estratégico de reforço da legitimidade das outras instituições, garantindo a 
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sua permeabilidade por todo o tecido social. Este papel de reforço resulta 
da projeção pública da sua simbólica, como o efeito da visibilidade que lhes 
confere, ajudando a mantê-las presentes no imaginário social.

As estratégicas de compatibilização

Nos casos em que, no entanto, a legitimidade das diferentes 
instituições se revelam contraditórias ou entram em competição na sua 
luta pela imposição da sua legitimidade tendo em vista impor os seus 
valores e as suas normas num determinado domínio da experiência, o 
discurso mediático desempenha um papel particularmente importante de 
compatibilização entre essas pretensões legítimas contraditórias.

Os processos mais importantes que asseguram este papel de 
compatibilização consiste na elaboração de uma retórica destinada a 
esvaziar os discursos em confronto das formulação mais polémicas, 
substituindo-as por enunciados formais com os quais os  detentores 
legítimos das diferentes posições em confronto não podem deixar de 
concordar.

Este processo de esvaziamento da conflitualidade nas sociedades 
modernas confere ao discurso mediático a natureza exotérica que o torna 
apto para assegurar as suas  funções de mediação.

Nos casos mais difíceis, em que não existem disponíveis processos 
retóricos de  compatibilização entre as pretensões legítimas concorrentes, 
a apresentação das diferentes posições em presença, nomeadamente sob 
a forma de mesas redondas, de debates entre os representantes legítimos 
dessas pretensões ou de textos editoriais desempenha semelhante papel de 
compatibilização, mantendo a instituição mediática ao abrigo de contestação 
sistemática de que são alvo as posições contraditórias em presença.

Uma das manifestações atualmente mais frequentes desta estratégica 
é a dos debates acerca das posições das instituições religiosas, políticas, 
médicas e jurídicas, acerca da questão do aborto. Tratando-se de um 
domínio associado à própria experiência da vida, o que, no imaginário, releva 
da fundação arqueológica das posições em confronto, a apresentação do 
somatório das posições das diferentes instituições em confronto permite 
garantir à instituição mediática a sua autonomia institucional de promotora 
dos valores da visibilidade e às instituições concorrentes o reforço das suas 
posições relativas.
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As estratégicas de exacerbação dos diferendos

Mas nem sempre o discurso mediático desempenha um papel 
harmonizador ou de compatibilização entre as pretensões legítimas 
divergentes. Por vezes, tende a exacerbar essas diferenças, despoletando 
ou agravando os diferendos. Assim, muitos do conflitos são empolados e 
por vezes despoletados, na sequência da sua encenação mediática.

As estratégicas de visibilidade

O discurso mediático é a instituição por excelência destinada a 
dar visibilidade pública às outras instituições. Esta função também está 
associada à natureza exotérica da sua simbólica. O fato de termos hoje 
à nossa disposição a instituição mediática faz com que aquilo que não 
seja objecto da sua intervenção mediadora não tenha existência efetiva 
socialmente reconhecida.

A alteração dos regimes de funcionamento

O discurso mediático assegura ainda alterações significativas no regime 
de funcionamento das instituições, ora acelerando, ora desacelerando 
o ritmo e a intensidade  do seu funcionamento. Assim, por exemplo, 
assistimos, no domínio do económico, ora a efeitos de aquecimento e de 
inflação, ora a efeitos de arrefecimento ou de deflação, como resultado da 
projeção mediática das decisões tomadas pelos agentes com competência 
de intervenção na esfera dos valores económicos. No domínio do político, 
o discurso mediático, ora normaliza e arrefece, ora revoluciona e aquece a 
luta pela detenção do exercício do poder.

Podemos verificar idêntica função na instituição militar, detentora da 
legitimidade no domínio dos valores da defesa colectiva, na instituição 
religiosa, detentora da legitimidade no domínio dos valores da salvação, 
na instituição médica, detentora da legitimidade no domínio dos valores 
da saúde, na instituição escolar, detentora da legitimidade no domínio 
dos valores do saber. Cada uma destas instituições vêem assim os seus 
ritmos, a sua intensidade e a velocidade de funcionamento acelerados ou 
desacelerados, em função da mediatização e da consequente projeção 
pública dos seus discursos e das suas intervenções próprias.
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A análise das diferentes funções estratégicas que o discurso mediático 
desempenha permite portanto compreender, não só as suas fronteiras, mas 
sobretudo a sua  permeabilidade pelos outros discursos. Poderíamos dizer 
que a linha de demarcação do discurso mediático passa pela sua natureza 
especular, pelo fato de nele virem refletir-se constantemente os discursos 
das outras  instituições.

A identificação da natureza e o inventário das suas características 
ajudar-nos-á agora a melhor delimitar com algum rigor o domínio do 
discurso mediático e distingui-lo das  outras modalidades de discurso.

A relação enunciativa do discurso mediático

A característica discursiva que distingue o discurso mediático das 
outras modalidades de discurso é a natureza específica da sua relação 
enunciativa.

Nos discursos face a face, nos discursos que se desenrolam em 
presença entre dois ou mais interlocutores no decurso da vida quotidiana, 
locutor e alocutário tornam-se, tanto destinadores, com destinatários de 
enunciados, de acordo com uma alternância regular da  tomada da palavra. 
O discurso mediático, pelo contrário, é unilateral. Um enunciador dirige a 
palavra a um público relativamente indiferenciado e ausente, que não tem 
possibilidade de tomar efectivamente a palavra, pelo menos no decurso da 
relação mediática.

Há obviamente também outras modalidades de discurso em que a 
relação interlocutora é caraterizada pela unilateralidade da enunciação. É 
o caso, antes de mais, dos discursos produzidos pelas instituições religiosa, 
escolar, militar, médica, jurídica, em que um sujeito da  enunciação, 
suposto saber, detém o monopólio da palavra e a endereça aos que se 
supõe que o não detêm. Os destinatários dos discursos destas instituições 
não constituem, no entanto, ao contrário dos destinatários do discurso 
mediático, um público indiferenciado, mas são constituídos precisamente 
como destinatários do discurso pelo fato de serem definidos por uma 
identidade relativamente fixa, pelo fato de serem respectivamente fiéis, 
guerreiros, estudantes, súbditos ou pacientes. Também no discurso literário 
um autor se dirige a um público indiferenciado e ausente, a um público que 
não tem a possibilidade de tomar a  palavra. Mas, nesse caso, o leitor faz uma 
opção positiva, escolhe a obra e tem com o  discurso literário uma relação 
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personalizada. No caso do discurso mediático, o  público não  controla, em 
princípio, a natureza interlocutora do discurso de que é destinatário.

É claro que, num esforço para aproximar os processos da enunciação 
mediática dos processos da enunciação do discurso face a face, a instituição 
mediática utiliza habitualmente todo um conjunto de procedimento 
estratégicos que são definidos, de maneira esclarecedora, pelo fato de 
visarem “dar a palavra ao público”. É o caso dos telefonemas em directo 
na rádio e na televisão ou das cartas ao Director e da correspondência 
dos leitores dos jornais e das revistas. Estes procedimentos não anulam, 
no entanto, fundamentalmente a unilateralidade da relação enunciativa 
do discurso mediático. Em primeiro lugar, porque não são propriamente 
processos de tomada da palavra por parte do espectador, do ouvinte ou 
do leitor, mas estratégicas de “condescendência” por parte do locutor 
e são, como tais,  subordinadas a uma selecção realizada pela própria 
instituição mediática. Em segundo  lugar,  porque não se trata de autênticos 
procedimentos de interlocução, mas de simulacros da interlocução, 
procedimentos artificias mais ou menos sofisticados.

A natureza unilateral da relação enunciativa é, por conseguinte, 
um bom critério para distinguir, nos suportes mediáticos do discurso, as 
modalidades mediáticas de discurso de outras modalidades de discurso. 
Tanto a televisão ou a rádio como a imprensa escrita servem por vezes 
de suporte a discursos não mediáticos. Os anúncios e as mensagens 
pessoais publicadas na imprensa escrita ou dirigida através da rádio a 
correspondentes individuais, a televisão à la carte e as teleconferências 
dificilmente podem ser consideradas como discursos mediáticos, uma 
vez que, nestes casos, se trata de usos personalizados, idênticos ao da 
correspondência epistolar ou por telefone. Por seu lado, os membros 
dos corpos institucionais podem ocasionalmente adotar a estratégia do 
discurso mediático,  como no caso de deputados, que utilizam a tribuna do 
parlamento ou o comício eleitoral ou no caso de sacerdotes que utilizam os 
media para se dirigirem ao público indiferenciado dos  cidadãos.

Há ainda outra característica da relação enunciativa própria ao discurso 
mediático, a do lugar de fala a partir do qual o discurso é produzido. Esta 
característica tem a ver com o  fato de o discurso mediático neutralizar as 
marcas enunciativas, evitando o uso das formas indexicais, dos dispositivos 
da linguagem que explicitam a relação dos enunciados com as pessoas, o 
lugar e o tempo da própria enunciação. Esta característica tem a ver com 
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o predomínio da função referencial e com a estratégica universalizante do 
próprio discurso mediático.

Podemos também encontrar evidentemente utilizações das marcas 
enunciativas no discurso mediático, mas estes casos ocorrem sobretudo 
nas duas ocasiões em que a lógica do discurso mediático é suspensa, 
é contrariada, falha ou é interrompida. Uma dessas ocasiões dá-se por 
ocasião da transição entre locutores,  como nos casos em que um locutor 
explicita as marcas da enunciação para dar a palavra a um repórter ou a 
uma testemunha de acontecimentos distantes. A outra ocasião dá-se 
quando ocorrem ruturas no fluxo habitual do discurso, por ocasião de falhas 
técnicas ou  pessoais que obrigam o locutor a pôr-se ele próprio em cena 
com a intenção de, em nome  próprio ou em nome da instituição mediática 
que ele representa, explicar e pedir desculpa por essas ocorrências.

No discurso mediático, é particularmente visível e distinção entre 
diversos enunciadores, fenómenos associados a um dos aspectos da prática 
discursiva, a que Oswald Ducrot  dá o nome de polifonia ou de pluralidade 
de vozes. Um locutor singular enuncia um discurso que, embora faça seu, é 
também de outros enunciadores.

A polifonia no discurso mediático pode situar-se a diferentes níveis, 
desde o mais superficial, o do discurso relatado, até aos níveis mais 
profundos das alusões e da heterogeneidade de sentidos. No discurso 
relatado, o locutor cita, em estilo direto ou indireto, o discurso de outro 
locutor, assumindo-o como seu ou demarcando-se dele. Mais subtis são os 
fenómenos de polifonia que atravessam os próprios enunciados do locutor, 
como nos casos dos enunciados irónicos ou atravessados por múltiplos 
sentidos pertencentes a lugares de fala diferenciados, pondo assim em 
cena diferentes enunciadores.

A título de exemplo, observe-se a multiplicidade de enunciadores que 
o locutor traz à  colação nos seguintes títulos da imprensa:

Unidos na bagunça.
Paz ou Pauleira. Israelenses decidem nas urnas entre o naufrágio e a 
continuação do diálogo com palestinos.
Deserto irrigado. Kadafi faz implante de cabelos com médico brasileiro, a 
exemplo de outros carecas famosos.
Depois dizem que Baiano é preguiçoso.
Então fica combinado: a gente decora sua janela e você decora nosso 
nome”
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A fumaça da riqueza. Da planta de fumo ao cigarro na padaria, o tabagismo 
no Brasil é um negócio de 7 bilhões de reais.
No corredor da Morte. Vítima da tragédia da hemodiálise de Caruaru conta 
como era a vida e a agonia entre amigos mortos, médicos pouco atenciosos 
e autoridades ausentes.
Major foge da vaca louca.
Procura-se um miserável. Os programas sociais têm critérios tão restritivos 
que  ficou difícil até ser considerado pobre no país.
Mágicos do sucesso.
O trabalhador vai ao divã. Pressionados pelo desempenho, os metalúrgicos 
vivem uma crise de identidade e mudam suas posições.
Igualdade desigual. Chega ao Brasil o debate sobre a “descriminação 
positiva” para proteger mulheres e negros.
A dose é pequena para curar. Os especialistas dizem que as novas medidas 
para facilitar o crédito nem arranhões a economia.
Os bombons da discórdia. A Philip Morris compra a Lacta da família 
Adhemar de Barros que estava brigando na Justiça.
O último tango de Cavallo. Com a economia argentina paralisada, o 
presidente Menem demite seu superministro.
Prefeitos-sabonete. A televisão faz das eleições municipais uma gurra de 
cifrões.

Em conclusão: a mutualidade das evidências

Um dos notáveis problemas pragmáticos do discurso mediático tem a 
ver com a avaliação do grau de probabilidade de entendimento em torno 
dos seus enunciados por parte do público. Como podem os seus enunciados 
ser entendidos por uma diversidade incomensurável de  indivíduos, a partir 
de quadros da experiência que escapam à percepção do locutor?

Em geral, existem três tipos de evidências a partir das quais os 
interlocutores inferem o sentido dos discursos que trocam entre si: a presença 
física, a co-presença linguística e a pertença a uma mesma comunidade da 
experiência do mundo. No discurso mediático, o locutor não percepciona 
a presença física do público e a percepção da presença física do locutor 
por parte do público é mediada por dispositivos que asseguram o suporte 
do discurso. A co-presença linguística e a comunidade da experiência do 
mundo desempenham, por isso, no caso do discurso mediático, um papel 
determinante  no entendimento do sentido, na  constituição das evidências 
mutuamente partilhadas, a partir das quais o público infere aquilo que o 
locutor quer dizer.
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Para obviar às dificuldades de intercompreensão decorrentes da 
diversidade e da ausência dos interlocutores, o discurso mediático 
utiliza sobretudo os recursos da intertextualidade. É o caso do uso de 
elementos anafóricos, de unidades discursivas que  remetem para outras, 
criando assim efeitos co-textuais que ancoram o discurso a um sentido 
intertextual, identificável pelo público, independentemente do horizonte 
da sua experiência individual. Deste modo, o sentido do discurso mediático 
converte-se num sentido auto reflexivo, em relação ao qual são situados os 
fatos, as referências ao mundo narrado. Este fenómeno pode ser facilmente 
apreciado, comparando a familiaridade do público habitual de  um jornal 
em relação ao seu discurso com a estranheza de um leitor ocasional.





Discurso mediático na vida cotidiana

José Milton Santos
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

O ensaio Delimitação, natureza e funções do discurso mediático, de 
Adriano Duarte Rodrigues, condensa de forma didática em 17 páginas 
algumas questões cruciais para a compreensão do funcionamento do 
discurso mediático na sociedade contemporânea em cinco subtítulos: 
1) Introdução, 2) O problema da delimitação das fronteiras do discurso 
midiático, 3) A natureza exotérica do discurso midiático, 4) A natureza 
metafórica do discurso midiático e 5) A função especular do discurso 
midiático.

Cabe ressaltar alguns pontos centrais do artigo. Inicialmente, a 
estratégia de referencialidade universal do discurso mediático mediante a 
camuflagem da sua enunciação, ou seja, o ocultamento de seu processo de 
produção, que produz os efeitos de completude e de naturalização.

Naturalização da vida cotidiana

Segundo Rodrigues (1997, p. 217), o processo discursivo da vida 
cotidiana é “intermitente, pontuado por todo um conjunto de hesitações, 
de esperas, de rupturas, de silêncios, de derivas.” O discurso mediático 
se apresenta como pronto, fluindo de maneira contínua, sem quebra de 
continuidade.

Dessa forma, o discurso mediático tem o papel de homogeneização da 
vida cotidiana e de composição dos interesses, muitas vezes conflitantes, 
das diferentes instituições sociais mediante naturalização, reforço, compa-
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tibilização, exacerbação das diferenças e visibilidade. A naturalização 
dos discursos ocorre pelo ocultamento das mediações intrínsecas ao seu 
processo de produção. O predomínio da 3ª pessoa gramatical no discurso 
mediático dá credibilidade às narrações, qualquer que seja o lugar e o 
tempo do enunciador.

Esta característica tem a ver com o fato de o discurso mediático 
neutralizar as marcas enunciativas, evitando o uso das formas 
indexicais, dos dispositivos da linguagem que explicitam a relação dos 
enunciados com as pessoas, o lugar e o tempo da própria enunciação. 
Esta característica tem a ver com o predomínio da função referencial 
e com a estratégica universalizante do próprio discurso mediático. 
(RODRIGUES, 1997, p. 230).

Predomina no discurso mediático a função informativa ou referencial, 
que procura reproduzir objetivamente a realidade exterior a ele. A função 
referencial centra-se no contexto externo e não em elementos intrínsecos 
ao processo de comunicação. Foi o paradigma positivista que estabeleceu 
uma separação radical entre sujeito e objeto do conhecimento, que define 
a atividade informativa como produção e distribuição de narrativas que 
refletem uma realidade dada, tida como pronta e acabada.

A naturalização discursiva da comunicação mediática bem 
desenvolvida pelo autor é, entretanto de segunda natureza, pois já existe 
uma naturalização reificante, alienação que permeia toda a vida cotidiana, 
que é, para o filósofo húngaro Georg Lukács (1966) a esfera mais espontânea, 
imediata, sensível e prática do ser social.

É próprio de a cotidianidade retirar de nosso campo visual as 
mediações, os processos que correm por detrás dos fenômenos. A falta de 
domínio das causas faz com que as explicações baseadas na analogia, forma 
primária de abstração, prevaleçam no senso comum. A analogia tipifica a 
rotina mental espontânea das primeiras manifestações do pensamento 
humano,tornando-se fundamento da magia.

É natural e necessário certo coeficiente de reificação na prática 
cotidiana do homem, na reprodução diária de suas condições básicas de 
vida. Para Lukács (1966), o comportamento do cotidiano é ontologicamente 
realista. Na vida cotidiana predomina a categoria da particularidade, pois 
nela predominam as necessidades e interesses imediatos e privados dos 
indivíduos. Cada um vive um eu privado que é o centro das rotinas da 
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cotidianidade ligadas à alimentação, vestuário e atividades caseiras. Nela se 
incluem amigos, pais, filhos, irmãos, parentes em geral além dos animais de 
estimação. A comunicação cotidiana espontânea, mediante a entonação 
vocal, a gesticulação etc. próprios de todo o processo de interação entre 
as pessoas tende a influenciar o pensamento e o comportamento dos 
interlocutores. Mas seria falso supor que os objetos da atividade cotidiana 
são de caráter imediato.

Pelo contrário. Não são mais que a consequência de um ramificado, 
múltiplo e complexo sistema de mediações que se complexifica e 
ramifica cada vez mais no curso da evolução social. Porém, na medida em 
que se trata de objetos da vida cotidiana, se encontram sempre prontos, 
e o sistema de mediações que os produzem está completamente 
esgotado e apagado na sua imediaticidade [...]. (LUKÁCS, 1966, p.44-
45).13 (Tradução nossa).

Lukács aclara sua idéia de mediação, pois os homens, imersos no 
cotidiano, interagem com objetos complexos, sendo alguns de alta 
tecnologia, mas não é necessário que conheçam os seus mecanismos 
determinantes para que os operem.

Para Lukács (2011), a dimensão predominante da realidade é o 
cotidiano com as seguintes determinações ontológicas: a) Heterogeneidade: 
fenômenos simultâneos e diversificados como trabalho, linguagem, jogo 
etc.; b) Imediaticidade: comportamento baseado numa relação direta 
entre pensamento e ação; e c) Superficialidade extensiva: somatório dos 
fenômenos, sem a percepção de suas mútuas relações. Devido a essas 
determinações, o indivíduo percebe a si mesmo como um ser singular, o 
que significa a sua dimensão universal (humano-genérica) é subsumida 
no cotidiano à sua singularidade. O materialismo espontâneo da vida 
cotidiana faz com que não só o indivíduo tenha percepção de si, mas 
também compreenda que existe uma realidade exterior.

13. Al contrario. No existen más que a consecuencia de un ramificado, múltiple y complicado sistema 
de mediaciones que se complica y ramifica cada vez más em el curso de la evolución social. Pero, em la 
medida en que se trata de objetos de la vida cotidiana, se encuentransiempredispuestos, y el sistema de 
mediaciones que los produce parece completamente agotado y borrado em su inmediato y desnudo 
ser y ser-así. (LUKÁCS, 1966, p.44-45).
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O cotidiano mediatizado

Para Sodré (2012, p. 80), o fluxo temporal dos fatos cotidianos não ocorre 
naturalmente, mas é construído na consciência das pessoas pela sensação 
ou percepção das passagens e das interrupções da experiência cotidiana. 
Na Antiguidade, não existia a concepção de tempo que temos hoje e sim 
ciclos naturais como os dias, as estações do ano, fases repetitivas da vida 
animal. O tempo começa a fazer diferença após o Renascimento quando 
passou a ser entendido como duração e medido independentemente dos 
ciclos. Segundo Sodré (2012), apenas na sociedade moderna tem-se a 
entrada da temporalidade histórica na vida cotidiana.

Esse fluxo temporal, que se manifesta no cotidiano de modo disperso 
ou caótico, é ordenado pelo discurso midiático. A pontuação rítmica dos 
acontecimentos possibilita a sua fixação num presente contínuo. Assim, os 
acontecimentos não podem ser compreendidos, como em muitos autores, 
como descontinuidades, pois o que eles marcam é mais que rupturas, mas 
sim a pontuação de um rítmico na temporalidade cotidiana. Também os 
acontecimentos previsíveis ocupam muito espaço nos noticiários. “Todo 
e qualquer fato tornado acontecimento pelo jornalismo implica uma 
pontuação rítmica, pouco importando se o acontecimento se deu no 
passado ou no presente contínuo.” (SODRÉ, 2012, p. 8).

Desde a modernidade o acontecimento se torna atual mediante o 
artifício narrativo da presentificação do passado e do futuro, com o uso do 
verbo no presente do indicativo e da pontuação rítmica. Para esse autor 
trata-se do presenteismo, que consiste no consumo exacerbado do instante. 

O acontecimento, que movimenta a vida da sociedade moderna, é 
assim o aspecto temporal do fato social. Inscrito na atualidade por meio 
de um artifício narrativo que o temporaliza à maneira de um gerúndio 
(o tempo do “está sendo”, ele se “presentifica”, ou seja, o passado e o 
futuro são sentidos como aqui e agora). (SODRÉ, 2012, p. 87).

O jornalista norte americano Walter Lippmann (2010) afirma que as 
representações da realidade social são preconcepções construídas, que 
nos orientam e condicionam quando temos de trabalhar com informações 
complexas. Dentre essas representações estão os estereótipos, opiniões 
preconcebidas sobre o mundo exterior, que condicionam a nossa percepção 
dos fatos, na memorização, na recuperação e no uso das informações. 
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Fato significa feito e deriva do latim factum, que é particípio passado 
de facere, referindo-se, portanto, a acontecimentos que já ocorreram. 
Notícia é uma proposição que representa o fato em alguns de seus aspectos 
captados pelo sujeito que o produz, ficando clara a impossibilidade da 
reprodução discursiva de toda a sua complexidade. Portanto, parte do fato 
permanecerá na opacidade e não se manifestará na notícia.

O fato corresponde a uma experiência sensível da realidade, ponto 
de referência para o conhecimento jornalístico. Dessa forma, de acordo 
com Sodré (2012), o jornalismo é uma forma de conhecimento mediante a 
singularização do fato. A informação jornalística parte desse objeto factual 
para produzir, posteriormente, sua contextualização sócio-histórica. O 
acontecimento é representação social do fato, uma “referência apropriada 
por uma sequência de enunciados cronologicamente ordenados” (SODRÉ, 
2012, p. 27), ou seja, a notícia.

O trabalho do repórter tem como diferencial essa imersão na realidade, 
no que está à sua frente, no momento mesmo do acontecimento. A função 
de sua profissão é produzir narrativas para transmitir às outras pessoas o 
que viu, ouviu e sentiu. Entre o fato não vivido pelo leitor e sua percepção 
depois está a comunicação, que traz a realidade distante em narrativa 
sensível e inteligível.

A polissemia do discurso mediático

Há no discurso mediático, segundo Rodrigues (1997) uma polifonia, 
ou seja, uma pluralidade de vozes. As instituições sociais têm os seus 
discursos próprios, esotéricos, que são compreendidos plenamente pelos 
seus membros. Já o discurso mediático tem um papel exotérico, pois 
traduz e universaliza parte dos discursos esotéricos. “A polifonia no discurso 
mediático pode situar-se a diferentes níveis, desde o mais superficial, 
o do discurso relatado, até aos níveis mais profundos das alusões e da 
heterogeneidade de sentidos.” (RODRIGUES, 1997, p. 231).

Segundo esse autor, a necessidade de transparência ou de visibilidade 
do discurso mediático se contrapõe ao fechamento relativo de outras 
modalidades discursivas. Mesmo nas entrevistas com especialistas das 
mais variadas esferas da experiência, eles são instados a explicar numa 
linguagem inteligível (exotérica) aos públicos heterogêneos dos médias os 
termos técnicos específicos(esotéricos) de suas atividades.
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Utilizo aqui os termos esotérico e exotérico no sentido etimológico. 
Neste sentido, discurso esotérico é o que utiliza recursos da linguagem 
reservados apenas a interlocutores que detêm o seu domínio, ao passo 
que os exotéricos são os discursos não reservados, mas abertos ao 
público em geral. (RODRIGUES, 1997, p.).

A manifestação de outros discursos da sociedade no discurso 
mediático é polifônica. Polifonia foi um conceito da Música que Mikhail 
Bakhtin, pensador marxista, ressemantizou no campo da linguagem para 
uma Translinguística, ciência que ele propunha que analisasse fatores 
extralinguísticos como contexto social de circulação dos discursos, 
momento histórico etc. Ele rejeitava a concepção de lingua como sistema 
fechado como o do estruturalismo saussuriano. Para ele, a verdadeira 
essência se encontra na interação verbal nas relações sociais. Utilizou 
esse conceito pela primeira vez na análise da relação autor/herói na obra 
Problemas da poética de FiodorDostoiévski.

Polifonia para ele significa a multiplicidade de vozes controversas que 
se manifestam explicitamente no interior do texto. Essas múltiplas vozes são 
independentes, mas formam uma combinatória. O conceito de polifonia é 
utilizado na análise do discurso em contraposição à monofonia, própria dos 
textos que escondem os diálogos. Todos os textos são dialógicos, sendo 
que os textos polifônicos explicitam tensões e conflitos de muitas vozes 
sociais; já nos textos monofônicos, os diálogos são camuflados pela única 
voz que se manifesta.

Polifonia é correlato a dialogia, outro conceito que Bakhin criou e 
significa a relação que o discurso mantém com os outros que precederam. 
Para ele, as relações dialógicas são extralinguísticas. Bakhtin é pioneiro 
contemporaneamente a estudar a linguagem sem isolá-la da vida social 
concreta, sem a necessidade de divorciá-la da materialidade da vida social. 

Considerações finais

De acordo com Rodrigues (1997) as sociedades modernas são marcadas 
pela autonomização das diferentes esferas da experiência, que poderiam se 
desagregar se não tivessem um referencial comum que pudesse realizar 
a composição dos interesses diversos das instituições autonomizadas.A 
instituição mediática tem o papel de cimento homogeneizador da vida 
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social, legitimado pelo fato de não se limitar a um domínio especifico da 
experiência.

O campo midiático é uma espécie de intercampos, um campo que tem 
como função, por excelência, repercutir junto à comunidade todos 
os outros campos. E os outros campos sabem disso e precisam disso, 
que é uma maneira de eles publicizarem seus objetivos e recursos. 
(RODRIGUES, 2014, p. 106).

Essa especularidade tem também a função de mediação entre as 
instituições sociais, pois além de lhes dar visibilidade, assegura a disputa 
entre suas pretensões legítimas. Assim, a instituição mediática realiza 
discursivamente a gestão das representações sociais das diferentes esferas 
de experência.

Ao espelhar as outras modalidades de discurso, o discurso mediático 
é por elas contaminado, mas também as contamina. “É precisamente esta 
aptidão para contaminar as outras modalidades de discurso epara se deixar 
por elas contaminar que confere ao discurso mediático as características 
que o habilitam a exercer as suas funções de mediação.” (RODRIGUES, 1997, 
p. 219).

Mas, em certas circunstâncias, o discurso mediático deixa de ser 
contemporizador entre as posições divergentes ou conflitantes. Algumas 
vezes, cumpre o papel de exacerbar as diferenças, mesmo não revelando as 
razões que o fazem agir assim, como ocorreu recemente no processo que 
levou ao impeachment da presidenta Dima Rousseff.

Como os interesses defendidos não se manifestam claramente no 
discurso informativo, cabe à crítica da mídia apontar suas mediações 
discursivas e à crítica teórica revelar as mediações histórico-estruturais que 
determinam os fenômenos factuais da vida cotidiana por ele reportados.

Adriano Duarte Rodrigues (1997), no ensaio em questão, ao explicitar 
a natureza ontológica do discurso mediático bem como as suas estratégias, 
funções e modos de funcionamento, oferece subsídios relevantes tanto 
para a crítica do discurso mediático em si como de suas relações com outras 
modalidades discursivas.

Para ele, o discurso é produto e resultado da atividade dos média, já 
que é a expressão final de suas estratégias e funções. A análise crítica, ao 
promover a sua desnaturalização, tem muito a revelar sobre o papel da 
comunicação mediática na vida cotidiana na modernidade.
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Considerações preliminares sobre o 
quadro enunciativo do 

discurso mediático

Adriano Duarte Rodrigues (2009)

Uma das características importantes dos discursos mediáticos é o 
facto de utilizarem dispositivos que exigem a explicitação de componentes 
do quadro enunciativo. Ao contrário das interacções face a face, em que as 
instâncias enunciativas, em particular a identificação dos interactantes e as 
coordenadas de espaço e de tempo que delimitam as fronteiras do quadro 
enunciativo, são manifestas para todos os interactantes e não precisam, por 
conseguinte, de ser explicitadas, as interacções que utilizam dispositivos de 
mediatização, tais como a escrita, o telefone, a radiodifusão, a televisão ou a 
internet, não podem prescindir de recursos discursivos para a constituição 
do quadro enunciativo, do processo de explicitação de marcas da sua 
enunciação14. 

Esta característica dos discursos mediáticos é importante, uma vez que 
é o quadro enunciativo que forma a componente simbólica indiscutível, 
que os interactantes têm que pressupor em comum, para que aquilo que 
dizem tenha sentido e seja, por conseguinte, compreensível. Bem vistas 
as coisas, é a maneira como os dispositivos interferem na constituição 
do quadro enunciativo dos discursos que os utilizam como suporte que 
distingue propriamente esses discursos das interacções discursivas entre 
interactantes que estão em presença face a face.

14. Para uma abordagem sistemática das componentes do quadro enunciativo poderá ser consultado 
Rodrigues (2005, 63-106).
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Para entendermos o papel do quadro enunciativo na constituição do 
sentido basta pensar que a ocorrência de uma materialidade verbal tem 
um sentido dentro de um determinado quadro enunciativo, mas adquire 
outros sentidos ou é inclusivamente absurda num outro quadro. Assim, por 
exemplo, dizer “obrigado” a alguém que acaba de me prestar auxílio é um 
acto de agradecimento perfeitamente razoável e esperado, mas não tem 
sentido dizer “obrigado” a alguém que acaba de me dirigir uma saudação, 
a não ser em situações irónicas relativamente raras. Como vemos, entre 
estes dois casos não é a materialidade da expressão verbal que se altera; 
é o quadro enunciativo formado, no primeiro caso, pela ajuda que alguém 
acabou de me prestar e, no segundo caso, pela saudação que alguém me 
dirigiu.

A análise crítica do discurso (ACD) para o estudo dos discursos 
mediáticos costuma pretender mostrar que a materialidade textual dos 
discursos mediáticos é responsável pela construção e pela imposição 
da realidade, pela manipulação das audiências, utilizando os recursos 
retóricos da linguagem, procurando assim denunciar o facto de servir a 
imposição de ideologias dominantes. Mas, se pararmos para pensar, não é a 
materialidade dos textos de que são formados os enunciados dos discursos 
mediáticos, mas o seu quadro enunciativo, que constrói o mundo no seio 
do qual existe e tem sentido aquilo a que os discursos se referem e que 
pretendem impor à audiência.

Não se trata de negar que os discursos mediáticos impõem visões 
do mundo e ideologias dominantes e alimentam as diferentes formas 
de dominação, mas de afirmar que esta característica não é específica 
destas modalidades de discurso. Bem vistas as coisas, qualquer discurso, 
inclusivamente o discurso que estou neste momento a escrever e que 
o leitor está a interpretar no momento em que tiver disponibilidade e 
suficiente paciência para o ler, insere-se num processo de imposição de 
ideias, procurando levar os interlocutores a aceitar aquilo que o locutor 
pretende ser verdadeiro, bom, belo ou interessante.

Falar com um familiar, um amigo ou um desconhecido, escrever uma 
carta, telefonar a um amigo ou a um potencial cliente de uma empresa, 
escrever uma novela ou um romance, fazer um discurso num comício 
político ou num evento festivo, participar num programa radiofónico 
ou num programa televisivo, escrever uma mensagem electrónica são 
inevitavelmente utilizações dos recursos retóricos da linguagem, processos 
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destinados a manipular os interlocutores, uma vez que pretendem fazê-
los admitir juízos acerca da veracidade, da plausibilidade, da justeza ou do 
interesse do estado de coisas em que o locator acredita e que pretende 
fazer aceitar pelos outros. Seria muito estranho que os discursos mediáticos 
escapassem a esta condição da linguagem humana. Será porventura possível 
imaginar ou credível que os discursos mediáticos construam representações 
do mundo que os seus locutores não pretendam fazer aceitar, com as quais 
não estejam de acordo ou que não lhes pareçam interessantes para si ou 
para as causas que entende promover? Será porventura possível imaginar 
um discurso que não utilize os recursos retóricos?

É por isso que a chamada ACD é um projecto situado fora do mundo, 
uma fabulação a partir de um não-lugar, uma u-topia a partir da qual 
pretende julgar os discursos dos outros, esquecendo-se de que, nessa sua 
pretensão, não pode deixar de utilizar os mesmos recursos da linguagem 
humana que denuncia nos outros discursos15. Ao mostrar que os discursos 
mediáticos são instrumentos do poder e manipulam as audiências 
para fazerem aceitar o interesses das classes dominantes e ideologias 
conservadores, a ACD está simplesmente a dizer que a linguagem humana, 
quaisquer que sejam as suas formas de expressão, inclusivamente as 
que duas vizinhas utilizam quando conversam entre si à porta de casa, é 
o dispositivo simbólico da sociabilidade por excelência e que, por isso, é 
alimentada pelo senso comum das ideologias dominantes e dos quadros 
culturais indiscutíveis da sociedade envolvente.

Assim, se quisermos dar conta daquilo que distingue os discursos 
mediáticos das outras modalidades de discurso, a questão não consiste 
em olhar para as expressões materiais dos enunciados ou dos textos, 
mas para aquilo que advém aos discursos pelo facto de utilizarem esses 
dispositivos. O que é específico dos discursos mediáticos é a maneira 
como esses dispositivos interferem na formação do quadro enunciativo, 
na constituição dos pressupostos da enunciação que os interlocutores têm 
que admitir para poderem dar sentido a esses discursos. A questão que 
devemos por isso colocar é a de saber quais são as marcas da enunciação 
dos dispositivos mediáticos que asseguram a construção do mundo a que 
se referem os enunciados que os utilizam, como se constroi o mundo que 

15. Não é evidentemente objectivo deste texto apresentar nos seus múltiplos aspectos uma discussão 
das virtudes e dos defeitos da ACD. Para uma discussão não preconceituosa das abordagens da ACD 
pode ser consultada a interessante obra de Wooffitt 2005.
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deve ser aceite como indiscutível pelos interactantes para lhes atribuírem 
sentido e os tornem portanto compreensíveis.

A mais óbvia consequência da utilização dos dispositivos mediáticos 
é a autonomização de componentes do quadro enunciativo. É para 
poder fazer chegar o discurso a quem não está ‘aqui e agora’ presente no 
momento em que o locutor o produz que utilizamos a escrita e é para 
podermos falarmos com alguém que não está nesse momento presente 
no mesmo local em que nos encontramos que utilizamos o telefone. É para 
assegurar a interacção discursive com uma multiplicidade de interlocutores 
independentemente daqueles que estão ‘aqui e agora’ presentes no mesmo 
local e no mesmo momento em que o locutor o enuncia que se utiliza a 
radio ou a televisão. Cada um dos dispositivos de mediatização do discurso 
autonomiza, por conseguinte, ora uma, ora outra componente do quadro 
enunciativo.

Cada um dos dispositivos mediáticos obriga, por isso, a actualizar 
discursivamente as marcas da componente do quadro enunciativo que ele 
autonomiza. Pelo facto de o dispositivo telefónico celular autonomizar a 
componente espacial do quadro enunciativo, os interlocutores têm que 
a marcar discursivamente, utilizando nomeadamente as marcas dícticas 
desta componente. Pelo facto de o dispositivo epistolar autonomizar, 
tanto a identidade dos interlocutores, como a componente espacial e 
a componente temporal do quadro enunciativo, os interlocutores têm 
que explicitar discursivamente as marcas destas componentes, através 
da assinatura e da datação da carta. Pelo facto de o dispositivo televisivo 
autonomizar a componente pessoal, espacial e, no caso de discursos 
gravados emitidos em diferido, também a componente temporal do quadro 
enunciativo, os discursos televisivos têm que explicitar discursivamente as 
marcas destas componentes.

Aquilo que caracteriza, por conseguinte, os discursos que utilizam 
um determinado dispositivo mediático é o facto de terem que inscrever 
as marcas discursivas das components enunciativas que os respectivos 
dispositivos mediáticos autonomizam. Assim, uma carta precisa da 
inscrição da identidade do locutor, assim como a localização temporal e 
local do acto de enunciação, para poder compensar a autonomização 
destas componentes da enunciação que caracteriza o dispositivo epistolar. 
No caso de um telefonema que não utiliza a rede fixa, os interlocutores têm 
que inscrever nos seus enunciados marcas discursivas que assegurem a 
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sua identidade, assim como a identidade do local em que se encontram16, 
mas evidentemente seria supérfluo e, por isso, não teria sentido a inscrição 
de marcas da localização temporal nos seus enunciados, uma vez que esta 
componente não é objecto de autonomização por parte do dispositivo 
telefónico.

O facto de os dispositivos mediáticos autonomizarem marcas enun-
ciativas confere uma dimensão dialógica17 particularmente complexa 
aos discursos mediáticos. Esta complexidade manifesta-se em particular 
no jogo com a multiplicidade de enunciadores que põe em cena e na 
diversidade dos lugares e dos momentos em que se situa a interacção 
discursiva. Assim, por exemplo, numa entrevista televisiva, podemos 
observar um processo de interacção entre entrevistador e entrevistado, 
mas na realidade trata-se de um processo a que Goffman dava o nome de 
estratificação de quadro ou da estrutura enunciativa (Goffman 1991, 160), 
em que um quadro é englobado por um outro, no qual os interlocutores 
presentes na cena interagem com interlocutors ausentes, formando o que 
habitualmente é designado por audiência. Não admira, por isso, que o 
entrevistador comece habitualmente por se dirigir ao entrevistado dizendo 
o seu nome, a sua profissão e falando de um conjunto de outros elementos 
do seu curriculum. Esta intervenção seria evidentemente incompreensível e 
não teria por isso sentido se, na realidade, se inscrevesse apenas no quadro 
em que entrevistador e entrevistado ocupam os lugares da alocução, se 
fosse apenas endereçada pelo entrevistador ao entrevistado. O sentido 
do seu discurso tem, no entanto, sentido porque está situado no quadro 
enunciativo da interacção que estabelece, não com o entrevistado, mas 
com a audiência. 

No caso de emissões gravadas que são emitidas em diferido, também 
as marcas dícticas da localização temporal comportam esta duplicidade de 
quadros enunciativos. O locutor, ao gravar o seu discurso de manhã, pode 
dirigir-se à audiência dizendo: «Boa noite», tendo em conta que a gravação 
será emitida num horário nocturno. O quadro enunciativo do dispositivo 
televisivo pode ainda complexificar-se, ao desdobrar a audiência numa 

16. A inscrição de marcas da identidade do local em que se encontram os interlocutores de um 
telefonema tornou-se necessária evidentemente com a utilização dos telemóveis. Ver a este propósito 
o livro esclarecedor de Maurizio  Ferraris 2005.
17. Por componente dialógica entendo o processo de interactividade que os enunciadores 
estabelecem entre si,  independentemente do facto de os interlocutores alternarem entre si o uso da 
palavra, característica a que habitualmente se dá o nome de dialogal.
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diversidade de audiências situadas em cenas diferentes, podendo, neste 
caso, jogar com a possibilidade de, a qualquer momento, alguma destas 
audiências  cupar o lugar de locutor. O caso mais frequente é talvez o 
dos programas com a presença em estúdio de espectadores que podem, 
a qualquer momento, tornar-se locutores, ocupar o espaço de locução, 
por decisão própria ou, como acontece mais frequentemente, por lhe ser 
dada a palavra. Mas esta possibilidade pode ser também provocada pela 
abertura da antena a participantes exteriores, por ocasião de reportagens 
ou de telefonemas em directo.

O dispositivo mediático intervém também na regulação do processo 
de negociação indispensável para a determinação do direito e/ou do 
dever de tomar a iniciativa da interacção discursiva, assim como para a 
determinação de quem tem o direito e/ou o dever de formular questões e 
de quem tem o direito e/ou o dever de responder às questões formuladas. 
Nas interacções face a face, a iniciativa de tomada da palavra resulta de 
processos de negociação que contam com a participação dos interlocutores 
e que mobilizam, não só recursos verbais (está(s) bom? Já não me conheces? 
Como vais?), mas também para-verbais, tais como o tom e o volume de voz, 
e extra-verbais, quer de natureza mímica, tais como os relances de olhares, 
o aceno ou a palmada nas costas, quer de natureza proxémica e quinésica. 
No caso das interacções mediáticas, esta negociação é regulada e realizada 
de antemão pelo funcionamento do próprio dispositivo.

Assim, nas interacções telefónicas, é ao toque da campainha do 
aparelho que compete assegurar esta função. É certo que o telefone toca 
porque alguém digitou o número ao correspondente, mas é ao dispositivo 
telefónico que compete assegurar que este gesto inicie efectivamente a 
abertura da interacção telefónica, intimando o interlocutor a responder. 
Como podemos facilmente observar, cada um dos dispositivos mediáticos 
possui os seus próprios recursos para a regulação e para a realização da 
iniciativa da interacção verbal, fixando de antemão o momento, o lugar e o 
papel de cada um dos interlocutores na cena discursiva.

O dever e/ou o direito de colocar questões e de responder às questões 
colocadas também são negociados em permanência no caso das interacções 
face a face, podendo inclusivamente assistir-se, no decurso da interacção, 
à inversão dos papéis desempenhados pelos interactantes. Para o efeito, 
mobilizam recursos ou dispositivos conversacionais verbais (“a propósito já 
ouviste falar de x?”, “deixa que te diga”, “escuta esta”, “não te importas de me 
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dizer se x”, “posso dizer-te que x?”, “posso perguntar-te se x”), para-verbais, 
tais como o aumento do volume da voz, as variações de aceleração ou de 
subida do tom da voz, ou para-verbais, tanto mímicos, como proxémicos 
e quinésicos. Esta negociação nem sempre é obviamente bem sucedida, 
podendo os interactantes desenvolver, durante algum tempo, estratégias 
de competição entre si para saber quem vai assegurar o direito de colocar 
questões e quem vai assegurar o dever de lhes responder, com a consequente 
ocorrência, mais ou menos prolongada, consoante as dificuldades da 
negociação, de fenómenos de sobreposição das falas de vários interactantes.

Idênticos fenómenos de negociação e de insucesso da negociação do 
direito a fazer perguntas ou a responder-lhes podem acontecer no caso dos 
discursos mediáticos, em particular nos casos de mesas redondas ou daquilo 
a que se dá habitualmente o nome de talk shows, géneros discursivos 
que tendem precisamente a imitar o funcionamento da conversação 
espontânea, não mediatizada. Mas habitualmente, no caso das interacções 
mediatizadas, a negociação do direito a colocar perguntas e do direito de 
lhes responder é regulada pelo próprio dispositivo mediático, ao atribuir de 
antemão a cada participante o seu lugar de fala, sendo o direito a colocar 
perguntas reservado a quem representa o próprio dispositivo mediático, 
quer sob a figura de entrevistador, quer sob a figura do moderador.

Assim, no caso dos discursos mediáticos, quando algum dos inte-
ractantes a que o dispositivo não atribui este lugar procura ocupá-lo, 
procurando de algum modo usurpá-lo, assistimos invariavelmente à 
utilização de recursos verbais próprios do dispositivo mediático destinados 
a repor o quadro enunciativo adequado: “aqui quem faz as perguntas sou 
eu” - diz o entrevistador ou o moderador.

A prova de que se trata de um recurso específico da interacção 
discursiva mediática é o facto de não se estranhar a sua utilização, de ser 
em geral aceite como indiscutível. Numa interacção não mediática, o uso 
de semelhante recurso tenderia a provocar a ruptura da interacção, por 
equivaler precisamente a um atentado contra aquilo a que Goffman dava 
o nome de face do interlocutor, isto é, contra o valor sagrado de cada um 
dos interactantes fazer valer, ver respeitado e preservado o seu direito à 
negociação do seu papel no funcionamento da interacção conversacional. 
(Goffman 1974; 1987).

O dispositivo mediático tem também incidências ou efeitos notáveis 
sobre o próprio processo de alocução, incidências que o diferenciam de 
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outras modalidades de interacção discursiva. O efeito mais evidente do 
dispositivo mediático consiste no fechamento do campo de percepção 
sensorial no quadro enunciativo que ele autonomiza. Numa interacção face 
a face, o campo de percepção dos interactantes, embora delimitado pelas 
componentes que formam o quadro enunciativo, não é fechado, porque 
os interactantes estão em permanência envolvidos pelo mundo exterior, 
de onde recebem em permanência elementos a que podem recorrer, quer 
para interpretar o que dizem, quer para tomar a iniciativa de novos tópicos, 
fazendo assim jogar em permanência a sua capacidade de negociação 
do próprio quadro enunciativo. É a participação dos interactantes na 
negociação da abertura do quadro enunciativo que é problemática no caso 
do discurso mediático.

Assim, por exemplo, no caso do dispositivo telefónico, a alocução 
está delimitada pela percepção da ocorrência dos fenómenos sonoros 
que o dispositivo autonomiza. Para além dos fenómenos sonoros que o 
dispositivo telefónico autonomiza não existem mais fenómenos sensoriais 
que os interlocutores possam percepcionar, quer da parte do alocutário, 
quer do meio envolvente, e a que possam recorrer ou que possam mobilizar 
para a compreensão dos seus enunciados.

A incidência do dispositivo radiofónico na alocução é parcialmente 
idêntica à do dispositivo telefónico, com a diferença, apesar de tudo 
notável, de o próprio dispositivo radiofónico poder fazer intervir processos 
específicos de simulação do mundo exterior e, de assim, criar a ilusão da 
abertura do quadro interactivo próprio da interacção não mediatizada. O 
caso da incidência do dispositivo televisivo na alocução, além de produzir 
efeitos idênticos aos do dispositivo radiofónico, joga com a construção de 
um quadro de definição da percepção visual. Deste modo, os interactantes 
têm a sua disposição dentro do quadro delimitado pelo ecrã a totalidade 
dos elementos que a que podem recorrer e que podem mobilizar para 
a interpretação do discurso televisivo. É o enclausuramento no quadro 
enunciativo produzido pelos recursos próprios do dispositivo mediático, de 
os interlocutors não terem mais nada à sua disposição para a interpretação 
do discurso mediático para além daquilo que o dispositivo autonomiza, 
que caracteriza propriamente os discursos mediáticos.

Os interlocutores são assim levados a entrar num processo de 
interacção regulado, realizado e delimitado pelo quadro enunciativo 
produzido pelo dispositivo mediático, abdicando, ou pelo menos relegando 
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para segundo plano, a sua intervenção nos processos de negociação das 
componentes enunciativas, em particular do direito e/ou do dever de tomar 
a iniciativa da interacção, de formular e de mudar os tópicos do discurso, 
de fazer perguntas e de lhes responder, de tomar a iniciativa e de dar por 
terminada a interacção. É este fechamento do quadro enunciativo operado 
pelo dispositivo mediático que confere sedução, fascínio e envolvimento às 
interacções específicas do discurso que o utiliza como suporte, provocando 
a experiência de um mundo total, já todo construído, independente do 
trabalho de negociação que é exigido pelas interacções face a face. O 
alocutário do discurso mediático é como que arrebatado ao mundo real e 
é envolvido pelo quadro enunciativo que o dispositivo cria por ele e para 
ele, descansando assim do trabalho de delimitação das fronteiras, sempre 
fluidas, efémeras e problemáticas, que enquadram as interacções que, na 
vida real, tem que estabelecer constantemente com os outros.
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A comunicação midiática como 
um ato de fala

Luiz G. Motta
Universidade de Brasília

O breve artigo do pesquisador português Adriano Duarte Rodrigues 
(ADR) a respeito do quadro enunciativo do discurso midiático, que passo 
a comentar, faz um chamamento a uma abordagem menos conteudística 
nos estudos dos processos midiáticos.18 Formulo inicialmente a pergunta: 
aonde o autor nos quer conduzir? Ainda que não declare abertamente, 
ele quer reverter a tendência nos estudos da comunicação em focar as 
mensagens em si mesmas, e propõe uma abordagem pragmática como 
alternativa. As mensagens, enquanto um discurso relativamente autônomo, 
foram durante décadas o atrativo principal dos estudos acadêmicos no 
campo dos mídia. Essa tendência, muito em voga na segunda metade 
do século passado, foi primeiro influenciada pelas análises de conteúdo 
funcionalistas; depois, pelo estruturalismo; e posteriormente, pela moda da 
análises do discurso, da qual ADR é um crítico frontal. Em seu artigo, ele diz 
textualmente que a análise crítica do discurso é um “projeto fora do mundo”. 

O apelo do autor por uma perspectiva mais explicativa pode hoje 
parecer um tanto desnecessário. Entretanto, os estudos no campo dos mídia 
até a virada do milênio, mesmo aqueles de caráter crítico, concentravam-
se predominantemente nas mensagens. Todas as correntes apresentavam 
dificuldades epistemológicas graves quando tentavam se mover do plano 
dos conteúdos ao nível das relações sociais que os produziam. Não é 
necessário resgatar aqui as limitações explicativas que essa dificuldade 

18. Duarte, Adriano Rodrigues (2009). Considerações preliminares sobre o quadro enunciativo do 
discurso midiático, ECO-Pós, V.12, N.3, setembro-dezembro, p. 123-131.
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produziu. É contra essa fragilidade epistemológica que o autor se insurge. 
Neste sentido, seu artigo é doutrinário, é uma veemente defesa de 
reversão dessa tendência. Pretendo aqui discutir brevemente a perspectiva 
formulada pelo autor, levando adiante algumas questões suscitadas por 
ele.

O que ADR quer realçar em seu artigo? Ele enfatiza que, do ponto e 
vista das relações de poder, o quadro enunciativo midiático é tão ou mais 
importante que o conteúdo na construção cognitiva dos sentidos. Por 
quadro enunciativo ele parece se referir à situação de comunicação e ao seu 
contexto cultural, político, etc. É o “quadro enunciativo que constrói o mundo 
no seio do qual existe e tem sentido aquilo a que os discursos se referem”, diz 
ele. Os recursos retóricos (as implicatórias, comparações, pressuposições, 
o uso de metáforas e outras figuras de linguagem), os dêiticos, a relação 
hierárquica entre os interlocutores, são elementos do quadro enunciativo 
que interferem no sentido principal a respeito da veracidade, plausibilidade, 
justeza ou interesse que o locutor pretende fazer crer junto aos seus 
interlocutores. Por isso é necessário deter-nos no que ADR chama em seu 
artigo de quadro enunciativo, pois este conceito assume uma importância 
fundamental nos argumentos do autor. É sobre este ponto que me deterei, 
sugerindo ao final de meus comentários uma alternativa metodológica 
melhor formulada em outro lugar. 

O quadro enunciativo parece-me corresponder ao que os autores mais 
recentes da pragmática chamam de situação ou contexto da enunciação. 
Embora a noção de contexto seja em si mesma algo problemática, de modo 
geral ela abrange o papel social de cada um dos interlocutores envolvidos, 
seus status e posições sociais relativas, a localização espacial e temporal 
deles, o nível de formalidade da enunciação, as dêixis de pessoa, de tempo 
e lugar, além dos dêiticos sociais, o conhecimento de ambos da natureza 
do veículo utilizado (códigos, características específicas), o conhecimento 
prévio dos temas em questão de parte de cada um dos interlocutores, 
etc. Em outras palavras, o mundo social e psicológico no qual os usuários 
da língua estão envolvidos em um determinado momento, que têm uma 
relevância significativa no sentido produzido em cada ato de fala. 

Não é simples definir o que é o contexto ou quadro enunciativo, 
entretanto. De que se trata? Quais são as variáveis mais significativas? Qual a 
extensão delas? Metodologicamente, como delimitar as forças que movem 
os atores e condicionam cada ato de fala? A resposta a essa pergunta não 
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é fácil, tornando a incorporação do contexto na análise de um ato de fala 
uma complexa questão. É preciso delimitar o que é o contexto, seus limites 
e a sua relevância relativa. Se consideramos o contexto como qualquer coisa 
que produz inferências na enunciação (exceto a semântica), como diz Stephen 
C. Levinson, autor de uma reconhecida obra sobre pragmática19, abrimos 
um amplo leque de possíveis variáveis. Levar em conta os elementos do 
contexto torna-se um problema metodológico.

A professora espanhola M. Victória Escandell Vidal, autora de um 
didático livro sobre a pragmática, utiliza o termo entorno (ou situação 
espaço-temporal) para se referir às condições que o aqui e agora impõem 
às escolhas gramaticais de uma enunciação qualquer, e que fundamentam 
a interpretação por parte dos interlocutores. Ela identifica o contexto físico, 
o contexto empírico, o contexto natural, o contexto prático ou ocasional, 
o contexto histórico e o contexto cultural, todos influindo decisivamente 
nos processos comunicativos. Só o contexto físico, no entanto, seria 
material, externo, e objetivamente descritível em uma determinada 
situação de comunicação, diz ela. Os demais contextos correspondem à 
conceitualizações do mundo elaboradas pelos interlocutores em ação, não 
sendo parte do entorno propriamente, mas das relações entre os sujeitos 
que se comunicam.20

Explicando melhor: em cada processo interativo os interlocutores se 
envolvem em uma construção cognitiva a partir dos elementos que envolvem 
a situação de comunicação, a fim de operar o processo comunicativo. 
Essa construção cognitiva, subentendida em cada ato, varia conforme a 
situação social, o espaço e o tempo, e condicionam definitivamente a troca 
comunicativa. Dessa maneira, a situação espaço-temporal corresponde ao 
quadro de referência que ambos interlocutores tomam como um princípio, 
pois atribui valores simbólicos cada ato de fala. A situação de comunicação 
é como um palco, conforme explica P. Charaudeaux, um autor caro a ADR. 
Estabelece-se um jogo de regulações e práticas recíprocas, instauradas 
pelos indivíduos que se comunicam em um determinado lugar em um certo 
momento, instaurando uma cointencionalidade sem a qual a comunicação 
seria impossível. Uma espécie de acordo prévio sobre os dados deste 
quadro de referência. Um contrato onde se leva em conta a situação de 

19. Levinson, Stephen C. (2007). Pragmática, Martins Fontes, S. Paulo, pag. 27. 
20. Escandell Vidal, M. Victoria (2002). Introducción a la pragmática, Ariel, Barcelona, pags. 29/30. Ela 
toma como ponto de partida as sugestões de Eugenio Coseriu, reconhecido teórico da linguagem.



104 A atividade comunicacional em ambientes mediáticos

troca, os dados internos e externos: “Toda troca de linguagem se realiza num 
quadro de cointencionalidade cuja garantia são as restrições da situação de 
comunicação”.21

No artigo que estou comentando, ADR reivindica a relevância que os 
condicionantes da situação têm sobre a construção de sentidos em um 
ato de fala midiático, sejam eles chamados de contexto, entorno, situação 
espaço-temporal ou quadro de referência. ADR os chama de quadro 
enunciativo referindo-se às coordenadas de espaço e tempo que delimitam 
todo e qualquer processo comunicativo. Se na comunicação face-a-face 
esse quero de referência é auto-evidente (os gestos, ênfases, entonações, 
piscar de olhos, etc.) porque acompanha os atos de fala interpessoais e 
encaminham a negociação comunicativa carecendo por isso de maior 
explicitação, nos casos das interlocuções mediadas não se pode prescindir 
de considerar os dispositivos explícitos ou os pressupostos que, como diz o 
nome, são apenas presumidos. Não é a materialidade dos textos que constrói 
per se o sentido, observa ADR, mas principalmente as condicionantes do 
quadro enunciativo do ato comunicativo midiático, responsável pela 
construção das representações do mundo: “Se quisermos dar conta daquilo 
que distingue os dispositivos midiáticos… a questão não consiste em olhar 
para as expressões materiais dos enunciados ou dos textos, mas para aquilo 
que advém aos discursos pelo fato de utilizarem esses dispositivos”.

Manifesto minha concordância com o destaque de Adriano Rodrigues. 
Em trabalhos anteriores, propuz que as narrativas midiáticas fossem 
compreendidas como uma ação, cujo protagonismo, voz e perspectiva 
dos sujeitos narrador e destinatário na coconstrução do sentido fossem 
incorporados à análise. Até recentemente, como já observei, a analise da 
narrativa e a análise do discurso concentravam-se no enunciado, no relato 
enquanto um produto acabado, possuidor per se de um sentido autônomo. 
O foco estava na descoberta de estruturas recorrentes que revelassem 
uma organicidade interna como um sistema fechado, com moto próprio. 
O importante era desvelar as constantes internas que comporiam modelos 
explicativos universais. Esse modo de análise imanentista revelou-se 
insuficiente para compreender a dinâmica da comunicação de massa na 
sociedade moderna. O esgotamento desses modelos suscitou a necessidade 
de instrumentos capazes de capturar a dinâmica do ato comunicativo. 

21. Charaudeaux, Patrick (2010). Discurso das mídias, Contexto, S. Paulo, pág. 67/8 
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Essa nova perspectiva já estava se consolidando bem antes do advento 
das mídias digitais. A dinâmica das novas mídias apenas evidenciou até 
onde o modelo imanentista se tornara obsoleto. É no bojo das alternativas 
epistemológicas trazidas pelo linguistic turn que novas propostas brotaram. 
As inspirações vieram da filosofia da linguagem, e se abasteceram nas 
sistematizações da pragmática linguística, na segunda metade do século 
passado.

Em outro lugar, sugeri observar os fatores extralinguísticos como 
instrumentos de um jogo de poder que se manifesta nos discursos 
de maneira argumentativa.22 Penso que uma correlação de forças 
proveniente do ambiente psicossocial está sempre condicionando cada 
ato comunicativo e a intencionalidade implícita a estes atos. Não há ato de 
fala que não seja argumentativo, nem ato de fala que não carregue alguma 
carga ideológica. Uma reciprocidade de forças, de sedução, encantamento, 
de empatia ou mútua compulsão, próprias de cada ação humana, move 
e condiciona sempre o conteúdo das mensagens. Cada ato é o resultado 
dessa recíproca volição. Ainda que a vontade de sentido não se traduza 
sempre por afinidades afetivas, pois haverá divergências sempre que 
houver alguma assimetria psicossocial.

Nos textos acima citados sugiro uma maneira de lidar operacionalmente 
com as forças extra-linguísticas que condicionam cada ato comunicativo: 
incorporar à análise os dêiticos que condicionam os conteúdos, a partir de 
uma visão ampliada da dêixis. Dêiticos são todas as coordenadas espaço-
temporais da enunciação: todo sujeito refere o seu enunciado ao momento 
da enunciação, aos próprios participantes da comunicação, e ao lugar em 
que o enunciado se produz. As referências à situação conformam a dêixis, 
um modo particular de atualização em cada ato comunicativo: o aqui e o 
agora que referenciam a origem de cada discurso e de seus interlocutores. 
Em geral, a dêixis é definida a partir do falante e nele ancorada, criando 
um centro dêitico: a pessoa central é quase sempre o falante, o tempo 
central é o tempo em que o falante produz a enunciação, o lugar central 
é a localização do falante, assim como o centro social é a posição social e 
hierárquica do falante, à qual a posição dos destinatários é relativa.

22. Motta, Luiz G (2013). Análise crítica da narrativa, Ed. UnB, Brasília. Ver também “Teoria da narrativa 
como teoria da ação comunicativa”, a ser publicado no livro Estudos narrativos midiáticos lusófonos, 
organizado por Ana Teresa Peixinho e Bruno Araújo.
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Partindo-se da localização espaço-temporal do falante, de onde 
irradiam os dêiticos e as informações pragmáticas, sugiro delimitar círculos 
concêntricos que se expandem, desde as condicionantes situacionais 
empíricas (o aqui e agora do ato) até as de caráter subjetivo (culturais, 
políticas, ideológicas), situadas em círculos mais “externos”. Os círculos 
dêiticos fornecem as pistas para as hipóteses interpretativas de cada estudo, 
tornando a interpretação menos míope. Nada garante uma interpretação 
segura, mas creio que a sugestão de se trabalhar com os círculos dêiticos 
ampliados oferece ao analista a alternativa de partir de um lugar mais 
confiável para fazer as suas induções. As estratégias argumentativas, 
os subentendidos e os efeitos de sentido pertinentes tornarão mais 
evidente a proposição de mundo que determinada interlocução produz, 
e proporcionará uma análise mais forte: a interpretação torna-se ipso facto 
uma crítica da sociedade, e neste sentido, das relações de poder implícitas 
ou explícitas em cada ato de fala.

Em última instância, são as relações de poder que circundam cada 
ato de fala na comunicação midiática que preocupam Adriano Rodrigues 
no artigo em análise. É relevante observar que essa não é uma novidade 
para este autor. Desde seus primeiros textos, apoiando-se principalmente 
em Michel Foucault, o foco principal de ADR sempre esteve relacionado 
às relações de poder e de como ele é exercido através de mecanismos 
midiáticos, principalmente daqueles poderes camuflados nos usos da 
linguagem: “O poder vive hoje do discurso mí tico da liberdade de expressã o 
plena, da pretensa transparê ncia impossí vel dos seus processos… pretende 
sempre fazer-nos crer que abole a censura”.23 

Para Adriano Rodrigues, a modernidade é uma etapa emancipadora 
em relaç ão às coacções antes exercidas pela tradição, pois o traço 
dominante da experiê ncia moderna é o da fundamentaç ão legitimadora 
da acç ão e do discurso. Mas essa emancipação é singular, observa o autor. 
A fim de dirigir-se a todos e a cada um simultaneamente, os dispositivos 
midiáticos autonomizam a comunicação midiática e os seus componentes 
pessoais, espaciais e temporais através de diferentes maneiras, argumenta 
ADR. Essa autonomização confere à enunciação midiática uma dimensão 
complexa através de uma multiplicidade de enunciadores, de lugares, 
momentos, e suas múltiplas audiências. Uma segunda característica da 

23. Rodrigues Duarte, Adriano. Figuras das máquinas censurantes modernas, Revista de Comunicação e 
Linguagens 1, Março de 1985; disponível emwww.bocc.ubi.pt, consultado em 04/06/2016
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enunciação midiática, completa o autor, é o fechamento do campo sensorial 
no quadro enunciativo, diferente da interação face-a-face. Os próprios 
recursos dos dispositivos midiáticos produz um enclausuramento: ainda 
que exista a interlocução, não há possibilidades de interação propriamente 
dita. A interlocução é regulada, abdica da intervenção do interlocutor (a 
audiência), que é envolvido por seduções que os dispositivos do quadro 
enunciativo midiático criam. O discurso midiático é, pois, um instrumento 
de poder, conclui ADR. 

As modernas estraté gias de coacćão correspondentes a este processo 
de autonomizaç ão, observa ADR em outro artigo, fazem mais apelos de 
coacção às modalidades morais que as físicas, jogando com a interiorizaç ão 
individual das normas da autonomia, contando desse modo com a uma 
‘cumplicidade’ por parte da audiência na sua imposiç ão. A autonomização 
do campo dos media, diz ele, coloca o mundo atual perante novas lutas 
que se situam nas fronteiras dos domí nios da experiê ncia, que escapam 
ao domí nio dos campos sociais. O papel mais importante dos mídia, 
continua ADR, será, provavelmente, e cada vez mais, a sua capacidade 
de tematizaç ão pública e de publicizaç ão do confronto entre os discursos 
especializados em torno das questõ es suscitadas por estes domí nios.24 Por 
isso, defende ele, não se pode olhar para o discurso como se autônomo 
fosse, mas observar de que maneira os dispositivos midiáticos interferem 
na conformação da enunciação: qual mundo é construído a partir das 
circunstâncias que configuram a enunciação midiática em si mesma.

As formulações do artigo que estamos comentando são um 
amadurecimento de ideias anteriores do autor ao longo de sua trajetória 
intelectual, apoiando-se nas teorias da comunicação como atos de fala, de 
J. Austin, J. Searle e outros filósofos. Em artigos anteriores já citados, Adriano 
Rodrigues afirmava que o discurso midiático utiliza frequentemente a 
metaforização em seus processos de mediação, a fim de obter maior eficácia 
simbólica. Os exemplos mais notá veis destes processos de metaforizaç ão, 
diz ele, são os tí tulos da imprensa e os discursos jornalí sticos, e atingem o 
mais alto ní vel de criatividade nos discursos publicitá rios. É bom relembrar, 
a fim de reforçar o argumento do autor, que os títulos jornalísticos utilizam 
uma contundente retórica, inúmeras metáforas, metonímias e outras 
figuras de linguagem que amplificam hiperbolicamente, comparam, 

24. Rodrigues Duarte, Adriano (1999): Experiência, modernidade e campo dos media, disponível em 
www.bocc.ubi.pt, consultado em 04/06/2016).
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julgam, condenam, etc., promovendo em si mesmo diversos estados de 
espírito em suas audiências.

Por isso é importante levar sempre em conta o protagonismo dos 
sujeitos interlocutores - o enunciador e o enunciatário (ou destinatário) - 
nos procedimentos de análise. Mais que uma questão de identidade desses 
dois sujeitos, entretanto, é necessário que o analista conheça os papéis 
sociais deles, suas intenções comunicativas e as relações de força entre 
eles (posição social, hierarquia, diferença de gênero, etc). O enunciador 
é um sujeito real que atua no momento em que emite a sua enunciação, 
com seus valores, vontades pessoais e históricas, e uma performance 
comunicativa concreta. Da mesma maneira, o destinatário é também um 
sujeito (ou sujeitos) ativo que se engaja no ato comunicativo por vontade 
própria, com sua memória, seus valores e ideologias. 

O destaque, portanto, é a performance dos sujeitos interlocutores. 
O que move ambos é a vontade mútua de fazer sentido. No caso da 
comunicação midiática, um enunciador utiliza as técnicas de enunciação 
jornalística ou de entretenimento para envolver o destinatário, embora 
essa vontade de fazer sentido se realize às vezes cooperativamente, e 
outras vezes conflituosamente. Mas o destinatário também participa do ato 
comunicativo por vontade própria.

A correlação de forças entre os interlocutores de qualquer ato de 
fala pode ser simétrica ou assimétrica, hierárquica ou igualitária, pode 
predominar uma cooperação ou conflito. No caso da comunicação midiática 
ela é quase sempre assimétrica e hierárquica. Há um acordo interlocutivo 
(a cointencionalidade) que torna a comunicação possível, mas nenhum 
ou raríssimos acordos interativos, de fato.     
Como nos lembra ADR, a comunicação midiática se fecha sobre si mesma, 
enclausura a alocução em seus dispositivos, ainda quando cria uma ilusão 
de de abertura. Não deixa aos interlocutores nada além de sua simples 
predisposição para interpretar os discursos, abdicando no entanto qualquer 
intervenção. Identificar, pois, os lugares que os sujeitos interlocutores 
ocupam hierarquicamente, seus papéis sociais, suas motivações, a 
correlação de poder entre eles no ato comunicativo é o primeiro passo 
que um analista precisa dar quando se propõe uma interpretação crítica. O 
que é específico dos discursos midiáticos, como observa ADR, é a maneira 
como esses dispositivos interferem na formação do quadro enunciativo, 
na constituição dos pressupostos da enunciação que os interlocutores são 
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levados a admitir se querem dar sentido a esses discursos. A meu ver, levar 
em conta o protagonismo dos sujeitos interlocutores, a correlação de forças 
entre eles, e suas intenções comunicativas de acordo com os procedimentos 
apenas sugeridos neste texto, é um procedimento metodológico que insere 
naturalmente cada análise no campo das relações de poder, conforme 
solicita ADR no artigo que aqui comento.

      





A interação verbal

Adriano Duarte Rodrigues (2013) 

1. Introdução

A: O Senhor é casado?
B: Sou sim.
A: Muito bem. Tem fi lhos?
B: Sim, tenho dois meninos.
A: Óptimo. E animais?
B: Sim. Tenho um cão.
A: Que pena.

Este diálogo, apesar de ser sintaticamente correto e de ser consi-
derado semanticamente inteligível por qualquer falante da língua portu-
guesa, é estranho e aparentemente sem sentido, uma vez que não se 
percebe por que razão A diz que é pena que B tenha um cão. Podemos, 
no entanto, encontrar situações em que o seu sentido seja perfeitamente 
compreensível. Basta imaginar que A é proprietário de um apartamento em 
que não é permitido ter animais de estimação e B pretende alugar a A esse 
apartamento.

Enunciados que têm sentido numa determinada situação, mas que 
não teriam sentido, que seriam ininteligíveis ou, pelo menos, enigmáticos 
fora dessa situação, ocorrem com muita frequência. Há até enunciados 
em que este fenómeno se observa sempre; é o caso dos enunciados que 
comportam expressões díticas. Assim, por exemplo, enunciados como “já te 
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disse que o teu irmão vem amanhã” ou “não é este livro, é aquele” querem 
dizer coisas muito diferentes cada vez que são ditas, em função de todo um 
conjunto de componentes que integram a situação enunciativa e, se não 
soubermos quem os diz, a quem são endereçados, o lugar e o momento 
da enunciação, embora sejam perfeitamente corretos do ponto de vista 
sintático, são enunciados enigmáticos, salvo evidentemente em casos 
como o que acontece aqui neste texto,   como exemplos de enunciados 
enigmáticos.

Como a expressão “ter sentido” tem muitos sentidos, é importante 
explicitar desde já em que sentido a utilizei no parágrafo anterior. Empreguei-a 
como equivalente de ser razoável, de dotado de racionalidade ou, o que 
equivale ao mesmo, de poder ser explicado por razões compreensíveis por 
parte dos falantes de uma língua. Esta é uma primeira razão que faz com 
que muitas vezes seja indispensável ter em conta a interação que os falantes 
estabelecem entre si e com a atividade em que estão envolvidos para que as 
palavras que produzem ou que  scutam possam ser consideradas razoáveis 
e, deste modo, as possam explicar, atribuir-lhes sentido. Deste ponto de 
vista, ter sentido para um enunciado equivale, não só a poder ser explicada 
a razão pela qual alguém o enunciou, mas também a poder ser encadeado 
com outros enunciados, tanto por parte de quem o enunciou, como da 
parte daqueles a quem foi endereçado. Tomo, por conseguinte, sentido 
de modo idêntico ao que queremos dizer quando, no código da estrada, 
se fala de sentidos obrigatórios, proibidos ou permitidos. Há enunciados 
que é obrigatório, proibido ou facultative encadear com outros. Assim, por 
exemplo, não é permitido dizer “muito obrigado” a alguém que me disse 
“bom dia” e, se alguém o disser, não é entendido como tendo expressado 
o sentido de “obrigado”, mas eventualmente de uma brincadeira ou de não 
ter ouvido o que lhe foi dito.

Como estamos a ver, pretender compreender o sentido dos enunciados 
sem ter em conta  relação que os enunciadores estabelecem entre si quando 
falam uns com os outros equivale a  uma abordagem autista da linguagem, 
a esquecer que a linguagem é o dispositivo da construção do nosso mundo 
comum. É o caso das teorias da linguagem que pretendem dar conta do 
seu sentido tomando apenas em consideração a estrutura sintática das 
formas linguísticas. Podemos compreender melhor que esta concepção 
da linguagem é autista, se tivermos em conta o forte desconforto ou o 
incómodo que sentimos quando somos apanhados “em flagrante delito” 
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de falar sozinhos; quando isso acontece, tendemos a disfarçar de maneira 
a levarmos os outros a imaginar que temos um interlocutor escondido ou 
que não estamos a falar, mas, por exemplo, a cantar. 

O que se entende por interação verbal

Damos o nome de interação verbal ou, se preferirmos, de interação 
discursiva ao conjunto das atividades que dois ou mais seres humanos 
realizam em conjunto, por ocasião da ocorrência de um acontecimento 
provocado pela sua presença, no mesmo local e ao mesmo tempo, quando 
se identificam mútua e reciprocamente como parceiros da troca de palavras 
e estão voltados ou orientados para um mesmo foco de atenção.

Emile Durkheim (1858-1917), nas Formas elementares da vida religiosa, 
chamou a atenção para os efeitos provocados pela co-presença física dos 
seres humanos num mesmo local: 

O simples fato da aglomeração age como um excitante excecionalmente 
poderoso. Uma vez os indivíduos reunidos, liberta-se da sua aproximação 
uma espécie de eletricidade que os transporta rapidamente para um 
grau extraordinário de exaltação. Cada sentimento expresso vem 
repercutir-se sem resistência em todas essas consciências amplamente 
abertas às impressões externas: cada uma delas faz ecoar as outras 
e reciprocamente. O impulso inicial amplifica-se à medida que se vai 
repercutindo, como uma avalanche aumenta à medida que  progride. 
(Durkheim, 1991, p. 380).

Este fenómeno, observado pelos antropólogos nas sociedades 
totémicas, que provoca uma força galvanizadora, desencadeia e acompanha 
nomeadamente os efeitos de massa dos rituais  religiosos, manifesta-se 
igualmente, ainda que de maneira habitualmente menos espetacular, nos 
processos de interação em que ainda hoje continuamos a envolver-nos no 
decorrer da nossa vida quotidiana. Podemos facilmente dar-nos conta de 
que sempre que um ser humano encontra outro ser humano desencadeiam-
se, no sistema nervoso central de ambos, influxos que produzem estímulos 
e respostas, provocando comportamentos específicos a que a troca verbal 
está associada.

George Herbert Mead chamou a atenção para o fato de idêntico 
processo ser desencadeado também no sistema nervoso de outros animais 
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sempre que se encontram uns com os outros, provocando aquilo a que deu 
o nome sugestivo de “conversação de gestos”, manifestada em processos de 
coordenação, de ajuste progressivo, encadeando entre si comportamentos 
mutuamente orientados e dotados de reciprocidade: “O gesto é esta fase do 
ato individual a que dá lugar um ajustamento da parte de outros indivíduos 
no processo social do comportamento. (Mead, 1992, p. 46).

Nos seres humanos, este processo adquire uma dimensão simbólica 
específica, pelo fato de os gestos adotados por parte do agente não 
provocarem apenas respostas por parte dos  outros, mas de serem dotados 
de reflexividade, ao provocarem no próprio agente os mesmos efeitos que 
provocam nos outros. É esta reflexividade que caracteriza a troca verbal:

A linguagem é uma parte do comportamento social. Existe um número 
indefinido de signos ou de símbolos que podem servir o objetivo 
daquilo que designamos conduta de outras pessoas quando talvez 
elas nem tenham consciência disso. Existe algo que nos revela qual é o 
objetivo – um simples olhar, a atitude do corpo que provoca a resposta. 
A comunicação que se estabelece entre os indivíduos pode ser muito 
perfeita. A conversação por gestos pode continuar sem que possa ser 
traduzida em discurso articulado. (Mead, 1992, p. 13-14).

Quando um gesto significa a ideia que está por detrás dele e suscita 
essa ideia num outro indivíduo, então estamos perante um símbolo 
significante. No caso de uma luta de cães estamos perante um gesto 
que provoca uma resposta apropriada; no caso presente temos um 
símbolo que responde a um sentido na experiência de um primeiro 
indivíduo e que também provoca esse sentido no segundo indivíduo. 
Onde o gesto atinge esta situação converte-se naquilo que designamos 
por “linguagem”. É agora um símbolo significante e significa um 
determinado sentido. (Mead, 1992, p. 45-46).

Tomar em consideração estes processos de interação na constituição do 
sentido daquilo que dizemos obriga-nos a repensar as concepções habituais 
da linguagem, em particular a  concepção saussuriana de significação, 
Segundo a qual a significação poderia ser perfeitamente explicada como 
uma relação binária entre uma forma significante e o conceito ou a ideia 
que lhe está associada, de acordo com o código da língua que determinaria 
o conjunto das relações entre o signifi cante e o signifi cado. 

Deste modo, os seres humanos seriam dotados de competência 
linguística pelo fato de conhecerem o código da língua e de, por 
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conseguinte, dominarem o conjunto das relações que a língua estabelece 
entre as formas significantes e os conceitos que lhes estariam associados. 
Esta maneira de ver, embora correta, é parcial, porque apenas dá conta 
de uma parte muito limitada da competência linguística, da componente 
mecânica regulada pelo código que estabelece a relação entre uma 
materialidade signifi cante e o conceito que lhe está associado. O que ela 
ignora ou, pelo menos, secundariza é a parte não mecânica que caracteriza 
a natureza específicada linguagem humana, uma vez que se trata do 
comportamento que os seres humanos desencadeiam sempre que ocorre 
a presença de outros seres humanos que reconhecem como parceiros de 
relações de interação. 

É duvidoso que um ser humano pudesse dominar perfeitamente a sua 
língua, possuir  competência linguística sem saber quais as formas verbais 
apropriadas a cada uma das situações de interação com os outros falantes. 
Alguém que conhecesse perfeitamente as regras de uma língua, mas não 
soubesse em que circunstâncias e na presence de quem a utilizar não seria 
um falante dessa língua, mas uma espécie de papagaio que repetiria frases 
sintaticamente corretas, mas sem sentido, sem nexo e, por conseguinte, 
incompreensíveis. É por isso muito importante recorder que aquilo que 
os falantes produzem não são frase ou orações, não são construções 
gramaticais abstratas, mas enunciados, comportamentos verbais concretos, 
apropriados a cada ocorrência das diferentes situações interacionais em 
que se acham envolvidos ao longo da vida.

O objetivo do estudo das interações verbais e dos enunciados 
que ocorrem quando acontecem é, por isso, a descoberta da sua 
apropriedade, a identifi cação das normas que os falantes respeitam 
e dos condicionamentos a que se submetem, nas diferentes situações 
interacionais em que se envolvem.

A segunda componente da interação verbal é constituída pela 
atividade ou pelas atividades em que os participantes se envolvem 
quando se encontram. Toda a interação verbal envolve uma ou mais 
atividades realizadas em comum e que formam o foco de atenção dos 
que nela tomam parte. Neste sentido, é importante recordar que os seres 
humanos não falam para expressar ideias ou sentimentos, mas para 
realizar determinadas atividades, incluindo a atividade de expressar ideias 
e sentimentos. Um dos autores que, de maneira mais clara, abordou a 
linguagem como uma atividade, como realização de atos de linguagem, 
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foi John Austin (1911-1960), professor da  Universidade de Oxford, embora 
já na Grécia antiga os estóicos tenham desenvolvido uma visão acional 
idêntica da linguagem.

Nas conferências que fez na  Universidade de Harvard, em 1956, e que 
seriam publicadas, em 1962, com o título sugestivo How to Do Things with 
Words, Austin distinguia três modalidades de atos de linguagem, os atos 
locutórios, os atos ilocutórios e os atos perlocutórios (Austin, 1962). Propôs, 
assim, uma visão acional da linguagem, considerando-a como a realização 
das três modalidades de atos seguintes: 

a) dos atos de enunciar determinados sons, organizados segundo 
regras sintácticas e com determinada significação, a que deu o nome 
de atos locutórios; 
b) dos atos realizados ao produzirmos os atos locutórios, como a 
pergunta que fazemos ao dizermos “que horas são?” ou a promessa que 
fazemos ao dizermos “prometo visitar-te na próxima semana”, atos a que 
deu o nome de ilocutórios;
c) dos atos que somos levados a produzir em nós ou nos outros pelo 
fato de realizarmos determinados atos ilocutórios, como, por exemplo, 
a ameaça que provocamos pelo fato de produzirmos um ato ilocutório 
de aviso, atos a que Austin deu o nome de perlocutórios. 

John Searle, professor de filosofia da linguagem da Universidade 
da Califórnia, tem dedicado uma parte importante da sua atividade 
a desenvolver a proposta de Austin. Entre os seus contributos para a 
compreensão acional da linguagem conta-se a averiguação das regras 
semânticas a que obedecem os atos ilocutórios (Searle, 1972) e a tentativa 
de identifi cação dos seus diferentes tipos (Searle, 1976), assim como uma 
explicação heuristicamente forte dos atos ilocutórios indirectos (Searle, 
1975).

Embora os contributos de Austin e de Searle sejam valiosos para a 
compreensão da linguagem como atividade, não são sufi cientes para 
podermos entender o processo que permite averiguar efetivamente 
qual o ato de linguagem que um enunciado produz. Um enunciado 
aparentemente tão simples como “são oito horas” pode realizer uma 
grande diversidade de atos ilocutórios, tais como, por exemplo, o de dar 
uma informação horária, o de responder a uma pergunta do interlocutor, 
o de dar um aviso, o de fazer uma promessa ou uma ameaça. Se não 
tivermos em conta a natureza da interação que levou à sua enunciação, 
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é impossível averiguar concretamente qual o ato de linguagem que ela 
produz efetivamente.

A interação verbal constitui, assim, o quadro, delimita as fronteiras de 
um mundo dentro do qual determinados enunciados têm um determinado 
sentido e fora dos quais teriam outros sentidos ou seriam inclusivamente 
desprovidos de qualquer sentido. É porque “são oito horas” é um enunciado 
produzido por um interlocutor na sequência da pergunta “que horas são?” 
que ele realiza o ato ilocutório de resposta. Mas suponhamos que se trate 
de um enunciado produzido no quadro de uma atividade programada para 
ocorrer às oito horas; neste caso não seria uma resposta, mas a realização 
de um ato ilocutório de aviso.

A interação verbal é, por isso, uma atividade realizada em conjunto 
por todos quantos nela tomam parte e não apenas pelo locutor. É uma 
certa visão reifi cada de locator e de  locutário que é assim posta em causa, 
uma vez que todos os participantes numa interação verbal são igualmente 
locutores e alocutários, embora possam ocupar, à vez, os lugares de locutor 
e de alocutário. Também não é possível considerar o lugar de alocutário 
como um lugar passivo, não só porque a escuta daquilo que o locutor diz é 
uma autêntica atividade cognitiva, mas também porque é a consideração 
dessa escuta que leva o locutor a formular a sua intervenção da maneira 
como a formula.

Os estudos sobre a interação verbal dos últimos anos têm vindo 
a descobrir os complexos processos, tanto verbais, como para-verbais 
e extra-verbais, de interação discursiva que os falantes utilizam, mos-
trando claramente que todos os que nela tomam parte contribuem 
ativamente para o seu desenrolar. Os interlocutores obedecem, segundo 
Erving Goffman (1987, p. 20 e ss.), a condicionamentos sistémicos e a 
condicionamentos rituais. Os primeiros têm como finalidade assegurar a 
interação verbal, fazendo com que cada um dos interactantes monitorize 
em permanência a atenção do outro e assinale ao outro que permanece 
empenhado no mesmo foco de atenção ou envolvido na mesma atividade 
comum. Os condicionamentos rituais, por seu lado, asseguram aquilo a que 
Goffman dava o nome de figuração, de face working, preservam e mantêm 
os territórios próprios de cada um dos interactantes, assim como a estima 
ou a imagem de cada um dos interactantes e, no caso de terem sido postos 
em causa ou perdidos, asseguram a sua recuperação.
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A lógica da interação verbal

        Apesar de parecerem aleatórios e espontâneos, os processos 
de interação verbal são regulados por uma lógica e por regras rigorosas. 
Temos hoje à nossa disposição duas formulações diferentes desta lógica, a 
que Marcel Mauss (1872-1950) apresentou pela primeira vez em 1923, ao 
descrever um conjunto de práticas rituais que se observam numa grande 
diversidade de culturas, a que podemos dar o nome de lógica da dádiva 
(LD), e a formulação que Paul Grice (1913-1988), professor de filosofia da 
linguagem na Universidade Oxford, apresentou de maneira sistemática em 
1966, numa série de conferências na Universidade de Harvard, e que fi cou 
conhecida pelo princípio de cooperação conversacional (PCC). 

A lógica da dádiva (LD)

Num estudo a que deu o nome Ensaio sobre a dádiva, publicado 
pela primeira vez em dois números da revista Année Sociologique, em 
1923 e em 1924, Marcel Mauss abordava todo um conjunto de práticas, 
muito generalizadas nas mais diversas culturas espalhadas por diferentes 
continentes e que, desde os fi nais do século XIX, tinham intrigado os 
antropólogos, o fato de “as trocas e a celebração de contratos se fazerem 
sob a forma de prendas ou de presentes, em teoria voluntários, na realidade 
obrigatoriamente dados e retribuídos” (Mauss, 2008, p. 55).

Apesar de aquilo que se troca e se dá como presente e de os parceiros 
dessas trocas variarem muito de cultura para cultura, de a maneira e de 
o ritmo dessas trocas serem muito diversificados, trata-se de práticas que 
possuem como características comuns o fato de regularem e de terem a 
ver com a totalidade da experiência, de servirem para fundar, consolidar 
e restabelecer os laços da sociabilidade e de obedecerem a uma lógica 
paradoxal.

As práticas a que Marcel Mauss se refere no Ensaio encontram-se em 
sociedades muito distantes, como o atestam as trocas inter-tribais a que 
os habitantes das ilhas da Polinésia dão o nome de kula1 e os presentes 
que os chefes das tribos indígenas da costa noroeste da América do Norte 
trocam entre si, por ocasião de longas e efusivas festividades a que dão o 
nome de  potlatch. Mas o próprio autor mostrou que a mesma lógica a que 
obedecem o kula e o potlatch regula todo um conjunto de prestações nas 
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nossas próprias sociedades, fundando a sociabilidade e as mais diversas 
formas de solidariedade nas comunidades humanas.

O que é notável nestas práticas é o fato de serem, ao mesmo tempo, 
obrigatórias e livres, uma vez que tanto a recusa como a manifestação 
da sua obrigatoriedade acarretam consequências nefastas por serem 
comportamentos entendidos como manifestação de hostilidade que 
podem levar inclusivamente ao desencadeamento da Guerra. “A obrigação 
de dar é a essência do potlatch. [...] A obrigação de receber não é menos  
constrangedora. Não se tem o direito de recusar uma dádiva, de recusar 
potlatch na medida em que ele não consiste em pura destruição. (Mauss, 
2008, p. 112-117)”. 

Uma vez que a retribuição é também uma dádiva, esta prática torna-
se um processo indefinidamente relançado e, como a retribuição deve ser 
generosa, com uma contra-dádiva mais valiosa do que a dádiva de que se 
foi beneficiário e que se retribui, trata-se de uma prática paroxística, por 
revestir a forma de uma verdadeira competição. Nas sociedades em que 
desempenha um papel central, ao fim de algum tempo, leva inevitavelmente 
ao completo despojamento dos que nela tomam parte.

Tanto o potlatch norte-americano, como o kula das Ilhas da Polinésia 
são práticas que ocorrem por ocasião de festividades dotadas de grande 
efervescência, durante as quais se estabelecem as alianças entre as 
famílias e as tribos, assim como se convocam e veneram os antepassados. 
Apresentam, por isso, ao mesmo tempo, uma dimensão religiosa, familiar, 
política e económica, razão pela qual Mauss as considera como uma 
instituição ou fenómeno social total:  

Nestes fenómenos sociais “totais”, como propomos chamar-lhes, 
exprimem-se ao mesmo tempo e de uma só vez todas as espécies de 
instituições: religiosas, jurídicas e morais – e estas políticas e familiars 
ao mesmo tempo, económicas – e estas supõem formas particulares 
da produção e do consumo, ou antes, de prestação e distribuição; sem 
contar os fenómenos estéticos a que estes fatos vão dar e os fenómenos 
morfológicos que manifestam estas instituições. (Mauss, 2008, p. 55).

É precisamente esta mesma lógica paradoxal que regula a interação 
discursiva. Tal como o kula e o potlatch, sempre que dois ou mais seres 
humanos se encontram tendem a trocar entre si a palavra, impelidos por 
um imperative vivido, ao mesmo tempo, como livre e como obrigatório. É 
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por isso que tanto a recusa de dirigir a palavra a alguém, como manifestar 
que se dirige a palavra a alguém porque se é obrigado a fazê-lo acarretam 
consequências nefastas para a constituição dos laços de sociabilidade, 
equivalendo efetivamente à abertura de hostilidades ou, como costumamos 
dizer, a um corte de relações. 

Como vimos, o potlatch tal como o kula fazem parte de uma instituição 
formada por uma cadeia interminável de trocas recíprocas, cada parceiro 
sendo, ao mesmo tempo e à vez, credor em relação a determinados 
parceiros e devedor em relação a outros, deste modo constituindo relações 
de aliança que se fundamentam no reconhecimento recíproco e mútuo: 

•  do duplo estatuto de destinador e de destinatário de cada um dos 
parceiros da troca;

•  da transitividade dos lugares ocupados por cada parceiro no decurso 
do fluxo formado pela circulação dos bens;

•  da competência interacional de cada um dos parceiros da troca. 

É porque este tríplice reconhecimento assegura os laços de aliança 
entre parceiros de troca, dotados deste tríplice reconhecimento, que a recusa 
de dar, de receber ou de retribuir equivale a uma recusa de aliança, a uma 
manifestação de inimizade e até mesmo ao desencadear de hostilidades. 
Aquele que recusar entrar no fl uxo desta troca generalizada ostenta o não 
reconhecimento dos outros como parceiros de troca, o que equivale ao seu 
não reconhecimento como seres humanos. Só o confronto e a violência 
permitem, nestes casos, a reparação da afronta e da violação dos laços de 
aliança, resultante dessa recusa, assim como o restabelecimento desses 
laços, no caso de terem sido cortados ou enfraquecidos.

Mauss via na prática do potlatch a instituição social por excelência, 
visto produzir, reforçar e restabelecer vínculos, fundados, não na ordem da 
natureza, mas na lógica arbitrária e paradoxal da aliança entre comunidades 
e entre segmentos diferentes da comunidade. Não é, aliás, por acaso que, nas 
sociedades exogâmicas, o casamento, a instituição fundadora das relações de 
aliança por excelência, oferece uma das ocasiões mais frequentes de potlatch, 
de que a instituição do dote e o hábito, ainda hoje indiscutível no seio das 
nossas sociedades, de presentear os noivos são sobrevivências evidentes. 

Como a propósito observou Claude Lévi-Strauss, as sociedades em 
que o potlatch ocupa um lugar fundamental na organização das relações 
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sociais não fazem mais que reproduzir, no domínio da troca de bens e das 
mulheres, a mesma lógica que preside à troca de palavras, no domínio da 
prática discursiva.

Em qualquer sociedade, a comunicação opera pelo menos a três níveis: 
comunicação das mulheres; comunicação dos bens e dos serviços; 
comunicação das mensagens. Por conseguinte, o estudo do sistema de 
parentesco, o do sistema económico e o do sistema linguístico oferecem 
certas analogias. (Lévi-Strauss, 1971, p. 326).

Esta analogia já estava afirmada explicitamente, no prefácio que Lévi-
Strauss escrevera à edição da obra de Marcel Mauss, organizada em 1950 
por Georges Gurvitch:

Em certos domínios essenciais, como o do parentesco, a analogia com a 
linguagem, afi rmada de maneira tão fi rme por Marcel Mauss, ermitiu 
descobrir as regras precisas segundo as quais se formam, em qualquer tipo 
de sociedade, ciclos de reciprocidade cujas leis mecânicas são doravante 
conhecidas, permitindo a utilização de um raciocínio dedutivo num 
domínio que parecia submetido à mais completa arbitrariedade. (Mauss, 
1995, p. XXXVI).

A circulação das palavras obedece à mesma lógica de reconhecimento 
do duplo estatuto dos parceiros, da transitividade dos lugares e da 
competência interacional que caracteriza a prática do potlatch. Vamos 
encontrar na prática discursiva a mesma ambivalência entre a obrigação 
e a liberdade de falar ou de calar, assim como a mesma forma contratual 
implícita que une entre si os parceiros da troca verbal. Tal como a recusa de 
dar, de receber e de retribuir presentes, assim também a recusa de dirigir a 
palavra, de escutar ou de responder à palavra de outrem pode constituir uma 
ofensa temível, de que o corte de relações é a manifestação mais evidente, 
uma vez que se trata de manifestações de recusa de reconhecimento do 
outro como parceiro da interação verbal, da interlocução, o que equivale 
simbolicamente à sua exclusão do mundo dos homens. 

É porque a prática discursiva obedece à mesma lógica do potlatch 
que o fluxo dos discursos fundamenta a sociabilidade. Por ocasião da troca 
de palavras, os interlocutors são obrigados a encadear enunciados que 
vão num determinado sentido mutuamente aceite de maneira implícita 
pelos interlocutores, devendo prestar o seu contributo para a evolução da 
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conversa, tal como no potlatch aquele que recebeu um presente é obrigado 
a retribuir generosamente,  em função do reconhecimento implícito do 
laço criado pelo presente recebido. 

Mas há ainda uma outra prova de que a conversação obedece à mesma 
lógica que encontramos no potlatch e que é regida por esta obrigação 
livremente consentida de encadear enunciados que vão num determinado 
sentido mutuamente aceite pelos interlocutores. Refiro-me à instituição 
do tabu que atinge a palavra solitária, não endereçada, tabu que Goffman 
assimilava à interdição do incesto e ao onanismo:

Falar sozinho poderia parecer uma espécie de perversão, uma forma 
de narcisismo linguístico. O solitário que encontra prazer em falar 
para si próprio tem tanto menos necessidade da companhia dos 
outros; não tem que partir à procura de parceiros conversacionais, 
em detrimento geral da vida social. No outro tipo de relações, um tal 
consumo a domicílio chama-se incesto ou onanismo. (Goffman, 1987, 
p. 87).

Ser apanhado a falar sozinho é, de fato, considerado habitualmente 
sintoma de desequilíbrio mental, comportamento que o falante tende 
a disfarçar, quando se sente observado, como se fosse apanhado em 
flagrante delito. A repetição de comportamentos desta natureza denota, 
por conseguinte, alguma deficiência psíquica e insuficiente controlo das 
faculdades mentais. Falar sozinho é considerado um comportamento 
antissocial, uma transgressão das regras da sociabilidade, não aceitar e 
não responder à palavra que nos foi endereçada equivale a eximir-se à 
obrigação da troca de presentes, na instituição do potlatch. 

A lógica do princípio de cooperação conversacional (PCC)

Em 1966, Paul Grice justificou o fato de muitas vezes não querermos 
dizer aquilo que as palavras que utilizamos significam com o fato de a 
racionalidade das nossas palavras não obedecer aos princípios da lógica 
standard, nomeadamente ao princípio de não contradição, mas a uma 
lógica específi ca que obedece a um princípio a que deu o nome de princípio 
de cooperação conversacional (PCC). De acordo com o PCC, supõe-se 
que os falantes obedeçam ao seguinte princípio: “ [...] faça com que o seu 
contributo conversacional seja tal como o que é requerido, no momento 
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em que ocorre, pelo objetivo ou pela orientação aceite da conversa em que 
está envolvido”. (Grice apud Martinich, 2001, p. 167).

É esta a formulação que Grice propõe para o que designou o 
Cooperative Principle. Para que sejam considerados cooperantes, supõe-se 
que os interlocutores respeitem as máximas da quantidade da informação, 
da qualidade da informação, da relação e do modo. De acordo com a máxima 
da quantidade, o seu contributo deve prestar toda a informação requerida 
e não mais do que aquela que é requerida. De acordo com a máxima da 
qualidade, a informação prestada deve ser entendida como aquela que 
consideram ser verdadeira ou acerca da qual têm suficiente evidência. 
Segundo a máxima da relação, o seu contributo deve ser relevante e ter a ver 
com aquilo que está em questão no momento em que intervêm. Segundo 
a máxima do modo, a sua intervenção deve ser conspícua, apresentar a sua 
informação de maneira organizada e ordenada. 

Mas Grice fez notar que o PCC e as máximas que lhe estão associadas 
não são propriamente imperativos morais, mas princípios lógicos que os 
falantes exploram. É precisamente da exploração ou do jogo com as máximas 
conversacionais que resultam os sentidos implícitos dos enunciados ou, para 
utilizarmos o termo proposto pelo autor, as implicaturas. Se observarmos com 
atenção, verifi camos que, apesar de estes sentidos serem diferentes daquilo 
que as expressões linguísticas signifi cam literalmente e de serem, por vezes, 
opostos ao que elas querem dizer, correspondem, na grande maioria dos casos, 
aos sentidos dos enunciados que produzimos e escutamos nos processos de 
interação verbal em que nos envolvemos ao longo da vida quotidiana.

Assim, por exemplo, ao dizermos “que lindo dia!”, quando chove 
torrencialmente, dizemos, a um primeiro nível, o que é manifestamente 
falso, o que equivale a produzirmos a implicitação do oposto daquilo que 
o nosso enunciado significa literalmente, o que equivale a produzirmos 
um enunciado irónico. Grice distinguia as implicitações generalizadas 
e as implicitações particularizadas. As primeiras produzem-se em todas 
as circunstâncias de interação verbal. É o caso do enunciado “o João tem 
três filhos” que implicita sempre, em virtude da máxima da quantidade, 
que o João tem apenas três filhos. As implicitações particularizadas são as 
que dependem das circunstâncias particulares em que ocorre a interação 
verbal, como no exemplo do enunciado “que lindo dia!”, que só implicita 
ironicamente o contrário do que significa literalmente na circunstância 
particular de ser pronunciado num dia de temporal.
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As interações verbais como processos constitutivos da sociabilidade

A interação verbal é constitutiva da sociabilidade, antes de mais, pelo 
fato de ser uma atividade desencadeada pela presença física de dois ou 
mais pessoas, dessa presence decorrendo para os que nela tomam parte o 
estatuto de participantes. É porque a presença física é o fator fundamental 
da prática discursiva que todas as modalidades de prática discursiva têm na 
atividade conversacional o seu modelo e o seu fundamento. Em qualquer 
das modalidades discursivas que utilizem dispostivos mediáticos destinados 
a substituir, total ou parcialmente, a presença física dos interactantes, como 
por exemplo nas interações epistolares, telefónicas, radiofónicas, televisivas 
ou eletrónicas, na escrita e na leitura de obras literárias ou de qualquer 
outra modalidade de discurso escrito, as pessoas só podem entender o 
sentido daquilo que escrevem ou leem porque pressupõem ou imaginam 
a presença física dos seus interlocutores. Como veremos mais adiante, cada 
uma dessas modalidades mediatizadas de prática discursiva depende de 
dispositivos técnicos que seleccionam algumas das dimensões da presença 
física envolvidas na atividade de interação discursiva face a face e contam 
com a imaginação dos interactantes para suprir as outras dimensões.

Como já vimos, a presença física produz nos participantes um grau 
variável de energia emocional e desempenha, por isso, o papel fundamental 
de constituição da sociabilidade. A energia emocional provocada pela 
presence física manifesta-se nas marcas, tanto verbais, como para-verbais 
ou prosódicas e extra-verbais, das intervenções dos participantes. Os seres 
humanos são dotados de um sistema nervosa que os predispõe a uma 
reação emocional específi ca provocada pela presença física dos outros 
seres humanos. A gestão dessa predisposição explica o fato de tenderem 
a adotar processos de interssincronização ao longo do desenrolar da 
interação verbal. O funcionamento destes processos depende da reação 
emocional desencadeada pela presence física dos participantes, do grau 
de investimento emocional nessa presença.

Quanto maior for o grau de energia emocional investida pelos 
participantes, mais animada e gratificante é a interação verbal e mais perfeitos 
são os processos de interssincronização das intervenções dos participantes. 
Por seu lado, quanto menor for o grau de energia emocional investida, mais 
aborrecida e monótona é a interação verbal e mais defi cientes ou negativos 
são os processos de interssincronização das intervenções dos participantes. 
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Sem se dar conta, cada um dos participantes tende a ajustar às expresses  
dos outros, tanto positiva como negativamente, não só as expressões 
verbais das suas intervenções, mas também os elementos prosódicos, tais 
como o ritmo, a entoação e o débito das suas intervenções, assim como 
os processos quinésicos e as expressões mímico-posturais. Podemos, por 
isso, a propósito falar de uma espécie de contágio da energia emocional 
do investimento dos diferentes participantes no mesmo foco de atenção 
comum. No caso de interações verbais com um elevado grau de energia 
emocional investida, os processos de interssincronização tendem a ser 
perfeitamente ajustados e regulados. A atividade em que estão envolvidos 
é animada e gratifi cante, apresentando os comportamentos a aparência de 
uma coreografia perfeitamente regulada. Por seu lado, quando a energia 
emocional investida é diminuta, os processos de interssincronização são 
desajustados e desconexos, a interação entre eles é decepcionante, com a 
consequente sensação de enfado e de aborrecimento.

O fator principal do investimento emocional dos participantes nas 
interações verbais é o reconhecimento mútuo e recíproco dos mesmos focos 
de atenção, convertidos em objetos simbolicamente marcados. É a falta 
deste reconhecimento dos mesmos focos de atenção como simbolicamente 
marcantes que explica as interações verbais desinteressantes, não 
conseguindo os participantes sincronizar as suas intervenções, com 
a consequente sensação de perca de tempo e de aborrecimento. Um 
dos efeitos mais notáveis dos processos de interssincronização das 
intervenções é, por um lado, o de pertença dos participantes a um mesmo 
mundo intersubjetivo, o reconhecimento da sua qualidade de membro ou 
de pertença a esse mundo comum e, por outro lado, o de exclusão dos 
outros, dos que, não reconhecendo os mesmos objetos simbolicamente 
marcados pelos mesmos focos de atenção ou de interesse, não se identifi 
cam com o mesmo mundo intersubjetivo e não se consideram por isso 
como seus membros. É evidentemente esta ambivalência que define a 
natureza simbólica das marcas em que os participantes investem a sua 
energia emocional.

Os processos de interssincronização que permeiam a interação verbal 
representam, por isso, formas rituais destinadas a produzir, a manter, 
a reforçar e a restabelecer laços sociais de solidariedade. A interação 
verbal bem-sucedida, em que os processos de interssincronização entre 
os participantes funcionam de maneira bem regulada, desempenha, por 
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conseguinte, esta função ritual de constituição de uma comunidade, em 
torno do reconhecimento do mesmo mundo vivido e da identidade de 
membro de uma mesma comunidade de vida.

De entre as diferentes marcas simbólicas dos processos de interssin-
cronização merecem particular relevo as formas de tratamento. Ninguém 
fica indiferente quando ouve alguém chamar pelo seu nome próprio, e 
o emprego de formas de tratamento ao longo da conversa assume uma 
função ritual particular. A permanência do mesmo nome com que os outros 
nos interpelam é uma forma de reconhecimento da nossa identidade, 
apesar das mudanças produzidas pela historicidade da existência humana:

Os rituais de endereço pelo nome pessoal são uma versão dos símbolos 
que são utilizados para prolonger a categoria de membro de uma 
situação para a outra. Ilustram também o ponto de que o maior grau 
de memória simbólica e de prolongamento da qualidade de membro 
é conetado com um maior grau de identifi cação pessoal com estes 
símbolos. Para uma pessoa moderna ocidental, não há em geral nada 
mais intensamente pessoal do que o seu próprio nome. Mas como 
mostram as comparações intersociais, não há nada de inerente nem de 
natural na identificação de nós próprios e dos outros como indivíduos 
únicos; é antes o fl uxo progressivo dos rituais cotidianos de chamar 
pelo nome que mantém estas identidades ao mesmo tempo como as 
nossas e como as dos outros. (Collins, 2004, p. 84).

Os processos de nominalização das datas, tais como “o 25 de Abril”, “o 
5 de Outubro”, “o 11 de Setembro”, são outras formas rituais de produção 
de fortes marcas simbólicas que dão conta do reconhecimento e da 
identidade dos membros de um mesmo mundo intersubjetivo, dos que, 
reconhecendo a natureza simbólica dessas datas, atribuem uma espessura 
emocional forte à memória dos acontecimentos que elas representam. A 
referência a pessoas e a situações conhecidas pelos participantes é uma 
terceira categoria de formas rituais de produção simbólica. Não admira 
que ocorra sobretudo no início e no fim das conversas, nas sequências 
mais ritualizadas. Perguntar pela saúde de familiares ou amigos, mostrar 
interesse pelo desenrolar de um acontecimento particularmente marcante 
para a vida pessoal, familiar ou profi ssional dos participantes são exemplos 
notáveis deste processo. 

Seria, no entanto, redutor restringir estes processos rituais à produção 
de marcas simbólicas positivas. A referência a pessoas ausentes para 



127reflexões sobre a obra de Adriano Duarte Rodrigues

sublinhar a sua má conduta ou para as criticar, no caso das conversas 
maledicentes, é um processo ritual que visa idêntico resultado, o de 
produzir marcas simbólicas da pertença dos participantes a um mesmo 
mundo intersubjetivo, através da sua demarcação em relação a essas 
pessoas que os participantes se empenham em excluir do seu mundo. Trata-
se de um processo ritual particularmente efi ciente, uma vez que estreita 
a cumplicidade dos participantes em torno de marcas tanto mais fortes 
quanto mais acentuam a sua qualidade de membros de uma comunidade 
da qual as pessoas criticadas são excluídas. Daí a tendência para a produção 
de um crescendo, ao longo das interações verbais, das marcas maledicentes 
das intervenções, a que se poderia aplicar o ditado popular: “Um diz mata, 
o outro esfola”. Esta função simbólica identitária das interações verbais 
maledicentes torna-se evidente se tivermos em conta o fato de a não 
aceitação das críticas formuladas por parte de algum dos participantes 
provocar inevitavelmente a rotura dos processos de interssincronização, 
com a consequente exclusão desses participantes. 

Os participantes que se demarcam das intervenções maledicentes dos 
outros excluem-se e são excluídos da interação conversacional, são postos 
literalmente à margem da conversa. Eles próprios se automarginalizam, 
pelo fato de não reconhecerem como indiscutíveis as marcas do mundo 
intersubjetivo comum e de se recusarem a investir nelas a sua energia 
emocional. De maneira geral, o não reconhecimento e a recusa das mesmas 
marcas simbólicas são objeto de sanções simbólicas, tais como a irritação 
de que uma pessoa é alvo por parte dos outros participantes e o fim da sua 
qualidade de participante, de membro do mundo comum.

Idêntico processo de exclusão se verifi ca nos casos em que um dos 
participantes recusa investir a sua energia emocional e sincronizar as suas 
intervenções com as intervenções festivas e jocosas dos outros participantes 
ou quando produz intervenções racionalizantes que explicitam os próprios 
processos de interssincronização utilizados pelos outros participantes, 
processos que é suposto serem mantidos implícitos para poderem produzir 
o seu efeito específi co de constituição dos laços sociais de solidariedade. 

Podemos considerar a exclusão provocada pelo não reconhecimento 
das mesmas marcas simbólicas e a não identifi cação com os mesmos 
objectos de investimento como processo de dessacralização. Este processo 
é, por isso, objeto de sanções simbólicas destinadas quer a assegurar a 
exclusão dos que os manifestam, quer a restabelecer a ordem simbólica 
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violada. A energia emocional é dotada de uma racionalidade específi ca 
e situa-se a montante e a jusante dos outros domínios da experiência do 
mundo. É ela que dá sentido ao investimento nos outros domínios, nos 
domínios profi ssionais, políticos, inteletuais ou culturais. Dela retiram 
os participantes na atividade conversacional a força suficiente para 
prosseguirem e aumentarem o seu investimento e a sua dedicação noutras 
atividades.

Assim, um elevado grau de energia emocional investido nas interações 
que alguém estabelece com os outros fomenta o reconhecimento que gera 
a auto-estima indispensável para o seu envolvimento nas outras atividades, 
ao passo que um diminuto grau ou ausência de energia emocional está 
associado à falta de reconhecimento e à falta de consideração que 
desencorajam o envolvimento nas outras atividades. Por seu lado, do 
envolvimento nos diferentes domínios da experiência retira o ser humano a 
energia emocional que investe nas interações que estabelece com os outros. 
É esta relação da interação conversacional com os diferentes domínios da 
experiência que confere racionalidade à energia emocional investida nas 
suas marcas simbólicas. Podemos, assim, considerar a interação verbal 
como um mercado em que cada um dos participantes negocia o capital 
simbólico de que é detentor, formado pelo conjunto das suas marcas 
dotadas de um determinado grau de energia emocional.

O capital simbólico é assim identificado, trocado, partilhado e, nesse 
processo, cada um dos participantes tanto pode vê-lo aumentado ou 
acrescido pelo seu reconhecimento por parte dos outros participantes, como 
pode vê-lo diminuído e perdido em virtude do seu não reconhecimento. De 
acordo com esta metáfora económica, a interação verbal é uma espécie de 
mercado de valores que ora valoriza, ora desvaloriza a cotação das marcas 
simbólicas de que cada um dos participantes é detentor. A este processo 
correspondem, respectivamente, o sentimento de satisfação ou de gratifi 
cação e o sentimento de frustração ou de desânimo, provocados pelas 
interações verbais em que os seres humanos se envolvem ao longo da sua 
vida.

Podemos procurar estabelecer uma relação entre o Mercado do capital 
económico e o mercado do capital simbólico. Nas nossas sociedades, a 
riqueza económica pode  contribuir para o aumento do capital simbólico. 
No entanto, habitualmente é a satisfação proporcionada pelos processos 
de interação em que nos envolvemos que confere a energia indispensável 
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para suportarmos o esforço exigido pela procura da riqueza, assim como 
é a satisfação proporcionada pela energia emocional que visamos com 
o aumento dos bens económicos. A falta de reconhecimento por parte 
daqueles com quem nos relacionamos acaba por retirar às atividades 
que realizamos nos outros domínios da nossa experiência a tonicidade 
emocional sufi ciente para as podermos desempenhar de maneira 
gratificante e eficaz. Além da ser de natureza gradativa, o capital simbólico 
é desigualmente repartido. Esta característica faz com que os participantes 
nem sempre invistam o mesmo grau de energia emocional nas interações 
verbais em que se  envolvem.

As componentes da interação verbal

Nas interações verbais estão envolvidos comportamentos não só 
verbais, mas também para-verbais, tais como a entoação, o timbre da voz, a 
intensidade, a altura e débito, particularidades de pronúncia, características 
da voz, e extra-verbais, tais como os olhares, a postura, os gestos, a mímica, 
os sorrisos. Apesar de os elementos para-verbais e extra-verbais serem direta 
e imediatamente manifestos no caso das interações face a face, também 
são representados  simbolicamente nas modalidades mediatizadas de 
interação verbal, como no caso das conversações telefónicas, ou no caso 
das interações epistolares ou eletrónicas, através de marcadores gráfi cos 
que, de algum modo, as representam.

O conjunto das manifestações materiais das intervenções dos partici-
pantes forma a materialidade expressive dos enunciados, o resultado ou 
o produto da atividade enunciativa ou da enunciação. Para uma melhor 
compreensão do que entendemos aqui por enunciado, começarei por 
distinguir esta noção de duas noções com que, por vezes, é erradamente 
confundida, as noções de frase ou de oração e de proposição. Uma frase ou 
uma oração é uma unidade gramatical, a mais pequena unidade necessária 
para a realização de uma estrutura sintática. Para termos uma frase é 
necessário e suficiente ter um elemento que ocupe o lugar de sujeito e um 
elemento que ocupe o lugar de predicado, como, por exemplo, “o homem 
é um ser racional”, “esta parede é branca”.

A questão que podemos colocar a propósito de uma frase é a de 
saber se está corretamente construída, tendo em conta as regras que 
regem a articulação de um sujeito com um predicado, tais como as regras 
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de concordância em género e número do predicado com o sujeito. É 
claro que nem todas as frases são simples, podendo haver frases que 
apresentem expansões, quer do sujeito, quer do predicado, quer de ambos 
os elementos, mas em todos os casos a questão a que a frase responde é a 
de saber se obedece às regras sintáticas que regulam a articulação entre os 
seus elementos.

Por seu lado, uma proposição é a mais pequena unidade lógica, acerca 
da qual a questão que se coloca é a de saber se obedece às regras lógicas 
que tornam possível averiguar se aquilo que asserta pode ser posto à prova 
da sua adequação à realidade. Podemos expressar uma proposição através 
de uma frase, mas ao encará-la como uma proposição não é a questão da 
sua conformidade com as regras sintáticas que colocamos, mas a de saber 
se respeita as regras lógicas.

Vejamos o exemplo: “Os meus pensamentos são vermelhos”. Este 
conjunto de palavras está corretamente formulado do ponto de vista das 
regras da gramática da língua portuguesa; é uma frase gramaticalmente 
correta. Mas enquanto proposição dificilmente poderá ser submetida 
a uma análise lógica, pelo simples fato de predicar do sujeito “os meus 
pensamentos” propriedades cromáticas que não entram na compreensão 
desse sujeito, que o sujeito “os meus pensamentos” não pode logicamente 
compreender. É claro que o lógico poderá entender o que esta frase 
quer dizer, mas para isso terá que transformar esta frase para encontrar 
eventualmente a proposição logicamente correta que ela substitui, poética 
ou metaforicamente.

Um enunciado não é uma frase ou uma oração nem é uma proposição, 
mas o resultado da atividade enunciativa; é aquilo que um falante 
produz quando fala. Pode evidentemente produzir frases que tenham 
um determinado conteúdo proposicional, mas as frases e as proposições 
produzidas adquirem características próprias, pelo fato de terem sido 
enunciadas, nomeadamente

•  a referência a um determinado estado de coisas singular;
•  um sentido único e irrepetível, decorrente do quadro enunciativo 

em que se inserem;
•  efeitos ilocutórios decorrentes da realização concreta, por parte do 

processo de enunciação, de determinados atos de linguagem.
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Assim, por exemplo, o enunciado “as paredes da minha casa são 
brancas” dirigido a alguém que pergunta de que cor são as paredes da minha 
casa não é apenas uma frase que articula corretamente um sujeito com um 
predicado, nem a predicação da  propriedade da brancura de “as paredes 
da minha casa”, porque não foi com o objetivo de articular um sujeito com 
um predicado nem de predicar o que quer que seja desta parede que eu o 
formulei. Na minha boca e nas circunstâncias indicadas, adquire o estatuto 
de um enunciado, isto é, torna-se a realização da resposta, na sequência 
da pergunta que me foi feita acerca da cor das paredes da minha casa, no 
momento em que ele me faz essa pergunta.

A identificação de quem faz a pergunta, da pessoa a quem a pergunta 
é feita, das paredes a que “as paredes da minha casa” se refere, a realização 
dos atos ilocutórios de fazer uma pergunta e de dar uma resposta, o sentido 
ou a razão pela qual o meu interlocutor me faz a pergunta e a razão que 
me leva a dar-lhe a resposta são por isso components que não entram na 
noção de frase nem na de proposição, mas que são indissociáveis da noção 
de enunciado. Acerca do enunciado não nos colocamos a questão de saber 
se a frase que eventualmente o integra está corretamente bem formada 
do ponto de vista das regras sintáticas ou da gramática da língua, nem a 
questão de saber se é logicamente correta, se obedece às condições de 
verdade. A questão é a de saber qual o quadro enunciativo em que se situa 
e qual o sentido que retira dessa situação ou, por outras palavras, o que é 
que o seu enunciador quer dizer e quais as razões que o levaram a dizer 
aquilo que diz da maneira como o diz e de o endereçar em determinado 
local e em determinado momento a quem o endereçou.

É preciso ainda reconhecer que nem sempre o enunciado contém 
frases e proposições, porque, além de poder conter expressões verbais que 
não são frases nem proposições, tais como “estou!”, “está?!”, “hein?!”, “ok”, “tá 
bem”, “sim, sim”, “uhm, uhm!”, “bravo!”, “excelente!”, “que pena!”, “quem diria!”, 
“alô”, contém elementos para-verbais, de natureza prosódica, e elementos 
extra-verbais, de natureza mímico-postural. As componentes para-verbais, 
tais como a entoação, o débito ou o ritmo da dicção, e extra-verbais, tais 
como a postura e os gestos, são inseparáveis do enunciado, como podemos 
dar-nos conta observando o que acontece quando alguém se esforça por 
eliminá-las da sua fala. Não só difi cilmente conseguirá eliminá-las, como a 
simples eliminação de algumas dessas components faz com que aquilo que 
diz se torne estranho e até incompreensível.
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As interações discursivas como trabalho de figuração

Quase todos os autores que têm dedicado alguma atenção às 
interações discursivas reconhecem o valor heurístico da noção de fi guração, 
de face working, proposta por Erving Goffman (1974) e reelaborada por 
Brown & Levinson (1987). Goffman (1974, p. 9-42; 1987, p. 20 e ss.) chamava 
a atenção para o fato de, nas interações verbais em que estão envolvidos, 
os interlocutores estarem constantemente empenhados em proteger 
o seu território próprio e o território do(s) seu(s) interlocutor(es), assim 
como em salvaguardar a sua face própria assim como a face do(s) seu(s) 
interlocutores, jogando em permanência com estratégias que visem tanto 
preservá-los, como evitar qualquer intervenção que os possa pôr em causa. 
“Fazer boa figura”, “fazer má figura” ou “fazer triste figura”, “perder a face”, “dar 
a cara”, “vamos ver a cara que ele (ela) faz quando lhe disser” são algumas 
expressões populares que dão conta do valor da face nas interações verbais, 
das estratégias que constituem aquilo a que Goffman dá o nome de face 
working, noção que podemos traduzir por figuração (Rodrigues, 2003, p. 
136, 154, 205).

A figuração consiste, assim, por um lado, em evitar os atos que ameacem 
tanto a face própria e a dos seus interlocutores, como o território próprio 
e o dos seus interlocutores, face threatening acts (os FTA) e em realizar atos 
que os lisonjeiem, face fl attering acts (os FFA). Qualquer interação verbal 
pode ser, por conseguinte, encarada ou analisada, deste ponto de vista, 
como FFAs e FTAs. Para compreendermos este trabalho de figuração em 
que os interactantes se envolvem constantemente, temos que ter em conta 
que os seres humanos são uma espécie territorial, possuem um território 
próprio, delimitado por fronteiras relativamente estáveis, habitado por 
todo um conjunto de objetos e de seres que consideram como extensões 
ou prolongamentos do seu próprio corpo e que consideram invioláveis, 
impermeáveis ou inacessíveis à intrusão de estranhos.

A maior ou menor extensão desse território depende da cultura a que 
pertencem e, dentro de cada cultura, do maior ou menor grau de formalidade 
da relação que estabelecem com os seus interlocutores. Mas em cada uma 
das suas interações verbais joga-se também a sua auto-estima, o seu brio 
e a sua honra, a sua face. A potencial ameaça da ocorrência de eventuais 
FTAs para a integridade do território próprio e do território dos outros 
interactantes é esconjurada por estratégias específicas. A estas estratégias 
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correspondem formas ritualizadas específicas (“tem(ns) um momento?”, 
“não (te) incomodo?”, “pode(s) falar?”). Por seu lado, a potencial ameaça da 
ocorrência de eventuais FTAs para a face própria e para a face de outros 
interactantes é esconjurada quer através dos rituais de evitamento (de falar 
de algo que é considerado incómodo para o interlocutor ou fraturante para 
o bom entendimento entre os interactantes), quer dos rituais de reparação 
sempre que essa ameaça ocorra (“disse isso para brincar”; “não leves a sério 
(a mal) o que disse”).

As diferentes modalidades de interação verbal

A conversação face a face é indiscutivelmente o modelo da interação 
verbal, uma vez que é nessa modalidade que os interactantes jogam com 
todas as suas componentes, podem em permanência monitorizar os 
condicionamentos sistémicos e jogar com os condicionamentos rituais. 
Nesta modalidade de interação verbal, os interactantes são mutuamente 
conhecidos. Nas modalidades mediatizadas, tanto a monitorização dos 
condicionamentos sistémicos como o jogo com os condicionamentos 
rituais são sempre problemáticos, uma vez que os interactantes têm que 
suprir a(s) componente(s) que não é (são) mediatizada(s).

Podemos, no entanto, distinguir as modalidades mediatizadas em 
que os interactantes podem ser defi nidos e conhecidos, como no caso das 
mediatizações epistolar, telefónica e eletrónica, e modalidades mediatizadas 
em que os interactantes podem ser indefi nidos ou desconhecidos, como 
no caso da mediatização literária, radiofónica e televisiva. Cada uma 
das modalidades mediatizadas de interação verbal exige da parte dos 
interactantes um trabalho de reconstrução imaginária das componentes 
da interação não mediatizadas, assim como a explicitação da referência 
das expressões dícticas. Assim, no caso da interação telefónica, em que 
apenas a voz e eventuais outros elementos sonoros são mediatizados, os 
interactantes têm que suprir as componentes não-verbais da interação, 
jogando com os elementos prosódicos e com o trabalho da imaginação. 
Podemos considerar o caso da mediatização literária que exige, como 
sugere Umberto Eco, a elaboração por parte do autor de um leitor modelo 
e a construção imaginária por parte do leitor do autor assim como das 
eventuais components da interação verbal das personagens encenadas 
pela obra literária (Eco, 1983, p. 53-70; 1992, p. 33 e ss.). 
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       A interação verbal eletrónica é hoje objeto de intense discussão e uma 
temática atualmente muito estudada, devido à generalização de programas 
de conversação pela internet, como o Messenger ou o Skype, programas 
que visam mediatizar, de maneira cada vez mais realista, uma grande 
parte das componentes de interação verbal ausentes dos dispositivos de 
mediatização precedentes, criando, deste modo, um efeito de co-presença 
física dos interactantes que, como vimos,  caracteriza a interação face a 
face. A discussão que estas interações mediatizadas levantam tem a ver 
com o pressuposto, a meu ver errado, de que a evolução dos dispositivos 
técnicos pode substituir completamente a experiência humana, tornando 
deste modo imperceptível a sua tecnicidade, isto é, a sua estrutura e o seu 
modo de funcionamento técnicos.

A atividade discursiva é muito diversificada, uma vez que se desenrola 
em quadros enunciativos diferentes. É por isso que, para a compreendermos 
e descrevermos as  diferentes modalidades de interação discursiva, temos 
que ter em conta o que vimos acerca dos quadros enunciativos.

As modalidades espontâneas de interacção verbal

As interações verbais em que os seres humanos se envolvem mais 
frequentemente são as que ocorrem, ao longo do dia, entre pessoas que 
se encontram por acaso ou nos ambientes habituais das suas atividades 
diárias. Damos o nome de espontânea a esta modalidade de interação 
discursiva. O que estas interacções discursivas têm em comum é o facto 
de as instâncias enunciativas, tais como a identifi cação dos interactantes 
e as coordenadas de espaço e de tempo que delimitam as fronteiras do 
quadro enunciativo, serem manifestas para todos os interactantes e não 
precisarem, por conseguinte, de ser discursivamente explicitadas ou, se 
preferirem, de ser simbolicamente objetivadas. Seria muito estranho, a não 
ser que fosse por brincadeira, que as pessoas que falam entre si em casa, 
quando se encontram na rua, nos transportes públicos, no supermercado 
ou no local de trabalho dissessem a data, o local e outras componentes do 
quadro enunciativo em que estão inseridas.

Desta primeira característica decorrem duas consequências muito 
importantes. A primeira característica é a da globalidade dos recursos 
sensoriais envolvidos nas interações discursivas espontâneas, ou, dito 
de outro modo, para falarem umas com as outras, nas suas interacções 
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espontâneas, as pessoas não mobilizam apenas uma parte, mas a 
totalidade dos seus recursos sensoriais. A segunda característica é o fato 
de o quadro enunciativo das interações discursivas espontâneas não estar 
constituído de antemão, uma vez por todas, mas depender de processos 
de negociação permanente dos interactantes. Assim, para tomarem a 
decisão de iniciar ou de terminar uma interação discursive espontânea, 
os interactantes mobilizam dispositivos específicos de  negociação que 
não só visam o estabelecimento, a manutenção e o aumento da relação 
entre os interactantes, mas também visam evitar a ocorrência de quaisquer 
incidentes que a possam prejudicar ou diminuir.

É importante ter em conta estas características das interações 
discursivas  espontâneas para compreendermos o que distingue esta 
modalidade discursiva das outras modalidades. Comecemos por abordar 
as modalidades institucionais de discurso.

As modalidades institucionais de interacção verbal

Ao contrário do que acontece com as interações verbais espontâneas, 
nas interações verbais que ocorrem, por exemplo, em sessões de audiência 
nos tribunais, em sessões parlamentares, em provas académicas, em 
serviços litúrgicos, os quadros enunciativos estão previamente fixados por 
disposições formais, mais ou menos explícitas, que regulam de antemão 
o início e o fecho da interação, as mudanças de vez, as temáticas e a 
ordem por que devem ser abordadas. Damos o nome de institucional a 
esta modalidade discursiva. Nesta modalidade, o próprio direito à palavra 
não é livre, mas condicionado, em função da diferenciação do lugar 
institucional de cada um dos interactantes envolvidos, o que dispensa 
evidentemente a mobilização de dispositivos de negociação por parte 
das pessoas envolvidas. É claro que as modalidades institucionais não são 
todas da mesma natureza nem têm o mesmo grau de formalidade. É por 
isso que muitos autores distinguem as modalidades institucionais formais, 
as semiformais e as informais.

Esta distinção tem a ver com a natureza, maior ou menor, da coação 
das normas a que os interactantes devem obedecer. São formais, por 
exemplo, as sessões de  audiências nos tribunais, em que cada interactante 
só pode tomar a palavra quando o juiz presidente da sessão lha conceder, 
só pode falar das questões que respeitam ao processo em causa e só 
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pode falar enquanto o presidente deixar. Podemos dar como exemplo de 
interações semiformais a entrevista de serviço social ou a consulta médica, 
em que, apesar do enquadramento institucional, não há propriamente um 
esquema rígido e formalizado que regule o desenrolar da interação. São 
exemplo de interações institucionais informais as conversas entre esposos 
acerca da educação dos filhos, acerca da gestão do orçamento familiar 
ou de outras opções decorrentes de alterações da situação familiar, em 
que, apesar da informalidade da interação, existe o quadro institucional 
familiar que diferencia os estatutos e as expetativas daquilo que cada um 
dos esposos espera daquilo que o outro pode ou não pode dizer, tendo em 
conta evidentemente a história conversacional.

Conclusão

Pretendi apresentar neste texto as perspetivas fundamentais de estudo 
da interação verbal, chamando a atenção para a sua lógica, para os seus 
dispositivos e para algumas questões provocadas pelo seu funcionamento. 
Como o objetivo não foi dar conta de maneira exaustiva do estado da 
questão de todas estas perspectivas, dediquei desenvolvimentos desiguais 
aos diferentes aspetos evocados, sublinhando aqueles que me parecem ser 
os mais relevantes no estado atual do trabalho que lhes tenho dedicado nos 
últimos anos. As opções tomadas visaram, antes de mais, chamar a atenção 
para a natureza interdisciplinar deste domínio de estudo. Trata-se, por isso, 
de um domínio que exige da parte do investigador um conhecimento de 
várias áreas disciplinares, das quais destacaria a antropologia, a sociologia 
e a filosofia da linguagem, pelo fato de me parecerem as disciplinas 
heuristicamente fortes para a compreensão dos fenómenos empíricos da 
prática discursiva. 

As escolhas feitas neste texto tiveram também o objetivo de sublinhar 
a natureza social da interação verbal, pondo, assim, em relevo a especifi 
cidade da sua lógica e o seu papel na constituição da sociabilidade. Pretendi, 
assim, contrariar as tendências para reduzir a linguagem ao código da 
língua, tendências que caracterizei como visões truncadas e autistas da 
linguagem.
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Introdução

Nosso comentário incide sobre o artigo de Adriano Duarte Rodrigues 
“A interação verbal”, publicado em 2013 pela revista de epistemologia 
da comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) “Questões Transversais” e 
se estrutura em duas partes. Na primeira destacamos os principais aspectos 
abordados pelo autor nos sete itens do texto que versam sobre aportes 
teóricos e conceituais sobre lógicas, dispositivos e modalidades da interação 
verbal. Trata-se, sobretudo, de retomar alguns trechos relevantes do artigo 
que sinalizam contribuições de Rodrigues para o desenvolvimento de 
estudos sobre os processos e práticas interacionais, mediatizados ou não. 

Na segunda parte apresentamos outras questões pertinentes ao 
tema tratadas pelo autor durante o seminário internacional “Atividade 
comunicacional em ambientes mediáticos”, promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas/Belo Horizonte, 
entre os dias 16 e 18 maio de 2016, relacionando-as tanto com o artigo 
objeto deste comentário quanto com dois textos elaborados por autores 
brasileiros.

Nessa direção, em primeiro lugar, chamamos atenção para o fato de 
que o artigo privilegia a abordagem sobre o modelo conversacional da 
interação verbal, deixando em segundo plano a interação mediatizada, 
abordada somente no final do texto, no item 6 – “As diferentes modalidades 
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de interação verbal”. E em segundo, evidenciamos as convergências e 
aproximações, bem como diferenças e tensionamentos entre o pensamento 
de Rodrigues com algumas perspectivas brasileiras acerca dos processos 
interacionais mediados por dispositivos tecnológicos e mediáticos, 
particularmente em torno da interação mediatizada e do estágio atual da 
sociedade mediatizada25.

Importante ressaltar que o presente comentário tomará como 
referência central o próprio artigo Interação Verbal. No entanto, para 
evitarmos posicionamentos parciais e, de certo modo, reducionistas 
em relação à amplitude e complexidade do pensamento de Adriano 
Rodrigues, consultamos outras fontes relevantes, como: as questões 
relativas à interação debatidas durante o seminário ocorrido na PUC Minas 
e dois capítulos da obra publicada em homenagem ao Prof. Adriano Duarte 
Rodrigues mencionada na nota 2 desse texto, elaborados pelos estudiosos 
brasileiros Antonio Fausto Neto e José Luiz Braga.

Fazemos ainda referência a resultados parciais da metapesquisa sobre 
o capital teórico da interação social e/ou midiatizada (re) construído pelos 
autores de papers apresentados entre 2001-2010 nos encontros anuais da 
Associação Nacional da Pós-Graduação em Comunicação/Brasil (Compós),26. 

Parte 1 – A interação verbal: aspectos centrais
 
Apresentado no Seminário de Doutoramento da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa/Portugal, 
realizado em 2010, e publicado posteriormente em versão sintetizada, 
em 2013, na referida revista “Questões Transversais”, o artigo “A interação 

25. O paralelo entre o pensamento de Rodrigues e as perspectivas brasileiras sobre os processos 
de interação mediados e mediatizados se baseia em dois capítulos do livro de Homenagem ao Prof. 
Adriano Duarte Rodrigues, intitulado Comunicação e Linguagem: novas convergências, publicado 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2014, quais 
sejam: “A questão comunicacional e a experiência brasileira”, de José Luiz Braga, e “Pisando no solo da 
mediatização”, de Antonio Fausto Neto. 
26. Financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais (FAPEMIG), esta metapesquisa 
objetiva identificar e analisar as contribuições e limitações dos estudos desenvolvidos pelos 
pesquisadores da pós-graduação em Comunicação no Brasil para a construção do capital teórico 
dos processos de interação, midiatizados ou não. Sob coordenação da autora desse comentário e 
desenvolvida pelo grupo de pesquisa Campo Comunicacional e suas Interfaces (CNPq) vinculado ao 
PPGCom da PUC Minas, a investigação encontra-se em processo de finalização e seu corpus é constituído 
por textos encaminhados a seis grupos de trabalho (GTs) que possuem maior representatividade 
(quantitativa e qualitativa), totalizando 126 papers extraídos do universo global de 1.197 textos 
apresentados nos encontros anuais da Compós.
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verbal” conceitua e caracteriza essa modalidade de interação, seus 
componentes verbais, lógicas, dispositivos e funcionamento. No início 
do texto, Rodrigues evidencia o fato de que os estudos sobre o tema nos 
últimos anos têm descoberto processos complexos de interação discursiva 
que compreendem tanto as dimensões verbais quanto as paraverbais e 
extraverbais utilizadas pelos falantes.  Além de assinalar a especificidade 
das diferentes modalidades interacionais – conversacionais, institucionais 
e mediáticas –, Adriano Rodrigues destaca a natureza social da interação 
verbal, colocando em relevo o seu papel constitutivo da sociabilidade 
humana. 

A interação verbal é entendida por Rodrigues como um conjunto de 
atividades que dois ou mais seres humanos realizam juntos, 

por ocasião da ocorrência de um acontecimento provocado pela sua 
presença, no mesmo local e ao mesmo tempo, quando se identifica 
mútua e reciprocamente como parceiros de troca de palavras e estão 
voltados ou orientados para um mesmo foco de atenção. (RODRIGUES, 
2013, p. 15).

Ao revisitar alguns pensadores da sociologia, antropologia e filosofia 
da linguagem, o autor se inspira nos seguintes conceitos e abordagens 
relacionadas aos processos de interação verbal: efeito da copresença 
física dos seres humanos em um mesmo local (Durkheim), conversação de 
gestos nos seres humanos e gestos significantes (George H. Mead, 1992), 
condicionantes sistêmicos e rituais da interação verbal (Goffman, 1987), entre 
outros. Já em relação às perspectivas de Austin (1962) e Searle (1975, 1976) 
acerca da linguagem como atividade, Rodrigues destaca suas principais 
contribuições e limitações. Apesar de considerar tais perspectivas valiosas, 
elas são consideradas pelo autor como insuficientes para compreender 
qual é o ato de linguagem que um enunciado produz. Por reduzirem a 
linguagem ao código da língua, algumas dessas tendências apresentam 
visões “truncadas e autistas” da linguagem: “se não tivermos em conta a 
natureza da interação que levou à sua enunciação, é impossível averiguar 
concretamente qual é o ato de linguagem que ela produz efetivamente.” 
(RODRIGUES, 2013, p. 17). Ele questiona ainda a visão reificada de Austin 
sobre a posição do locutor e alocutório a partir do pressuposto de que 
todos os participantes da interação verbal são igualmente locutores e 
alocutórios, a despeito de ocuparem alternadamente essas posições. 
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Nesse prisma, o alocutório é concebido como sujeito ativo no processo da 
interação verbal “não só porque a escuta daquilo que o locutor diz é uma 
autêntica atividade cognitiva, mas também porque é a consideração da 
escuta que leva o locutor a formular sua intervenção da maneira como a 
formula.” (RODRIGUES, 2013, p. 17).

Duas lógicas destacadas no texto se relacionam à da interação verbal: 
a lógica da dádiva (LD) e a do princípio de cooperação conversacional 
(PCC). A primeira diz respeito à lógica de trocas intertribais do final do 
século XIX entre os habitantes das ilhas da Polinésia e as tribos indígenas 
da costa noroeste da América do Norte, que apresenta similaridades com 
a lógica da interação verbal. O antropólogo Marcel Maus, em seu Ensaio 
sobre a Dádiva (1924), as denomina de kula e potlatch, respectivamente. 
A segunda lógica por sua vez refere-se às proposições de Paul Grice (1966) 
acerca do princípio da cooperação conversacional (PCC).

Maus, segundo Rodrigues, via nas práticas tribais de troca uma 
instituição social por excelência, uma vez que produziam, reforçavam e 
restabeleciam vínculos fundados não na ordem da natureza, mas, sim, na 
lógica arbitrária e paradoxal entre comunidades e segmentos diferentes 
da comunidade. Para o antropólogo, kula e potlatchs fazem parte de uma 
instituição assentada numa cadeia interminável de trocas recíprocas em que 
cada parceiro é credor e devedor ao mesmo tempo em suas relações que se 
fundamentam no reconhecimento recíproco e mútuo entre os participantes. 
Tais relações se caracterizam por: i) duplo estatuto de destinador e de 
destinatário de cada um dos parceiros da troca; ii) transitividade dos 
lugares ocupados por cada parceiro no contexto da circulação dos bens; 
iii) competência interacional de cada parceiro participante da troca. Nesse 
tríplice reconhecimento Rodrigues ressalta que a interação discursiva é 
regulada pela mesma lógica “paradoxal” do kula e potlatch, pois

 
[...] sempre que dois ou mais seres humanos se encontram tendem a 
trocar entre si a palavra, impelidos por um imperativo vivido, ao mesmo 
tempo, como livre e como obrigatório. É por isso que tanto a recusa 
de dirigir a palavra a alguém, como manifestar que se dirige a palavra a 
alguém (sic) porque se é obrigado a fazê-lo acarretam consequências 
nefastas para a constituição dos laços de sociabilidade, equivalendo 
efetivamente à abertura de hostilidades ou, como costumamos dizer, a 
um corte de relações. (RODRIGUES, 2013, p. 18). (Grifos nossos).
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Já o princípio da cooperação conversacional proposto por Grice 
(1966) supõe que os interlocutores respeitam as máximas de quantidade 
de informação (prestar somente a informação requerida), de qualidade 
da informação (prestar informação verdadeira ou acerca da qual haja 
suficiente evidência), da relação (fornecer informação relevante e se ater 
ao que está em questão no momento da interação) e a máxima do modo, 
ou seja, a intervenção de quem fala deve ser conspícua e apresentar sua 
informação de maneira organizada e ordenada. Grice, segundo Rodrigues, 
entende que os sentidos implícitos dos enunciados, ou as implicatutras, 
resultam da exploração ou do jogo das máximas conversacionais. É possível, 
portanto, produzir a implicitação do oposto daquilo que um enunciado 
significa literalmente, o que poderá resultar na produção de enunciados 
irônicos, como exemplifica o autor: dizer “um lindo dia” quando chove 
torrencialmente.

Para Adriano Rodrigues, as interações verbais são processos 
constitutivos da sociabilidade. Trata-se de atividade desencadeada pela 
presença física de duas ou mais pessoas que produz nos participantes um 
grau variável de energia emocional manifestando-se nas marcas verbais, 
paraverbais ou prosódicas e extraverbais. “Quanto maior for o grau de 
energia emocional investida pelos participantes, mais animada e gratificante 
é a interação verbal e mais perfeitos são os processos de intersincronização 
das intervenções dos participantes [...]”, sendo que o fator principal desse 
investimento consiste no reconhecimento mútuo e recíproco dos mesmos 
focos de atenção, convertidos em objetos simbolicamente marcados. 
(RODRIGUES, 2013, p. 20-21). E acrescenta: um dos efeitos mais importantes 
da intersincronização das intervenções é, por um lado, 

o de pertença dos participantes a um mesmo mundo intersubjetivo, o 
reconhecimento de sua qualidade de membro ou de pertença a esse 
mundo comum e, por outro lado, o de exclusão de outros, dos que, não 
reconhecendo os mesmos objetos simbolicamente marcados pelos 
mesmos focos de atenção ou de interesse, não se identificam com o 
mesmo mundo intersubjetivo e não se consideram por isso como seus 
membros [...]. (RODRIGUES, 2013, p. 21).

O autor afirma que existem diversas formas rituais de produção 
simbólica, entre as quais destacam-se: i) endereçamento pelo nome 
pessoal, o que mantém as identidades dos membros da interação ao 
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mesmo tempo “como as nossas e como as dos outros”; ii) nomalização de 
datas que atribui espessura emocional à memória dos acontecimentos que 
elas representam; iii) referência a pessoas e a situações conhecidas pelos 
participantes, podendo ocorrer tanto para sublinhar aspectos negativos 
quanto positivos. Nesse sentido, o não reconhecimento e a recusa das 
mesmas marcas simbólicas são objetos de sanções simbólicas, podendo 
resultar em exclusões de pessoas participantes da interação verbal.

A interação verbal é compreendida pelo estudioso português 
como espécie de “mercado” de valores que ora valoriza, ora desvaloriza a 
cotação de marcas simbólicas que cada um detém. “O capital simbólico 
é assim identificado, trocado, partilhado e, nesse processo, cada um dos 
participantes tanto pode vê-lo aumentado [...], como pode vê-lo diminuído 
e perdido em virtude de seu não reconhecimento” (Rodrigues, 2013, p. 22), 
por parte dos participantes da interação. 

De forma breve, o texto aborda ainda as componentes da interação 
verbal, os conceitos de enunciado e suas diferenças em relação a uma frase 
ou oração ou proposição, assim como a noção de figuração em Goffman 
(1974, 1987). Rodrigues deixa claro que o enunciado é resultado da 
atividade enunciativa, ou seja, é aquilo que o falante produz quando fala, 
podendo conter tanto expressões verbais como elementos paraverbais, de 
natureza prosódica e extraverbais, de natureza mímico-postural. A noção 
de figuração em Goffman, citado por Rodrigues, consiste de um lado em 
evitar os atos que ameaçam tanto a face própria e a dos seus interlocutores 
quanto o território próprio e o de seus interlocutores e, de outro, realizar 
atos teatrais e atos que os lisonjeiam, face threatening acts (FTA) (atos que 
ameaçam), e face flattering acts (os FFA) (atos lisonjeiros). “Qualquer 
interação verbal pode ser, por conseguinte, encarada ou analisada, deste 
ponto de vista.” (RODRIGUES, 2013, p. 24).

São caracterizadas duas modalidades de interação verbal: a conver-
sação face a face e a mediatizada. A primeira é uma modalidade em 
que os interactantes jogam com todos os seus componentes (verbais, 
paraverbais e extraverbais) e seus participantes são mutuamente conhe-
cidos. Na modalidade mediatizada da interação o autor evidencia que seus 
condicionantes sistêmicos e rituais são sempre problemáticos, visto que os 
interactantes têm que suprir as componentes que não são mediatizadas. 
Nessa modalidade os interactantes podem tanto ser conhecidos e 
definidos, como é o caso da mediação telefônica, quanto podem ser 
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indefinidos e desconhecidos, como ocorre na interação mediada pelo rádio 
e pela televisão. Nessa última situação, Rodrigues considera que as pessoas 
só podem entender o sentido daquilo que escrevem ou leem porque 
pressupõem ou imaginam a presença física dos participantes na interação 
face a face. Isto é, a interação mediatizada, para se efetivar, conta com a 
imaginação dos interactantes para suprir outras dimensões.

O autor chama a atenção para o fato de que a interação verbal 
eletrônica tornou-se hoje objeto de intensa discussão e estudo em face 
da generalização de programas de conversação na internet (Skype, 
Messenger etc.), na medida em que buscam mediatizar de forma cada 
vez mais realista grande parte das componentes da interação verbal 
ausentes dos dispositivos de mediatização precedentes, “criando, deste 
modo, um efeito de co-presença física dos interactantes [...]”. Tal discussão 
tem a ver com um pressuposto considerado por ele como equivocado 
de que o desenvolvimento dos dispositivos técnicos “podem substituir 
completamente a experiência humana, tornando deste modo imperceptível 
a sua tecnicidade, isto é, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento.” 
(RODRIGUES, 2013, p. 24).

Existem duas modalidades de interação verbal: as espontâneas que 
ocorrem entre pessoas que se encontram por acaso em ambientes habituais 
de suas atividades cotidianas e as modalidades institucionais em que, 
diferentemente das primeiras, os quadros enunciativos são previamente 
fixados por disposições formais, mais ou menos explícitas. Nessa última 
modalidade o direito à palavra está condicionado por posições institucionais 
diferentes ocupadas por cada participante, não sendo, portanto, livre como 
as interações espontâneas. O autor acrescenta, porém, que nem todas as 
modalidades institucionais são da mesma natureza, comportando três 
tipos de interação: formais, semiformais e informais.

Na Conclusão do artigo, além de breve síntese dos conteúdos 
abordados, o autor salienta que a natureza interdisciplinar desse domínio de 
estudo, especialmente a sociologia, antropologia e filosofia da linguagem 
“são disciplinas heuristicamente fortes para a compreensão dos fenômenos 
empíricos de práticas discursivas”.
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Parte 2 – “Estamos mergulhados nos dispositivos como as baleias estão 
mergulhadas no oceano”27

 
Considerando a sociologia, antropologia e filosofia da linguagem como 

disciplinas basilares dos estudos do Professor Adriano Rodrigues sobre as 
interações verbais ou discursivas –, chamou-nos a atenção o fato de que a 
comunicação não é incluída no rol daquelas áreas consideradas por ele como 
“heuristicamente fortes” para a compreensão do fenômeno interacional, o 
que nos leva a depreender que a Comunicação não é considerada área de 
conhecimento, ou se é, não se mostra adequada e potente para investigar 
esse fenômeno, principalmente em sua configuração mediatizada. Isso 
demarca a primeira distinção entre a perspectiva do Prof. Adriano e a dos 
estudiosos brasileiros da comunicação que pesquisam as interações. 

Mesmo levando em conta que a comunicação no Brasil é classificada 
como subárea de conhecimento das ciências sociais (aplicadas) ou das 
ciências humanas por parte das agências de fomento à pesquisa e de 
acompanhamento e avaliação da pós-graduação no Brasil28, na prática, 
parte expressiva dos programas de pós-graduação em comunicação 
tem estrutura de funcionamento relativamente autônoma em relação 
às grandes áreas de conhecimento, enquanto que em diversos países 
europeus e até mesmo latino-americanos ela se integrada aos cursos das 
áreas sociais e humanas. Ainda que no caso específico da Universidade de 
Nova Lisboa existam cursos de doutoramento em linguística e em ciências 
da comunicação, essa última, diferentemente da estrutura brasileira, 
integra-se à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

Outro ponto observado no artigo de Rodrigues diz respeito ao 
fato de que a maior parte dos conceitos e questões ligados à interação 
discursiva está ligada à modalidade conversacional face a face em 
ambientes presenciais. No entanto, mesmo quando o autor discorre sobre a 
interação mediatizada sua atenção continua focada nas especificidades da 
interação presencial, denotando que ele a considera referência central para 
caracterizar a mediatizada. Nessa direção, como enfatizado anteriormente 

27. Informação verbal de Adriano Duarte Rodrigues na palestra ́Afinal, o que são os media? 
ministrada no dia 17 de junho de 2016, para alunos do curso de Comunicação Social da PUC Minas 
– campus Coração Eucarístico, em Belo Horizonte (MG), em comemoração aos 45 anos do curso de 
Comunicação Social. 
28. A exemplo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), respectivamente.
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pelo pesquisador, as pessoas só podem entender o sentido daquilo que 
escrevem ou leem porque pressupõem ou imaginam a presença física 
dos seus interlocutores. Essa visão é reforçada quando o autor avalia que 
os componentes sistêmicos e rituais das modalidades mediatizadas da 
interação são sempre problemáticos, “uma vez que os interactantes têm que 
suprir a(s) componente(s) que não é (são) mediatizada(s) [...].”(RODRIGUES, 
2013, p. 24).

Diante do exposto, é importante destacar alguns aspectos que 
tensionam as visões dos estudiosos brasileiros e portugueses, sendo, 
neste caso, representados por Adriano Rodrigues. Em primeiro lugar, Braga 
evidencia que se deve evitar caracterizar a interação mediatizada pelas 
suas lacunas e problemas ou tomando como modelo ideal a conversação 
face a face (a exemplo do que fez John Thompson, em sua obra Teoria 
Social da Mídia (1998), ao considerar a interação mediada pelos grandes 
meios eletrônicos de comunicação como “quaseinteração”, “monológica” 
e sem reciprocidade entre produtores e receptores).  Opondo-se a 
essa perspectiva, o estudioso brasileiro (2001) propõe que a interação 
mediatizada seja investigada em suas especificidades e seus modos de 
funcionamento, uma vez que ela ultrapassa a situação concreta de espaço 
e tempo e instaura entre seus interlocutores (produtores/receptores) ações 
e interações difusas e diferidas.

Embora Braga concorde com o posicionamento de Rodrigues de que 
a evolução dos dispositivos técnicos não leva à completa substituição da 
experiência humana, ele evidencia que as alterações significativas nas 
formas tradicionais de interação social são afetadas pela lógica da interação 
mediatizada, tornando-se cada vez mais referência para outros tipos de 
interação. Dito por outras palavras, o autor considera que a mediatização 
se torna um processo interacional de referência para a sociedade 
contemporânea. Assim, embora ela não substitua outras modalidades 
de interação conversacional, os novos regimes de interação mediados e 
mediatizados têm potencial para alterar as formas de interação presencial 
da vida cotidiana dos indivíduos.

Considerando que parte expressiva dos estudiosos brasileiros sobre 
mediatização da sociedade contemporânea – como Muniz Sodré (2002), 
José Luiz Braga (2006), Antonio Fausto Neto (2015), entre outros –, 
entende que esse fenômeno vai além dos dispositivos técnico-midiáticos, 
o estudioso português parece relacionar diretamente o fenômeno da 
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mediatização aos dispositivos técnico-mediáticos. Percebemos que essa 
vinculação entre mediatização e tais dispositivos está presente na maior 
parte das afirmações do autor ao longo do artigo, sobretudo quando se 
refere à modalidade interacional mediada pelos meios. Já para os estudiosos 
brasileiros de referência, a mediatização é um processo construído mediática 
e socialmente, indo além dos aparatos técnicos à medida que representa a 
emergência de nova ambiência cultural – espécie de cultura mediática ou 
de nova forma de organização social (um novo bios) o bios midiático, como 
propõe Sodré (2002) –, que afeta o funcionamento de todas as instâncias 
da vida social. 

Partindo de perspectiva histórica abrangente e distante do nosso 
tempo presente dos processos mediatizados, Rodrigues salienta que não 
podemos afirmar que “hoje é a era mais midiática do que no período 
neolítico29” (Rodrigues, 2016), visto que os humanos atingiram naquela fase 
da história sua maturidade midiática. Sob esse prisma o autor considera 
que os media são um dispositivo inventado pelo homem, uma espécie de 
tecnicidade para a sobrevivência humana. E é na linguagem que reside o 
“embrião de todos os dispositivos inventados e a serem inventados”, pois 
sem ela não é possível criar nenhum dispositivo. Em outros termos, o autor 
sublinha que a linguagem é “o dispositivo universal da nossa experiência”, 
pois “ela constrói o nosso mundo”30.  

Para enriquecer o quadro de interpretação sobre as distintas 
angulações acerca das interações discursivas, presenciais, mediadas e/
ou mediatizadas entre os estudos brasileiros e os de Adriano Rodrigues 
recorremos às reflexões empreendidas por José Luiz Braga no texto “A 
questão comunicacional e a experiência brasileira”. Para efeito desse 
comentário, destacaremos aquela que nos parece adequada às discussões 
aqui desenvolvidas. Importante esclarecer que as referências de Braga 

29. O período neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida e considerado como a pré-história 
do homem que ocorreu entre 12 mil e 4 mil a.C. Seu início é marcado com o fim das glaciações e 
termina com o d esenvolvimento da escrita na Suméria (região da Mesopotâmia). Trata-se de uma fase 
marcada por avanços sociais, políticos e econômicos mediante o desenvolvimento da agricultura, a 
domesticação dos animais, o sedentarismo e o surgimento das primeiras comunidades, além da criação 
e desenvolvimento da arte cerâmica, economia de trocas, formação de lideranças, práticas e rituais 
religiosos e, por fim, o nascimento das primeiras civilizações como a Mesopotâmia e a Egípcia. Tudo 
isso concorreu para a melhoria da qualidade de vida, da produção, circulação e trocas de alimentos das 
populações existentes no período.
30. Informação verbal do autor extraída do seminário internacional, ministrado no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas “A atividade comunicacional em ambientes 
mediáticos”.
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não se baseiam apenas no pensamento de Rodrigues, mas também no 
teórico francês Bernard Miège, que, em seminário realizado na Unisinos 
(Rio Grande do Sul), em 2012, revelou um posicionamento sobre “os usos 
sociais dos meios” que contrasta da perspectiva brasileira e se aproxima da 
visão de Adriano Rodrigues, manifestada durante os debates no Seminário 
Internacional “A atividade comunicacional em ambientes mediáticos”. 

Segundo Braga (2015, p. 219), a prática social aparece para o 
pesquisador francês com uma estabilidade que não encontramos na 
situação brasileira. Inspirado no conceito de Pierre Bourdieu sobre 
habitus, Miège considera que as práticas de “usos sociais dos meios” são 
largamente determinadas pelas práticas sociais. Por essa ótica, ele infere 
que os processos de comunicação mediatizados seriam referenciados 
em processos macrossociológicos e não na ação dispersa dos usuários, 
diferenciando-se radicalmente da perspectiva brasileira à medida que a 
nossa experiência social tem se defrontado com um processo acelerado 
de mediatização e de experimentações “tentativas” por parte dos atores 
sociais.

Mesmo considerando a observação de Braga de que “não se trata, 
é claro, de generalizar tais preferências como se demarcassem uma 
diversidade teórica entre Brasil e Europa” e, sim, de algumas das linhas 
teóricas, para se pensar os fenômenos mediáticos, a pouca importância 
dada à mesma temática ficou evidente no posicionamento do Professor 
Adriano Rodrigues na ocasião do seminário na PUC Minas. Assim, para 
ele, os estudos de recepção e usos sociais dos media fogem inteiramente 
à sua perspectiva e, sobretudo, ao seu entendimento sobre o que deve 
ser estudado pelo campo comunicacional: a atividade comunicacional 
mediante a linguagem, concebida como dispositivo simbólico de 
representação do mundo e de interação entre interlocutores, seja em sua 
dimensão verbal e paraverbal ou extraverbal. Enfim, a recusa assumida 
por Rodrigues de que os estudos de recepção, usos e apropriações sociais 
são relevantes ao campo comunicacional causou certo estranhamento 
por parte dos seminaristas, provocando intensa polêmica entre alguns 
participantes e o palestrante. Ao ser questionado sobre tal posicionamento, 
o Professor argumentou que não é possível dimensionar o entendimento 
do receptor – muito menos o que ele faz com os media, como usa e se 
apropria dos seus conteúdos. Nesse sentido, ele criticou os pesquisadores da 
recepção afirmando que se preocupam mais em ouvir as respostas às suas 



150 A atividade comunicacional em ambientes mediáticos

perguntas, além de considerar impossível apreender em sua globalidade os 
sentimentos, pensamentos e percepções dos receptores.

No que tange à questão da interação social, Braga destaca uma 
particularidade da experiência comunicacional brasileira ao tocar num 
aspecto-chave da diferença entre as perspectivas teóricas do Brasil e 
europeias, nas quais incluímos Rodrigues:

Nossa prática social, menos estabilizada que nos processos europeus, 
estimula uma interação social que não é fortemente dependente de 
experiência consolidada. Correlativamente, somos estimulados, na 
sociedade, para uma comunicação produtiva e criadora; e na produção 
teórica, temos o compromisso de dar atenção à invenção social que 
pode decorrer da comunicação. (BRAGA, 2015, p. 232).

 Concluindo suas reflexões, o autor considera que nós, brasileiros’, 
talvez não estejamos preparados para vivenciar a mediatização como 
um processo “interacional de referência”, o que nos estimula a instaurar 
quadros flexíveis de sentido, predisposição para experimentação e 
o “hábito de navegar entre diferenças” (BRAGA, 2015, p. 232-233). E 
acrescenta: a perspectiva de Adriano Duarte Rodrigues, que nos oferece 
um modelo rigoroso, “ilumina nossas especificidades, permitindo 
esclarecimentos, nesse espaço, sobre a questão comunicacional.” (BRAGA, 
2015, p. 233).

Ao identificar mais pontos de contato do que de tensão entre o 
pensamento de Rodrigues e a perspectiva brasileira sobre o processo 
de mediatização – particularmente no período de sua emergência nas 
sociedades contemporâneas –, Fausto Neto (2015) destaca que as primeiras 
elaborações de Rodrigues sobre o campo dos media durante o contexto 
de transição do século XX ao terceiro milênio revelam as incidências do 
campo dos media sobre os demais campos sociais. Num primeiro momento 
da produção do estudioso português – pressupondo que seria durante 
os primeiros anos da década de 1980, visto que os textos publicados não 
indicavam datas precisas –, a ênfase era demarcar o campo dos media como 
instituição social e “estudar a discursividade, a narrativa, a tecnologia como 
seus principais componentes.” (FAUSTO NETO, 2015, p. 238). Nesse contexto, 
o campo mediático seria concebido pelo estudioso português como 
“instância protagônica” na qual os media exerceriam funções mediadoras 
dos diferentes domínios da experiência moderna e dos campos sociais, 
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como a política, a cultura, a religião, entre outros, ou seja, como um campo 
gestor de contatos entre pessoas e campos sociais.

Já na passagem da sociedade mediática para a sociedade em vias 
de mediatização – já antevista por Rodrigues, mas, a nosso ver, pouco 
explorada no texto objeto desse comentário –, o pesquisador brasileiro 
identifica a emergência de uma “ecologia interacional” de um lado e, 
de outro, um processo que enfraquece e até mesmo provoca a erosão 
da condição mediadora dos media. Para Fausto Neto, tal processo leva à 
instauração de outras processualidades tecnocomunicacionais e de novos 
regimes enunciativos entre os atores dos diversos campos sociais, incluindo 
o do media.

A noção de autonomia não perderia força do ponto de vista de 
reconhecimento do campo dos media, enquanto sistema produtor de 
discurso, mas situaria os media em uma outra dimensão de alteridade, 
aquela que se caracterizaria por um modelo de interação regido por 
novos e complexos “regimes de coenunciação”. (FAUSTO NETO, 2015, p. 
245).

 
A despeito de no segundo momento dos estudos sobre a mediatização 

Rodrigues ter atualizado suas reflexões sobre o campo dos media ao situar o 
discurso mediático no contexto relacional constituído por outros discursos, 
isto é, a existência de uma nova “teia” enquanto ambiência, bem como 
fornecido algumas pistas para a passagem da “sociedade dos media” para a 
“sociedade mediatizada”, Fausto Neto (2015, 248) ressalta a importância de 
conhecer “a especificidade das modalidades de funcionamento das práticas 
tecnodiscursivas mediáticas e o seu papel em novos regimes interacional.” 
Nesse sentido, compartilhamos com a reflexão do autor de que Rodrigues 
não assumiu esse novo cenário por não ter atualizado seu pensamento 
sobre o campo dos media, notadamente suas articulações com os novos 
processos mediatizados de interação. 

É justamente aí que direcionamos nossas reflexões para a ênfase dada 
pelo texto aqui focalizado à modalidade verbal em contextos copresenciais 
da interação em detrimento da interação mediatizada, sobretudo se 
considerarmos que a primeira década de 2000, possível período de 
produção daquele texto, segundo Fausto Neto, foi marcada pela emergência 
de nova ambiência com intensa aceleração dos processos de mediatização 
não somente em sociedades ocidentais, mas também em diversos países 
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e regiões do mundo, gerando múltiplos regimes interacionais mediados e 
potencializados pelos dispositivos técnico-midiáticos. 

Na metapesquisa sobre o capital teórico da interação social e/ou 
midiatizada (IC/M), mencionada no início deste comentário, verifica-se 
que embora parte expressiva de papers do corpus se apoie em referenciais 
clássicos dos estudos sobre a interação, a exemplo do Interacionismo 
Simbólico, Etnometodologia e Etnografia, entre outras, apresenta diferenças 
marcantes em relação à perspectiva de Adriano Rodrigues, particularmente 
no que diz respeito aos usos, apropriações e aplicações dos aportes teórico-
conceituais dos autores de referência de tais estudos. 

Em outras palavras, textos brasileiros que abordam as dinâmicas 
interacionais buscam relacionar premissas, conceitos e noções de interação 
de várias vertentes da Escola de Chicago e da Sociologia Compreensiva, 
por exemplo, com os cenários e práticas interacionais mediatizados. Tais 
práticas são entendidas em suas configurações particulares, uma vez que 
suas ocorrências se dão a partir das incidências dos dispositivos técnico-
midiáticos na vida social e vice-versa. Em termos aproximados, mais de 60% 
dos textos do corpus da metapesquisa adotam a perspectiva da interação 
como processo atravessado por lógica própria da cultura midiática, que se 
dissemina e torna-se referência para as demais interações sociais. Oportuno 
mencionar que menos de 10% estão baseadas no modelo conversacional, 
enquanto os trabalhos restantes analisam formas híbridas de interação, 
ou seja, articulam modelos conversacionais em ambientes presenciais 
com a interação mediada por dispositivos técnico-midiáticos, entre outros 
regimes e formatos interacionais.

 Diante do exposto e retomando a metáfora de McLuhan mencionada 
por Adriano Duarte Rodrigues na ocasião em que ele proferiu a palestra 
para os alunos da graduação em Comunicação da PUC Minas – ocorrida 
no mesmo período do Seminário Internacional “Atividade comunicacional 
em ambientes midiáticos” –, indagamos: se “estamos mergulhados nos 
dispositivos como as baleias estão mergulhadas no oceano”, por que 
não buscamos emergir para traçar novas rotas de navegação capazes de 
iluminar a descoberta de potentes instrumentos de leitura e interpretação 
das nossas vidas cotidianas cada vez mais mediatizadas, que estão aquém 
e além dos media?
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Image et mémoire

Adriano Duarte Rodrigues (2008) 

Prenons une photo de mes vacances de l’année dernière. Il est évident 
que ce ne sont pas mes vacances ni un de leurs moments que je retrouve 
sur la photo que je contemple maintenant, malgré ce que suggère le 
langage courant. Ce que je vois sur cette photo n’est que l’effet ou le refl 
et d’un moment de mes vacances, fi xé sur une pellicule exposée pendant 
un certain laps de temps à la lumière. Cet effet ou ce refl et, je le reconnais 
comme la représentation de certains traits d’un instant qui a été prélevé 
du fl ux des journées qui se sont écoulées l’année dernière, lors de mes 
vacances. Comment se produit cette reconnaissance de l’effet produit, dans 
le cas de l’image de mes vacances, prise par un dispositif technique comme 
celui de l’appareil  photographique ou d’une caméra ? Est-ce le même 
processus qui est à l’oeuvre dans les cas des images mentales et des images 
du discours?

Dès 1889, dans l’Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, 
Bergson faisait la distinction entre deux sens de l’expérience: d’un 
côté, l’expérience de la durée, de ce fl ux continu de la conscience, et de 
l’autre l’expérience monothétique, constituée d’unités discrètes que l’on 
découpe de ce fl ux et que l’on représente après coup, grâce à l’activité réfl 
échissante31. Il attirait ainsi l’attention sur la nature ouverte des relations 
que la conscience entretient avec le flux continu de l’expérience au sein 
duquel nous sommes immergés ou pris par la poursuite de nos activités 

31. H. BERGSON, Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, Paris, PUF, 2007, pp. 56-104.
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journalières. Lors de l’action en cours nous pouvons imaginer le but à 
atteindre ou des motivations qui nous amènent à l’entreprendre1, mais ce 
n’est que après l’avoir fi nie que nous sommes en mesure d’en former des 
images, à partir des matériaux prélevés par l’imagination du fl ux que la 
mémoire fait evenir au présent.

C’est donc bien un processus anamnésique qui est à l’oeuvre dans la 
formation des images. La mémoire fait revenir au présent des moments 
notables découpés du flux de l’expérience passée, moments dont 
l’imagination fi xe des instantanés. L’enregistrement de ces moments à 
l’aide d’un dispositif technique, qu’il s’agisse d’un appareil photographique, 
d’une caméra ou d’un dessin, exige que l’on sorte du fl ux continu de la 
conscience et des activités poursuivies et que l’on découpe des instants ou 
des unités discrètes de l’ensemble continu de la durée.

Je vais essayer de déceler la manière dont la mémoire joue par rapport 
à la représentation et par rapport au sens de chacune des modalities 
de l’image, des images mentales, des images fi xées par un dispositive 
technique et des images du discours.

Mémoire et représentation

Etant donné sa nature analogique, la reconnaissance ou l’identification 
du référent d’une image dépend d’un processus cognitif fort complexe. Il a 
la particularité de faire jouer la mémoire ou de faire intervenir le souvenir 
d’expériences avec lesquels l’image établit des rapports. De ce point de vue 
général, l’image, quelle qu’en soit d’ailleurs la nature ou le support, réveille 
des résonances cachées, enfouies dans des strates de l’expérience, faisant 
ainsi émerger à la conscience et rendre notables des moments qu’elle 
sélectionne et fixe. Nous pouvons dire que la conscience les fait donc 
retourner, dans le double sens de ce terme, en tant qu’elle les fait revenir 
au présent et en tant qu’elle les montre à l’envers. Elle les fait revenir, dans 
la mesure où elle nous dévoile ou nous fait apercevoir ce qui nous avait 
échappé lors d’une perception originaire, étant donné la manière fluide 
et polythétique comme elle nous était alors apparue. Elle les montre à 
l’envers, une fois qu’elle les retire du cadre originaire de la subjectivité pour 
les mettre à distance, pour les objectiver, à partir d’un point de vue adopté 
par l’imagination. Il faut encore une fois rappeler la distinction que Bergson 
faisait entre le continuum de la conscience des experiences présentes et 
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la nature fragmentaire et discrète de l’expérience réfl exive que je peux 
obtenir, au présent, en image de mes expériences passées32. L’image n’est, 
de ce point de vue, que le refl et produit par la capacité de réflexion et 
par l’imagination, la cristallisation d’unités discrètes qu’elle découpe du 
continuum de mes expériences passées. Mais, ceci dit, il faut insister sur 
ce retournement comme effet de la conversion de l’expérience subjective, 
vécue comme immersion du sujet dans lefl euve de la durée, dans une 
expérience objectivée par le travail quel’imagination, produit après coup, 
grâce aux matériaux que la mémoiremet à sa disposition.

Certes, l’image entretient avec le réel un rapport analogique, mais 
elle ne dévoile son référent que dans la mesure où je peux distinguer ou 
discriminer le segment de réalité représentée parmi d’autres segments avec 
lesquels elle le met en rapport. De son côté, le verbal n’est pas entièrement 
de l’ordre du digital; il relève également de l’analogique, sa référence ne 
pouvant être saisie que si je peux appréhender l’image du monde auquel 
il se réfère ou qu’il désigne. La composante digitale d’un discours seule ne 
saurait être suffi sante pour constituer son referent ni déployer son sens, 
n’étant qu’un agencement de matériaux sonores qui n’accèderaient même 
pas au statut de signifi ants. Il ne suffi t donc pas de dire que la représentation 
des images est analogique et que la représentation verbale est digitale. Il 
faut aussi rendre compte de ce qui demeure de digital dans l’analogique 
et de ce qui demeure d’analogique dans le digital. La représentation des 
images est analogique, mais elle dépend d’un travail de discrimination 
de l’expérience. La representation verbale est digitale, mais je ne peux la 
percevoir que si elle s’ouvre à une réalisation imaginaire de son référent. 

C’est bien donc le produit de l’imagination que le dispositif technique 
fixe et objective une fois pour toutes33. Ce qui distingue l’image que je 
contemple, et qui est le produit d’un dispositif technique de médiatisation, 
des images produites, soit par la contemplation du monde réel, soit par 
l’écoute ou la lecture d’un discours, n’est donc pas la distinction entre la 
représentation analogique et la representation digitale, mais l’effet produit 
par le dispositif qui assure la realization de son référent. Ainsi, le dispositif 
technique fait que l’image que je contemple offre à ma contemplation 

32. Je fais ici allusion à la distinction que Alfred Schütz faisait entre “motifs en vue de” (Um-zu-Motiv) 
et “motifs parce que” (Weil-Motiv). A. SCHÜTZ, The Phenomenology of the Social World, Northwestern 
University Press 1967, pp. 86-96).
33. C’est donc de manière appropriée et tout à fait suggestive que nous qualifi ons d’objectif le 
système optique d’un appareil de prise de vue ou de projection qui assure la formation d’une image. 
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un référent immanent objectivé, tandis que ma perception sensorielle 
du monde réel dévoile une réalité transcendante, puisqu’elle laisse 
indéfi niment différée sa perspective ou son cadre, sa saisie étant donc 
inévitablement limitée par la face que les choses offrent à ou tournent vers 
mon regard, cadre qui se déplace à chaque fois que je la vise.

Le référent du discours, de son côté, est le produit du dispositive de 
l’énonciation,  faisant intervenir l’interaction des énoncés avec l’ensemble 
des instances de l’énonciation ou l’expérience intersubjective, actuelle 
ou virtuelle, du cadre énonciatif. Les images du discours sont ainsi 
inséparables de l’expérience du langage qui éveille, dans la conscience, un 
monde intersubjectif qui fait revenir des images d’expériences passées qui 
se situent au sein de ce monde. Il faut sans doute souligner à ce propos 
la consistance du monde intersubjectif, fait de rapports matérialisés sous 
le mode de normes et d’expectatives34. Nous voyons ainsi que l’image 
fi xée par un dispositif technique procède d’un travail de fi xation de la 
perspective ou du cadre du référent, travail qui, dans le cas des images du 
discours, est le produit du travail du dispositif énonciatif, tandis que, dans le 
cas de l’image mentale, est entièrement réalisé par l’imagination.

La mémoire et le sens de l’image

Si tous les animaux sont doués de la capacité d’identifi cation ou de 
reconnaissance d’images, puisqu’ils sont doués de conscience, seul l’être 
humain est en mesure de leur assigner du sens. On aurait tendance à 
parler du sens de l’image comme s’il s’agissait d’une idée ou d’un concept 
à laquelle elle renverrait. C’est une manière impropre de parler, puisqu’elle 
confond la signifi cation avec le sens. Une image n’a pas, à proprement 
parler, de signifi cation, puisqu’elle ne renvoie pas à un concept, n’étant pas 
le produit d’un travail de conceptualisation, mais de l’imagination. Il faut 
insister sur ce point pour reconnaître que l’image procède de la volonté ou 
du désir de rendre  présente une expérience absente, qui m’échappe dans 
sa durée indéfiniment différée, et non pas d’un travail de l’intelligence, qui 
cherche à rendre compte de ce qui est, à embrasser ou à immobiliser, à fi xer 
le reel par une saisie schématique.

34. A. SCHÜTZ, op. cit., p. 115 et pp. 139-207.
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Mais l’image n’a pas non plus de sens en elle-même. C’est moi qui lui 
assigne un sens chaque fois que je la contemple. Elle prend donc autant de 
sens que de fois qu’elle s’offre à ma visée contemplative, parce que c’est de 
ces visées, toujours particulières et éphémères, que des sens lui adviennent, 
les sens concrets et particuliers auxquels je la destine lors de ma saisie 
contemplative de ses formes. Cette visée contemplative particulière est 
constitutive du sens des images, parce qu’elle dirige leur perception dans 
une certaine orientation, leur faisant jouer un certain rôle dans un monde 
délimité par les interactions que je leur fais établir avec d’autres images lors 
de leur contemplation. Ainsi la photo que je tiens devant moi peut prendre 
le sens d’une photo de mes vacances, parce que précisément j’établis, ici et 
maintenant, un rapport de ce qu’elle représente avec d’autres images qu’elle 
fait retourner au présent, peu importe d’ailleurs que ces autres images soient 
mentales et me reviennent lors de sa remémoration ou qu’elles soient fi xées 
sur un support matériel quelconque, comme dans le cas d’autres images 
d’un fi lm ou que je peux retrouver sur un album de photos.

Ce n’est que de cette interaction concrète à laquelle je la destine 
qu’une image prend un sens pour moi. En dehors de ce rapport elle reste 
énigmatique ou, si l’on préfère, elle a un sens potentiel, en attente de 
pouvoir retrouver d’autres images avec lesquelles je puisse la faire interagir. 
Certes, il se peut que je trouve une photo par hasard sur mon bureau qui 
ne me dit rien, que je ne peux pas mettre en rapport avec d’autres images. 
Je ne dis évidemment pas qu’elle est insensée ou dépourvue de sens, mais 
énigmatique, menant éventuellement à une sorte de travail de détective, 
travail de réactivation de la mémoire en vue de retrouver dans le flux de 
l’expérience passée d’autres fragments avec lesquels est en rapport le 
fragment représenté et dont il enregistre et fi xe la trace. 

C’est pourquoi le sens de l’image est toujours inséparable d’un travail 
de narrativisation, effective ou potentielle. C’est ce travail d’enchaînement du 
fragment représenté aux autres fragments, découpés par la mémoire, du fl 
ux de l’expérience passée et dont je peux rendre compte par un récit, qui lui 
attribue une destinée, l’oriente dans une certaine direction, lui donne un sens.

La nature interactive des différentes modalités d’images

La distinction entre les différentes modalités d’images, entre les 
images mentales, que j’obtiens à partir de la remémoration du monde réel, 
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les images fi xées par un dispositif technique sur support materiel et les 
images du discours, va maintenant nous aider à comprendre les différentes 
modalités d’interaction qui me conduisent à leur attribuer du sens lors de 
leur contemplation. 

Les modalités d’interaction des images du discours ainsi que celles 
qui sont fixées sur support matériel ont en commun de dépendre du 
fonctionnement d’un dispositif. C’est donc de la nature et du mode de 
fonctionnement de ces dispositifs que nous devons rendre compte si nous 
voulons comprendre le sens que je fais jouer aux images qu’ils constituent 
et fi xent. Je ne suis en mesure d’assigner un sens à une image fixée sur un 
support matériel ou à une image du discours que si je peux reconnaître les 
frontières qui délimitent leur cadre ou leur monde imagétique. 

Appelons hors-champ l’ensemble des images avec lesquelles une 
image fi xée sur support matériel interagit et qui se situent à l’intérieur 
de ces frontières. Dans le cas des images du discours, c’est l’ensemble des 
présuppositions de son dispositif énonciatif qui joue un rôle identique 
à celui que joue le hors-champ dans le cas des images produites par un 
dispositif technique. 

C’est faute de pouvoir reconnaître ce monde présupposé qui se trouve 
au sein du cadre ou à l’intérieur des frontières du monde dans lequel je 
situe une image que je n’arrive pas à lui assigner un sens précis. Ainsi, par 
exemple, comprendre le regard de la jeune fi lle que j’identifi e sur une 
photo ou sur l’écran revient à mettre en rapport ce regard, soit avec un objet 
quelconque dont je me souviens, mais qui n’est pourtant pas représenté sur 
l’image, soit avec mon propre regard. 

Dans le cas où ce regard se dirige vers un objet hors-champ don’t je 
me souviens, j’occupe ma place transcendante de spectateur responsible 
pour l’assignation du sens de l’image que je contemple. Mais dans le cas où 
c’est mon regard que le regard de la jeune fille fixe, ma place se dédouble. 
J’occupe alors, à la fois, la place transcendante responsible de l’assignation 
du sens et une place immanente au sein du monde imagétique pour y jouer 
le rôle de hors-champ. En un certain sens, je ne vois pas seulement l’image; 
je suis aussi constitué comme hors-champ, comme objet d’un regard avec 
lequel l’image que je contemple interagit, se formant une sorte de boucle 
entre le regard qui regarde et le regard regardé.

Mais que veut dire être regardé par le regard représenté sur une image? 
Ça ne veut certainement pas dire que je suis regardé comme objet d’une 
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interaction intentionnelle unique, qui me choisit parmi d’autres objets 
d’interaction possibles. Cela veut dire que, en contemplant l’image, je me 
place à l’endroit que le regard représenté sur l’image a constitué comme 
endroit virtuel d’interaction. 

C’est donc en situant comme hors-champ un fragment de l’expérience 
que l’imagination découpe et met à ma disposition que le dispositive 
technique constitue les conditions d’assignation d’un sens. Etre en mesure 
d’assigner du sens à une image relève d’une competence proprement 
imagétique de mise en rapport des formes représentées avec des fragments 
de monde auquel elles appartiennent.

C’est ce rapport ambivalent entre la scène qui se déroule au sein de 
la représentation fi xée par le dispositif et ce qui, bien que non représenté, 
appartient à son cadre qui confère à la représentation iconique sa nature 
symbolique. C’est parce que l’animal n’a pas accès au symbolique, qu’il 
n’arrive pas à comprendre les images, même s’il perçoit parfaitement leur 
matérialité sensorielle et de ce fait reconnait leur représentation. Ce n’est 
donc pas la perception des ressemblances avec le représenté, mais le travail 
de mise en rapport des formes avec le monde auquel elles appartiennent 
qui est à l’origine de l’assignation du sens des images.

Il se peut évidemment que le sens d’une image nous échappe, mais ce 
n’est pas parce que son sens nous est inaccessible, ce n’est pas parce que 
notre mémoire n’arrive pas à reconnaître des segments d’expérience avec 
lesquels l’image établit des rapports qui puissent la situer, qu’elle n’a pas 
de sens pour nous. Ne pas identifi er le sens d’une image ne veut pas dire 
qu’elle n’a pas de sens pour nous. Nous disons plutôt qu’elle acquiert alors 
un sens énigmatique.

Les présupposés de l’énonciation jouent dans le discours un 
role semblable à celui que le hors-champ joue pour les images fi xées 
matériellement35. Telle l’image que je ne peux pas situer par rapport à son 
cadre, un énoncé demeurera énigmatique, même s’il est parfaitement 
compréhensible du point de vue de sa signifi cation, si je n’arrive pas 
à le situer par rapport à son cadre énonciatif. Ainsi, c’est parce que je 
partage avec mes interlocuteurs, actuels ou virtuels, tout un ensemble de 
présupposés, des marques d’expériences mutuellement connues non dites, 
que peux comprendre le sens des paroles que nous partageons, des paroles 

35. O. DUCROT, Dire et ne pas dire, Paris, Hermann, 1991 (3ème édition).
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qui reçoivent de ces présupposés ses raisons d’être énoncées. Partager des 
discours, c’est donc, en même temps, une question de reconnaissance d’un 
monde commun et une question de reconnaissance mutuelle et réciproque.

Le sens des images matériellement fi xées ainsi que des images du 
discours font donc retourner des segments de l’expérience que la mémoire 
sélectionne du fl ux de mes expériences passées et que l’imagination 
constitue comme son cadre. Il se peut que les segments de l’expérience 
qui constituent le cadre du sens d’une image appartiennent à un vécu 
immédiat, qu’il soit prélevé d’images récentes qui n’ont pas encore subi 
les effets du travail de l’oubli. Quand je vois le déroulement des scènes 
d’un fi lm ou lors d’une conversation, les images et les énoncés échangés 
demeurent disponibles pour assurer la continuité et la cohésion du sens 
de l’interaction dans laquelle je suis engagé. Le travail de montage et de 
disposition des raccords du fi lm ou des images en mouvement, à l’instar 
des dispositifs anaphoriques et des marques de l’interaction des discours, 
se chargent d’entretenir en permanence la réactivation de la mémoire de 
ces expériences récentes qui constituent, maintiennent et rétablissent en 
permanence les frontières du cadre ou du monde auquel les images perçues 
appartiennent et dont elles reçoivent du sens. Mais il arrive aussi que ces 
frontières s’élargissent pour y faire rentrer des segments d’expériences 
éloignées dans le temps et/ou dans l’espace et que la perception, ici et 
maintenant, de l’image évoque et que l’imagination rapproche et fait 
retourner au présent. Dans ces cas c’est la frontière du monde imaginaire et, 
par conséquent, le cadre du sens qui s’élargit pour résorber ces fragments 
distants et les faire intervenir dans la compréhension, ici et maintenant, des 
images appréhendées.

Il est maintenant facile de comprendre ce qui différencie le sens des 
deux modalités d’images que je viens d’étudier du sens de l’image mentale. 
Souvenons-nous, tout d’abord, que les images matériellement fixées ainsi 
que les images du discours sont des produits d’un dispositive et gardent 
de cette origine des marques explicites ou implicites. De son côté, le 
cadre des images mentales est entièrement produit par le travail de mon 
imagination. Il est vrai que tant la contemplation d’images matériellement 
fi xées que la perception d’images du discours engendrent aussi des images 
mentales, mais celles-ci ne se confondent pas avec les images contemplées 
sur le support matériel ou discursif. L’image que jecontemple, par exemple, 
sur la photo trouvée sur mon bureau, l’imaged’une annonce publicitaire, la 
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suite d’images qui forment les planchesde la bande dessinée, du reportage 
télévisé ou du fi lm qui défi le devant mes yeux sont autonomes par rapport 
à mon imagination et établissent avec elle un rapport d’extériorité, tandis 
que l’image mentale n’a pas de support extérieur à l’activité de mon 
imagination. 

Conclusion : la nature symptomatique du désir d’images dans le monde 
contemporain

Cette distinction des images matériellement fixées et des images 
du discours par rapport aux images mentales a des conséquences 
pragmatiques importantes dont on doit aussi tenir compte. Du fait de leur 
immanence à l’expérience subjective, les images mentales échappent au 
travail d’objectivation d’un dispositif et ne peuvent donc pas être

partagées à proprement parler. Je ne peux pas me rendre compte 
des images mentales des autres personnes qui, de leur côté, n’ont pas plus 
accès à mes propres images mentales. Par contre, du fait de l’extériorité et 
de l’autonomie que leur procurent le dispositif technique et le dispositive 
énonciatif, les images matérielles et les images discursives acquièrent une 
nature symbolique qui les destine ou les oriente vers l’échange au sein du 
monde intersubjectif. De ce fait, elles sont un des facteurs importants de la 
formation du lien social.

Etant donné la nature symbolique et le rapport au monde 
intersubjectif des images, je fais l’hypothèse que l’actuelle prolifération des 
images et l’invention de dispositifs de plus en plus performants peuvent 
être entendues comme l’expression du désir d’une modalité perdue de 
lien social et de reconnaissance. Ce désir accru d’images n’est-il pas un 
symptôme d’un manque ou d’une absence, d’une expérience perdue? 
Ce désir, l’image le réalise de manière symbolique. Nous avons souligné 
les modalités de cette réalisation. La distinction et la mise en valeur de 
segments de l’expérience assure à l’image son référent, l’identifi cation de 
la représentation. De son côté, la mise en rapport de l’image avec le monde 
imagétique lui assigne une valeur narrative et, de ce fait, lui assure un sens, 
ouvert au partage et au lien entre les partenaires du monde intersubjectif. 
Les images ne sont pas faites pour être gardées en secret. Même si elles 
peuvent être gardées pour soi comme souvenir ou comme preuve, elles ont 
comme destinée habituelle l’affi chage et l’échange.



164 A atividade comunicacional em ambientes mediáticos

Referências 

BERGSON, H., Essais sur les Données Immédiates de la Conscience. Paris: 
PUF, 2007 (original : 1888).

BERGSON, H., L’Evolution Créatrice. Paris: PUF, 2006 (édition originale: 
1941).

COLLINS, R., Interaction Ritual Chains. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2005.

DELEUZE, G., Cinéma 1. L’Image-Mouvement. Paris: Minuit, 1983.

DELEUZE, G., Cinéma 2. L’Image-Temps. Paris: Minuit, 1985.

DUCROT, O. Dire et ne pas Dire. Paris: Hermann, 3ème édition, 1991.

GOFFMAN, E., Les Cadres de l’Expérience: Paris: Minuit, 1977.

MEUNIER, J.-P., Essai sur l’Image et la Communication: Louvain-la-Neuve: 
Cabay, 1980.

MEUNIER, J.-P.; PERAYA D., Introduction aux Théories de la Communication. 
Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1993.

SARTRE, J.-P. L’Imaginaire. Paris: Gallimard, 1940.

SCHÜTZ, A. The Phenomenology of the Social World. Northwestern 
University Press, 1967.



Sobre o desejo de imagens na 
contemporaneidade

Julio Pinto
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

[J]e fais l’hypothèse que l’actuelle prolifération des images et l’invention 
de dispositifs de plus en plus performants peuvent être entendues 
comme l’expression du désir d’une modalité perdue de lien social et de 
reconnaissance. Ce désir accru d”images n’est il pas un symptôme d’un 
manque ou d’une absence, d’une expérience perdue? 

(A.D. Rodrigues)

Em seu ensaio “Image et Mémoire”36, A. D.  Rodrigues faz recurso 
a Bergson, com sua divisão entre os dois sentidos da experiência: a da 
duração, no fluxo contínuo da consciência, e a experiência monotética, 
feita de unidades discretas sacadas do continuum da consciência e tornadas 
representações pela atividade reflexiva.  Em outras palavras, talvez seja 
possível pensar que o contato com a duração constitui a vivência imersiva 
do que quer que se chame de real, enquanto sua transformação em signo 
será aquilo que, em outros quartéis, recebe o nome de experiência: uma 
memória teórica daquilo que se representa a partir da singularização 
de uma vivência retirada do fluxo geral das sensações e utilizada para 
representar exatamente tal singularização, paradoxalmente dentro de um 
sistema generalizante, que é o das representações. 

Já de início, desenha-se se daí a conexão entre imagem e memória 
vislumbrada por Rodrigues como explicação para o que ele denomina 
desejo da imagem. De fato, a imagem como representação está no lugar 

36. Publicado em Recherches en Communication, n.29 (2008)
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da vivência e é um simulacro da potência dessa sensação vivida. E, de 
fato, desejo da imagem é um bom nome para o fenômeno imagético que 
vivemos na contemporaneidade. O frenético multiplicar de autoimagens, 
os selfies, não seria ele mesmo a algo patética tentativa sígnica de recuperar 
o desejo da vivência de um tipo de reconhecimento social que o próprio 
multiplicar nos fez perder? 

Eu não saberia dizer, contudo, se esse desejo de imagem é, de fato, 
tão contemporâneo assim. Há registros bem anteriores da preferência da 
humanidade pela reprodução. Por exemplo, Ludwig Feuerbach já constata, 
desde 1841, tal favoritismo : 

Nosso tempo, sem dúvida ... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, 
a representação à realidade, a aparência ao ser ... O que é sagrado para 
ele não passa de ilusão, porque a verdade está no profano. (FEUERBACH, 
2007, p. 25)37

Há uma explicação de ordem semiótica para esse fenômeno. Falando 
de continuidade – conceito algo parecido com o de durée – em uma das 
inúmeras discussões da ideia de sinequismo, Peirce declara: 

Podemos, então, alguma vez ter certeza de que algo no mundo real é 
contínuo? Naturalmente, não peço certeza absoluta, mas poderíamos 
dizer isso com um grau razoável de segurança? Pois essa é uma 
questão de vital importância. Acho que temos uma evidência positiva 
direta de continuidade logo de início. Trata-se do seguinte:  estamos 
imediatamente cientes apenas de nossas sensações presentes – não 
futuras, não passadas. O passado nos é conhecido pela memória 
presente e o futuro pela sugestão presente. Mas, antes de  podermos 
interpretar a memória ou a sugestão elas se passadizam; antes de 
podermos interpretar a sensação presente que significa memória ou a 
sensação presente que significa sugestão, já que a interpretação leva 
tempo, a sensação deixa de estar presente para se tornar passada. Dessa 
forma, só podemos chegar a alguma conclusão sobre o presente a partir 
do passado. (CP 1.167)38

37. Esse comentário se encontra no prefácio da segunda edição de Das Wesen des Christentums (1841), 
traduzido na publicação brasileira pela Vozes em 2007 com o título A Essência do Cristianismo. 
38. Essa forma de citar é tradicional nos estudos de Peirce. CP se refere a Collected Papers, o primeiro 
algarismo ao volume (a publicação original vem em oito volumes) e após o ponto, os números indicam 
o parágrafo, já que a organização dos CP se dá por parágrafos, e não por páginas. Assim, essa citação 
constitui o parágrafo 167 do primeiro volume dos CP, que, em inglês, assim se apresenta:  “Can we, then, 
ever be sure that anything in the real world is continuous? Of course, I am not asking for an absolute 
certainty; but can we ever say that it is so with any ordinary degree of security? This is a vitally important 



167reflexões sobre a obra de Adriano Duarte Rodrigues

Essa explicação nos sugere que a imagem, ao se tornar registro daquilo 
que num presente se manifestou, é o passado explicador daquele presente, 
de vez que a imagem interpreta e remanifesta um instante qualquer que 
ficou lá atrás.  Há, naturalmente, um caveat importante aqui. Parece que 
Rodrigues se refere a um tipo peculiar de representação que Paul Virilio, 
em ensaio já um tanto antigo, denominou imagem potente, isto é, um 
signo de vivência que a experiência registra e que serve como reinvenção 
daquela vivência para quem a viveu. Alternativamente, pode-se pensar 
essa imagem como signo cujo objeto lhe é anterior e que tem a potência de 
manifestá-lo novamente. Tal não é o caso, contudo de imagens que têm, em 
seu bojo, alguma teleologia de ordem catafórica, isto é, mais do que referir-
se a uma memória, essa imagem só usa a memória em caráter puramente 
basilar e difuso, não pontual como seria no caso da imagem potente, para 
poder lançar uma possibilidade de desejo futuro, uma sugestão. Falamos, 
portanto, de imagens eminentemente publicitárias, imagens presentes e 
sem passado que nos remetem a vontades e desejos difusos lá na frente, 
tipicamente aquilo a que Jean Baudrillard poderia chamar de simulacro 
(VIRILIO, 1993).  Dito de outra forma, essa potência (= capacidade de 
referenciar e ser interpretável) se esvazia, e sua percepção é puramente 
presente (ainda que seja possível assimilar a sedução dessa imagem-clichê 
a uma prospecção, i.e., a um lançar para o futuro). 

Revisitando a imagem potente, precisamos lembrar que a referência 
ao objeto que ela faz nos dá a ilusão da remanifestação cabal deste 
objeto. Sabemos, contudo, que o que temos é o que Lyotard denominaria 
disjunção inclusiva39: um objeto visual oferece uma face ao olhar, mas 
esconde as outras, de modo que visadas sucessivas podem vir até a anular 
a identificação – ou o que, com Peirce, chamaríamos de reconhecimento 
terceiro – do objeto. Tal reconhecimento perceptivo, salienta Lyotard, nunca 
satisfaz a exigência lógica da descrição completa, mas é suficiente para a 
identificação analógica. Assim, continua Lyotard, 

question. I think that we have one positive direct evidence of continuity and on the first line but one. 
It is this. We are immediately aware only of our present feelings -- not of the future, nor of the past. The 
past is known to us by present memory, the future by present suggestion. But before we can interpret 
the memory or the suggestion, they are past; before we can interpret the present feeling which means 
memory, or the present feeling that means suggestion, since that interpretation takes time, that feeling 
has ceased to be present and is now past. So we can reach no conclusion from the present but only from 
the past”. (tradução nossa)
39. LYOTARD, 1990, p. 25. 
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Essa é a experiência, a subtilidade, a incerteza, a fé no inesgotável 
sensível, que conotamos ao falarmos com seriedade de analógico, e não 
apenas a um modo de transporte de dados sobre uma superfície de 
inscrição que não é originariamente a sua.40

O analógico seria, portanto, a reidentificação do objeto adulterado pelo 
próprio processo de percepção, mas, de qualquer maneira, ele depende de 
uma pré-existência objetal para sua realização – pelo menos, é isso que fica 
implícito no prefixo re-. 

Mudando a perspectiva, mas pensando talvez segundo linhas 
paralelas, Peirce propõe, ao colocar um exemplo sobre uma conversa de 
que participou e que ele relembra: 

Retornando à minha conversa, assim que termina eu começo a revê-la 
com mais cuidado e me pergunto se minha conduta durante ela estava 
de acordo com minha resolução anterior. Já tínhamos concordado que 
minha resolução era uma fórmula mental. A memória de minha ação 
pode ser, grosso modo, descrita como uma imagem. (CP 1.596, grifo 
meu)41

Imagem e memória são, de fato, parceiros nessa empreitada, se 
a perspectiva é essa. Por outro lado, a dependência da presentidade faz 
da imagem impotente, que faticamente precisa seduzir o olhar para se 
encher de sentido, algo especular, no sentido que U. Eco dá à imagem do 
espelho em termos de sua necessidade do presente (tanto do ser quanto 
do estar presente).42 Mesmo tendo em mente a objeção que, no caso dos 
espelhos, a presentidade da imagem necessita da presentidade do objeto 
que é causa e referência dela, enquanto que, no caso da imagem técnica, 
a presentidade do objeto não se afigura necessária, ainda assim temos 
uma conexão em termos temporais: se a imagem digital é objeto, tal como 
argumentam Virilio e outros, ela é signo de si mesma, e, portanto, objeto de 
si mesma como signo. Tudo no presente, na medida em que ela é clichê e 
esse tipo de signo pertence a uma sincronia por ser atemporal.  Daí, talvez, 
sua percepção como puramente presente. A discussão da imagem no 

40. LYOTARD, 1990, p. 25.
41. Do inglês: “To return to my interview, as soon as it is over I begin to review it more carefully and I 
then ask myself whether my conduct accorded with my resolution.That resolution, as we agreed, was 
a mental formula. The memory of my action may be roughly described as an image.” (tradução nossa)
42. ECO, 1984, p. 202 e seguintes. 
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ambiente digital teria, portanto, o condão de explicitar a presentidade que 
parece destruir aquilo de narrativa que estaria por baixo (ou por dentro) da 
imagem no contexto extradigital. 

A relação de imagem e memória parece não se sustentar nos ambientes 
digitais, de vez que – pelo menos, é assim que o argumento transcorre – a 
objetividade (talvez termo melhor seja objetalidade) da própria imagem a 
faz reduzir-se ao presente e apontar para o futuro. Entretanto, é quase lugar 
comum apontar-se a característica convencionalidade das imagens que 
circulam entre nós. Ora, o que é a convenção a não ser o condicionamento 
do presente pelo próprio passado? 

Certamente, o caso das imagens convencionais corrobora a postulação 
de que há nelas uma narrativa43. Peirce nos diz, a respeito das imagens, que 

Um signo por primeireza é uma imagem de seu objeto, e, falando mais 
estritamente, só pode ser uma ideia. Pois ele deve produzir uma idéia 
interpretante e um objeto externo excita uma ideia por uma reação 
no cérebro. Mas, estritamente falando, mesmo uma ideia, exceto no 
sentido de uma possibilidade, ou Primeireza, não pode ser um ícone ... 
Qualquer imagem material é grandemente convencional em seu modo 
de representação. (CP 2.276) .  

Há muita coisa nessa caracterização do signo primeiro.  Em primeiro 
lugar, a curiosa frase “um objeto externo excita uma ideia por uma reação no 
cérebro” já, de maneira implícita, temporaliza a relação de representação. Em 
segundo lugar, fala de imagem como ideia, isto é, algo que é a partir de algo 
(ou algo no tempo, novamente).  Em terceiro lugar, não existe representação 
puramente icônica, isto é, puramente analógica, já que “qualquer imagem 
material é grandemente convencional em seu modo de representação”.  O 
termo convencional é utilizado aqui de maneira inequívoca para se referir 
àquilo que Peirce chama de thirdness e que eu traduzo como terceireza, 
registro de experiência que é da ordem da previsão e, portanto, do futuro. 
A previsão consiste no cotejamento de repetições passadas de um evento 
a fim de produzir uma projeção com razoável grau de certeza que o evento 
provavelmente ocorrerá.

43. A presença de um conceito aparentemente estranho ao argumento em pauta – a ideia de 
narrativa – se justifica temporalmente na medida em que estou pensando a narrativa mínima como 
uma articulação entre um antes e um depois. 
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O que seria uma imagem digital senão um interpretante numérico 
destinado a fazer ocorrer futuras manifestações da imagem? A imagem 
digital é, claramente, uma convenção e seria, portanto, também uma 
previsão, na medida em que também se inscreve na terceireza, assim como 
qualquer outra imagem técnica vinda de qualquer outro meio.  Em um 
certo sentido, aliás, ela é muito mais previsível que as imagens analógicas 
no sentido de sua manifestação e talvez também no sentido de sua 
interpretação, já que, como diz o próprio Virilio, são clichês. 

Mas as imagens são signos primeiros. Isso quer dizer que outros signos 
são segundos e terceiros. Temporalmente, os signos em segundeza (os 
famosos ícones, índices e símbolos) são aqueles que são pensados como 
referentes a um objeto, um it  anterior a eles. Dizendo de outra forma, são 
signos para (e de) um passado. Ao produzirem interpretantes, esses signos 
mudam de categoria e passam para a terceireza (tornando-se, assim, remas, 
dicissignos, argumentos), experiência que joga o passado para o futuro em 
uma operação preditiva.  Os signos primeiros, voltando a eles, são só vistos 
como signos, sem referência e sem interpretação, e são, por essa mesma 
razão, justamente pensados como signos de puro presente que, parece, 
não podem existir (já que não existem ícones puros). 

Teríamos aí uma aporia? Segundo os profetas da hecatombe, essas 
imagens digitais são puro clichê (portanto, previsão totalizante de 
interpretação) e, em termos semióticos, convencionais e terceiras.  Mas, 
dizem eles, são imagens do eterno presente e, em termos semióticos, pré-
reflexivas e primeiras. Ora, primeiras ou terceiras? 

Um princípio de resposta se anuncia: seria de todo impossível 
pensar qualquer sequenciamento em termos de pré- e pós- sem se tocar 
no agora. Forçoso é lembrar Aristóteles no livro IV da Física: qual seria a 
diferença entre o proteron (o anterior) e o husteron (o ulterior) se não há um 
posicionamento do fluxo vis-á-vis um agora?44 Mas também é impossível 
que nos apoderemos desse now, que é constantemente arrastado pelo 
que poderíamos chamar de fluxo da consciência. O agora se dissipa. Como 
lembra Lyotard, “ele nunca chega a ser demasiado cedo nem demasiado 
tarde ao mesmo tempo para que qualquer coisa como um ‘agora’ possa ser 
apreendido de alguma maneira identificável.” 45 Tal situação pode ser virada 
do avesso. Sem passado e futuro, há um agora? 

44. Apud Lyre, 2008. 
45. LYOTARD, 1990, p. 33-34. 
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Semioticamente, as imagens são ao mesmo tempo terceiras e 
primeiras, já que não podem prescindir do antes e do depois, já que o que 
são o antes e o depois senão índices um do outro, até nos anúncios de chás 
emagrecedores?. Poderíamos, portanto, descartar essa total presentness 
como artifício de um digital que quer, mais que tudo, apenas ser cada vez 
mais mimético e mais reconhecível e, logo, cada vez mais memória? Em 
outras palavras, ecoando Husserl com Derrida, numa discussão sobre a 
Bedeutung, o querer-dizer: estaríamos apenas respondendo à necessidade 
de descrever a objetividade do objeto (Gegenstand) e a presença do 
presente (Gegenwart) – isto é, a objetividade na presença – a partir de uma 
interioridade que não é um simples dentro, mas a íntima possibilidade de 
uma relação com o lá, o fora, vale dizer, aquele que já é dado, que já está 
lá?46

E, assim, como o faz Adriano D. Rodrigues, podemos ampliar esses 
argumentos para abranger o discurso. Constitui lugar comum dizer-se 
que a linguagem finge que nos dá aquilo que não podemos ter. O que é 
um signo, a não ser a contrafação da coisa do mundo tornada objeto e 
negociada intersubjetivamente como se coisa fosse? Aí está uma perda 
essencial: o objeto no lugar da coisa, o signo no lugar da vivência, a vivência 
do signo no lugar da vivência da coisa que se perde no continuum vivencial.  
O que sobra é a representação, isto é, a memória.  E discurso é mais uma 
manifestação da memória, em sentido lato. 

Um experimento curioso vindo dos quartéis linguísticos aponta 
nessa direção que estamos perseguindo. Moretti (2013, p. 78) observa 
que o tempo verbal Past Progressive (costumeiramente traduzido como 
passado contínuo) --  equivalente ao português “estava fazendo” -- era 
pouco usado em inglês até o século XIX. Com o crescente fortalecimento 
da burguesia e de sua predominância ideológica, nota-se um aumento da 
utilização desse tempo verbal. Curiosamente, ele é usado para as ações em 
curso, isto é, ele se mostra mais adequado às rotinas do que aos grandes 
fatos (para os quais reserva-se o pretérito simples). Em outras palavras, o 
background  se sobrepõe ao foreground, o desimportante ao importante, o 
trivial ao inaudito, a vivência à experiência.  Daí a associação da ascensão 
desse tempo verbal e a ascensão da burguesia. Para apoiar essa afirmação, 
Moretti menciona uma pesquisa de 3.500 romances ingleses do século 

46. Essa discussão está feita com mais minúcia em Pinto (1989) e Pinto (2002). 
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XIX. No início do século, esse tempo era usado seis vezes em cada 10.000 
palavras. Em 1860, o número de vezes subiu para 11, e vinte anos depois 
já estava em 16. E em nossos dias, o uso dos tempos contínuos – que, no 
Brasil, denominamos de gerundismo – cresceu ad nauseam. Esse talvez seja 
um sintoma, evidência discursiva do que Rodrigues chama de desejo da 
imagem, desejo de fixação do insuportável fluxo contínuo da consciência, 
da durée bergsoniana, e sua redução ao conforto do trivial produzido pela 
multiplicação. O sensorial é indubitável.  Minha única sugestão é ampliar a 
frase, de “desejo da imagem” para “desejo de signo”, porque, no fundo, o que 
se busca é tanto a representação-objeto quanto a representação do objeto, 
signo fático ou signo referencial ou, quem sabe, signo fático-referencial. Em 
outras palavras, queremos o signo que nos chama, o signo que nos diz de 
algo, e, principalmente, o signo que nos chama para nos dizer de algo, seja 
ele palavra ou imagem. 
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O que são afinal os media?

Adriano Duarte Rodrigues (2014)

Nos últimos anos, comecei a achar estranho o fato de os autores 
que estudam os media raramente clarificarem o sentido deste termo. O 
resultado desta falta clarificação tem como consequência não sabermos ao 
certo se os fenómenos que investigam têm realmente a ver com os media 
ou se os media não servem de pretexto ou de alvo dos fantasmas, ora dos 
que idolatram, ora dos que demonizam as inovações técnicas que fazem 
parte da sua experiência.

Tomemos o exemplo das chamadas análises críticas do suposto 
discurso dos media. Será que os fenómenos discursivos que as pessoas 
observam nos discursos produzidos em ambientes mediáticos são 
diferentes dos fenómenos que encontramos em discursos produzidos 
noutros ambientes, como nos discursos que as pessoas produzem, por 
exemplo, durante um jantar entre amigos ou em família, no balneário de 
um ginásio, durante os transportes públicos ou num bar? Por detrás destas 
análises existe a pretensão da existência de discursos não mediáticos. Mas 
será que haverá discursos não mediáticos? Concretamente, será que, por 
exemplo, as marcas racistas, sexistas, fascistas, que aquilo que costumam 
identificar as análises que pretendem estudar os supostos discursos dos 
medias têm propriamente a ver com os media ou podemos encontra-las 
em quaisquer outras atividades discursivas das pessoas?

De maneira genérica, podemos ainda formular estas questões: será 
que os media fazem discursos? De que media se trata quando se diz que 
produzem discursos? Será que afinal os media falam? Falar de discurso 
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dos media não é uma maneira disfarçada de magia, uma versão atual das 
fábulas do tempo em que os animais falavam?

Para obter os elementos indispensáveis para encontrar resposta para  
estas questões, parece-me indispensável começar por identificar aquilo a 
que damos o nome de media.

O que são os media?

Antes de procurar responder a esta pergunta, vou recordar a origem 
do termo media. O termo médium (no plural, media) é um termo latino que 
foi introduzido em inglês, no final do século XIX, nos Estados Unidos da 
América, no contexto cultural específico dessa época, para designar três 
inventos recentemente inventados: o telégrafo, a fotografia e a rádio. O que 
levava os americanos a designar estes inventos como media era o fato de 
tornarem possível a transmissão de mensagens entre pessoas distantes, 
objetivo que os médiuns também procuravam atingir nas sessões espíritas 
que surgiram nessa época. Este neologismo surgiu, por conseguinte, no 
contexto da associação destas técnicas com o cardecismo e a prática do 
espiritismo47, então muito em voga nos Estados Unidos.

O que contribuiu para a conjugação destes inventos com o espiritismo, 
à primeira vista tão diferentes, foi o facto de a fotografia, a telegrafia e a 
telefonia serem frequentemente utilizadas, nos primeiros tempos, pelos 
médiuns, nas sessões espíritas, para sugerir a presença dos familiares e 
dos amigos falecidos ou que tinham ficado nos países europeus de onde 
eram originários os colonos do continente americano. Como as fotografias 
da época não tinham a qualidade e a precisão das fotografias de hoje, 
os retratos davam a impressão de estar rodeados por uma espécie de 
auréola que era interpretada como a representação da aura ou da alma 
das pessoas retratadas. Era esta impressão que os médiuns utilizavam para 
provocarem a ilusão da presença dos familiares distantes ou dos entes 
queridos desaparecidos.       

47. Ver, a este propósito, John Durham Peters, Speaking into the Air. A History of the Idea of 
Communication, The University of Chicago Press, 1999, páginas 94 e ss.; 137-225. Peeters conta as 
proezas de duas irmãs Fox, Kate (1837-1892) e Margaret (1833-1893), em Hydesville, nos arredores 
de Nova Iorque, onde viriam a nascer o Mormonismo, os Adventistas do Sétimo Dia, o movimento 
feminista, mas também a Kodak e a Xerox. As duas irmãs ficaram célebres pelas sessões espíritas que 
realizavam em casa e que são narradas por Sir Athur Conan Doyle, no seu livro The History of Spiritualism, 
publicado em 1926. Nessas sessões simulavam a vinda das pessoas que as pessoas invocavam com 
discretas batidas do alfabeto Morse.
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Por seu lado, a batida do telégrafo e os ruídos que acompanhavam o som 
das primeiras emissões radiofónicas, ainda em fase de experimentação 
laboratorial, que, na época, utilizavam as ondas curtas que, como sabemos, 
são de difícil sintonização, eram encarados como curiosidades semelhantes 
às que costumavam ser apresentadas nos circos e nas feiras. Os sons 
captados eram acompanhados de ruídos semelhantes aos de passos que 
eram associados ao caminhar por cima de gravilha ou de areia, o que era 
utilizado pelos médiuns para sugerir os passos das pessoas evocadas pelos 
participantes nas sessões que organizavam. O entusiasmo com que estes 
novos dispositivos foram adotados decorria, por isso, da sua natureza 
telepática, do fato de possibilitarem o contato com as pessoas distantes 
ou desaparecidas, numa época em que esta possibilidade animava e 
mobilizava de maneira muito intensa a imaginação das pessoas.

A dimensão técnica dos media

Como vemos, aquilo que a expressão media designa compreende 
objetos técnicos ou artefactos. Gostaria de começar por recordar que, 
para os seres humanos, a experiência do mundo sempre dependeu da 
invenção de dispositivos técnicos. Esta dependência, ao contrário daquilo 
que algumas pessoas parecem pressupor, não é propriamente uma 
característica do nosso tempo. Não é possível pensar a existência de seres 
humanos apenas dependentes dos seus dispositivos naturais. A espécie 
humana esteve desde sempre dependente dos seus inventos técnicos, 
uma vez que o processo de hominização consiste precisamente na atrofia 
dos seus dispositivos naturais e na correspondente aquisição da tendência 
para a elaboração de artefactos que compensem os dispositivos naturais 
atrofiados.

A invenção dos mais recentes dispositivos técnicos a que nos 
acostumámos a dar o nome de mediáticos e a sua rápida assimilação 
nas sociedades atuais, ao contrário de que pensam alguns autores a que 
se costuma dar o nome de pós-modernos, não produz propriamente 
novas modalidades de experiência, mas artefactos que tornam possível 
a realização ou a reificação técnica de simulacros das modalidades da 
experiência que, desde sempre e em todas as sociedades, foram vivenciadas 
pelos seres humanos. Os dispositivos mediáticos, por mais extraordinários 
que pareçam ser à primeira vista as suas realizações no nosso tempo, só 
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podem realizar aquilo que já estava desde sempre presente na experiência 
do mundo dos seres humanos.

O ponto de partida da minha reflexão é bem conhecido e está acessível 
à observação de qualquer pessoa: ao contrário das outras espécies, os seres 
humanos, ao virem ao mundo, passam por todo um conjunto de processos 
biológicos que fazem com que nasçam em estado fetal, isto é, em estado 
biologicamente imaturo. Os seres humanos não são evidentemente os 
únicos seres vivos que nascem em estado fetal; os outros antropoides 
têm também esta característica, mas de todos os antropoides são aqueles 
em que estes processos são os mais profundos, o que faz com que sejam 
também os que levam mais tempo a atingir a maturidade. São estes 
processos biológicos que temos que começar por entender se queremos 
ter uma compreensão daquilo que é a experiência ou, se preferirmos, 
daquilo que vai distinguir a maneira de estar no mundo dos seres humanos 
da maneira como os outros seres vivos estão nos seus ecossistemas48.

Podemos caracterizar os processos biológicos que sofrem os 
seres humanos ao virem ao mundo como processos regressivos ou de 
involução dos dispositivos naturais que habilitam os seres vivos a adotar os 
comportamentos apropriados para sobreviverem, num determinado nicho 
ecológico, tanto enquanto indivíduos, como enquanto membros da sua 
espécie. Este processo começa ainda no estado intrauterino e prolonga-se 
ao longo das primeiras horas depois do parto. Quem observar com atenção 
o que se passa nas primeiras horas de vida de um recém-nascido pode 
facilmente verificar que ele consegue ainda adotar os comportamentos 
próprios da sua espécie, tais como, por exemplo, nadar, mamar, andar, mas 
que, ao fim de algumas horas, deixa de poder adotá-los, devendo depois 
seguir todo um processo de aprendizagem que depende da imitação da 
maneira como os outros seres humanos se comportam, aprendizagem 
que decorre ao longo dos dois primeiros anos de vida. É a este processo de 
aprendizagem que se costuma dar o nome de socialização primária (Berger 
& Luckman 2010).

48. A distinção entre ecossistema e mundo  decorre do fato de, nos seres humanos, a interação dos 
seus dispositivos naturais não se dar imediatamente com o meio ambiente, mas com mundo que eles 
criam, ao contrário das outras espécies  que estão fechadas no meio ambiente para o qual os seus 
dispositivos naturais estão imediatamente predispostos e biologicamente programados. Era por isso 
que Heidegger dizia que aquilo que caracteriza o ser humano, o Dasein, é a abertura, o ser-no mundo 
(Heidegger 1986: 86 e ss.).
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A linguagem, a mídia constitutiva de toda a experiência possível

O primeiro e mais importante dispositivo mediático é a linguagem. Mas 
não é um medium como os outros; é o medium constitutivo daquilo que é 
para o ser humano o mundo. No médium da linguagem estão predefinidos 
todos os outros media, está de antemão prevista a invenção de todos os 
outros media possíveis. É com a aquisição da linguagem que nos tornamos 
seres abertos ao mundo, adquirimos a nossa condição e nos autonomizamos 
das coações do meio ambiente, em que as outras espécies estão fechadas 
(Agamben 2011). É por isso que para os seres humanos só são possíveis os 
mundos e os dispositivos com os quais os formamos que têm na linguagem, 
não só a sua tradução, mas sobretudo a sua constituição. Podemos assim 
considerar que a criança, no momento em que adquire o domínio da linguagem 
termina a socialização primária e está dotada de todos os dispositivos que lhe 
permitem constituir o seu mundo. A partir desse momento, a criança adquire 
o domínio das categorias que a língua materna constitui e coloca ao seu 
dispor, o que lhe permite ter a percepção do mundo e, dar forma coerente 
aos objetos da sua percepção. A partir desse momento, toda a experiência 
possível fica irremediavelmente dependente da mediatização do dispositivo 
da linguagem, inclusivamente a experiência mediática.

Recordar a natureza mediática da linguagem é fundamental para 
compreender a relação dos media com o discurso. A linguagem não é um 
médium como os outros; é o medium constitutivo de todos os mundos 
possíveis da experiência e, nesse sentido, são os mundos que a linguagem 
constitui que os outros dispositivos técnicos, os outros media exploram e 
concretizam em sentidos que temos ainda que descobrir. Para entendermos 
a natureza dos media e a sua relação com o discurso, temos agora que 
identificar as diferentes modalidades de objetos técnicos.

Utensílios, instrumentos, máquinas,  dispositivos

Aquilo a que nos habituámos a dar o nome de media são objetos 
técnicos distintos dos utensílios, dos instrumentos e das máquinas. 
Tal como os outros objetos técnicos, são artefactos inventados para a 
realização de atividades humanas, mas distinguem-se dos outros pelo fato 
de estarem incorporados ou conectados ao organismo dos seres humanos 
e de, assim, o disporem, não só a responder aos estímulos ou aos impulsos 
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que recebem do mundo em que estão inseridos, mas também a provocar 
novos estímulos e novos impulsos que desencadeiam respostas por parte 
de outros organismos.

Os utensílios e os instrumentos caracterizam-se pelo fato de a sua 
natureza técnica residir na materialização e na exteriorização da sua 
tecnicidade e de a sua funcionalidade técnica depender da sua manipulação 
ou da sua acoplagem ao corpo. Assim, por exemplo, o martelo e o 
microscópio ótico mostram explicitamente, na sua configuração material, a 
sua natureza utensiliar e instrumental. O martelo só realiza as suas funções 
técnicas quando é manipulado e o microscópio ótico só realiza as funções 
para que foi inventado quando está acoplado à vista.

Por seu lado, as máquinas caracterizam-se pelo fato de a sua natureza 
técnica também residir na materialização e na exteriorização da sua 
tecnicidade, mas, ao contrário dos instrumentos e dos utensílios, a sua 
funcionalidade técnica não depende da sua acoplagem ao corpo, uma vez 
que se trata de artefactos dotados de individualidade ou autonomia em 
relação à sua manipulação. A individualidade das máquinas decorre do fato 
de incorporarem, na sua estrutura, elementos técnicos que desempenham as 
funções dos órgãos dos seres humanos e de funcionarem por isso de acordo 
com princípios análogos aos que regulam o funcionamento do organismo 
humano. É por isso qua a sua invenção só se tornou possível depois da 
descoberta das leis que regulam e a que obedece o comportamento 
humano, em particular, as leis da termodinâmica, assim como da invenção 
de materiais e artefactos que tornam possível a sua realização técnica.

Os dispositivos técnicos distinguem-se, portanto, tanto dos utensílios 
e dos instrumentos como das máquinas, pelo fato de a sua natureza técnica 
não ser exteriorizada e de a sua funcionalidade técnica não depender 
da sua acoplagem ao corpo, mas da sua interiorização no organismo. 
Podemos considerar que, em geral, os objetos técnicos tendem a tornar-
se dispositivos técnicos, à medida que se vão concretizando e adquirindo 
a sua individualidade técnica, ao longo do processo sociogenético, e vão 
sendo assim integrados na própria experiência humana do mundo. 

Ao atingirem um nível elevado de incorporação no organismo 
humano, os dispositivos técnicos não passam apenas a constituir a 
experiência, mas passam a fazer parte da própria experiência que os seres 
humanos têm do mundo ou, como diria McLuhan, passam a constituir o 
fundo sobre que se recortam as formas ou as figuras da nossa percepção 
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do mundo (McLuhan 1989). É por isso que, quando estamos envolvidos 
no processo de desencadeamento das respostas aos estímulos que 
recebemos do mundo, não nos damos propriamente conta da sua 
estrutura e do seu funcionamento ou, quando estamos interagindo com 
o mundo e uns com os outros, não nos damos conta da linguagem que 
estamos utilizando, por estarmos precisamente a ser por ela dirigidos 
para adotar os comportamentos linguísticos adequados à interação em 
que estamos envolvidos, obedecendo assim aos condicionamentos dos 
dispositivos linguísticos que interiorizámos ao longo da socialização 
primária. É por isso só pela reflexão, quando tomamos distância em relação 
aos comportamentos desencadeados pelos dispositivos da linguagem, 
e procuramos, deste modo, objetivá-los simbolicamente, falando deles, 
que podemos dar conta da sua natureza e do seu funcionamento. É, por 
conseguinte, uma vez desconectados dos dispositivos que, no entanto, 
continuam a comandar os nossos comportamentos, que podemos dar 
conta da sua natureza e do seu funcionamento.

Refletir a natureza e o funcionamento do dispositivo da linguagem é, no 
entanto, uma atividade que só podemos realizar continuando a obedecer-
lhes. É este paradoxo que caracteriza qualquer tentativa de estudo dos 
media e que faz com este empreendimento seja, no limite, impossível de 
realizar completamente. A linguagem é, assim, o dispositivo que constitui 
o nosso mundo e, por isso, nos permite, ao mesmo tempo, interagir com 
o mundo que ele constitui e dar conta dos dispositivos que o constituem.

Para uma antropologia da experiência técnica

A experiência técnica está, por conseguinte, relacionada com o 
próprio processo de hominização, em especial com a aquisição da postura 
ereta, decorrente da libertação dos órgãos de relação, situados de maneira 
especial, no fácies e nos membros superiores, onde estão localizados os 
dispositivos naturais encarregados de assegurar, tanto as funções, quer 
da locomoção, quer da captação e da manipulação dos alimentos, como 
a interação com o mundo e as interações inter e intraespecíficas.  É o que 
fazia dizer a Leroi-Gourhan:

O homem fabrica utensílios concretos e símbolos, uns e outros 
dependendo do mesmo processo ou, antes, recorrendo no cérebro ao 



182 A atividade comunicacional em ambientes mediáticos

mesmo  equipamento fundamental. Isto levou a considerar não só que 
a linguagem é tão característica do homem como o utensílio, mas que 
não é senão a expressão da mesma propriedade do homem. (Leroi-
Gourhan 1964: 162-163).

É por isso que, por mais que recuemos no tempo, não encontramos 
vestígios da presença humana que não estejam acompanhados de 
vestígios de artefactos reveladores da sua experiência técnica, indiciadora 
da necessidade de constituição do seu mundo próprio. Daí também que 
observemos, desde as épocas mais recuadas, o processo de invenção de 
técnicas destinadas, tanto a perpetuar a linguagem no tempo, como a 
alargar a sua ressonância no espaço.

A experiência técnica parece, assim, estar desde a sua origem 
intimamente associada à consciência do tempo e, em particular, da 
mortalidade, uma vez que é nos monumentos funerários que encontramos 
os vestígios de utensílios e de documentos gráficos. Deste modo, é nos 
seus artefactos que os seres humanos parecem pretender perpetuar-se a 
si próprios e ao seu mundo para além da efemeridade da sua existência 
mortal.

A lógica da invenção técnica

Gilbert Simondon foi provavelmente o autor que melhor definiu a lógica 
da invenção técnica, considerando-a como um processo sociogenético 
de progressiva concretização dos objetos técnicos. Partindo de uma 
origem em que precisam da intervenção do homem para concretizarem 
a sua tecnicidade, os objetos técnicos tendem a ser progressivamente 
concretizados, ao longo de um processo que os autonomizam relativamente 
à intervenção humana, adquirindo assim a sua própria individualidade 
técnica (Simondon 1989). Este processo consiste, segundo este autor, na 
progressiva invenção de soluções para as incompatibilidades das exigências 
dos seus diferentes componentes, fazendo com que progressivamente 
cada um deles deixe de realizar apenas uma tarefa e de exigir a intervenção 
humana para resolver pontualmente as incompatibilidades entre os 
seus diferentes componentes, passando assim todas a contribuir para o 
objetivo comum do todo. Vemos assim que, para este autor, o conceito de 
interação sinergética é o conceito chave da lógica a que obedece o processo 
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sociogenético de invenção técnica: “É essencialmente a descoberta das 
sinergias funcionais que caracteriza o progresso no desenvolvimento do 
objeto técnico. (Simondon 1989: 37).

Por seu lado, Marshall McLuhan considerou os media como 
dispositivos que prolongam os nossos órgãos dos sentidos que, deste 
modo, formam o fundo de que recortamos as figuras das nossas percepções 
(McLuhan & Powers 1989). O autor distingue assim os media que utilizam 
prioritariamente o funcionamento do hemisfério esquerdo do cérebro 
dos media que utilizam o hemisfério direito. A escrita alfabética, que tem 
dominado a civilização ocidental, tem privilegiado o funcionamento do 
hemisfério esquerdo e habituou-nos a uma percepção do mundo assente no 
sentido da vista que nos dá do mundo uma visão fragmentada e linear. Para 
McLuhan, os media electrónicos privilegiam a percepção auditiva, global 
que retoma, de algum modo, a experiência da oralidade que predomina 
nas sociedades tribais. É por isso que, para este autor só a aprendizagem 
de uma percepção do mundo que equilibre o funcionamento dos dois 
hemisférios cerebrais, valorizando de igual modo a percepção visual e as 
visões acústica e táctil, pode dar do mundo uma visão equilibrada.

As diferentes modalidades de dispositivos mediáticos

Gostaria agora de chamar a atenção para a existência de duas 
categorias de dispositivos mediáticos. A primeira é a que é formada pelo 
conjunto das próteses e das órteses. As próteses são dispositivos mediáticos 
utilizados sobretudo em medicina e que se destinam, respetivamente, a 
substituir órgãos inexistentes ou a tornar mais eficiente o funcionamento 
de órgãos deficientes. Pertencem a esta categoria os órgãos artificiais 
utilizados nos transplantes e nos implantes. As órteses são, por exemplo, os 
óculos, os relógios de pulso49, os pacemakers ou marcapassos, dispositivos 
técnicos mediáticos que são incorporados na experiência humana para 
intervirem, respetivamente, na percepção visual, na percepção do tempo e 
no funcionamento do coração.

49. O galo anuncia pontualmente com o seu canto a alvorada do novo dia. Tive uma cachorrinha que 
me acordava todos os dias pontualmente à mesma hora, que pontualmente, ao fim da hora que durava 
a minha aula semanal de piano, saltava da cama dela e vinha retirar os meus pés dos pedais. Os seres 
humanos também podem adotar evidentemente comportamentos semelhantes, mas para isso estão 
dependentes do relógio que tiveram que inventar.
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Mas existe uma outra categoria de dispositivos mediáticos, a que 
é formada pelo conjunto dos artefactos que são interiorizados pelos 
dispositivos naturais que nos habilitam a produzir discursos, a falar, 
dispositivos a que podemos dar o nome de dispositivos mediáticos de 
enunciação ou, se preferirem, de dispositivos mediáticos discursivos. É a estes 
artefactos que as invenções técnicas a que, no século XIX, os americanos 
deram o nome de media pertencem. É por isso que, para entendermos a sua 
natureza e o seu modo de funcionamento, temos que ter presente a natureza 
e o funcionamento dos dispositivos naturais da enunciação, dispositivos 
que desencadeiam as interações discursivas.  Os dispositivos mediáticos 
de enunciação, tais como o grafismo, as diferentes modalidades de escrita, 
a imprensa de carateres móveis, o telégrafo, a fotografia, o telefone, a 
rádio, a televisão, os mais recentes dispositivos cibernéticos são inventos 
que intervêm no desencadeamento das interações discursivos dos seres 
humanos, tal como por exemplo o marcapassos ou o pace maker intervém no 
funcionamento do coração, incorporados nos nossos dispositivos naturais 
de enunciação. Daí que a característica provavelmente mais importante 
dos dispositivos mediáticos é o fato de só nos apercebermos do seu 
funcionamento quando deixam de funcionar, quando falham, quando o seu 
funcionamento é deficiente. Esta característica distingue-os evidentemente 
das outras modalidades de objetos técnicos e decorre do fato de serem 
dispositivos técnicos, isto é, de serem artefactos incorporados, de estarem 
interiorizados no nosso organismo.

Os estudos de comunicação que pretendem ter os media como objeto, 
mas que ignoram esta característica não têm, por conseguinte, os media 
como objeto de estudo, mas outras questões que não têm propriamente 
nada a ver com os media, mas com questões particulares que têm a ver 
com o funcionamento da sociedade, tais como o poder, as desigualdades 
sociais, determinados estereótipos, tais como o racismo, o sexismo, a 
violência. Partem do pressuposto de que estas questões  dependem do 
funcionamento dos media, como se o funcionamento dos media fosse uma 
realidade exterior à própria experiência do mundo própria da sociedade 
que a inventou e que a utiliza. Os dispositivos mediáticos da enunciação 
têm influência sobre os nossos comportamentos e têm poder, mas essa 
influência e esse poder escapam à nossa percepção e, por isso, somos 
incapazes de os discernir, uma vez que coincidem com a própria experiência 
que nós próprios constituímos.
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Que comunicação ensina afinal o 
curso de Comunicação?

Adriana Braga
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

O esforço em definir ou conceituar o termo mídia é raro nos estudos 
de Comunicação. Testemunhamos em tempos recentes a substituição 
gradual da expressão ‘meios de comunicação’ pelo termo mais generalizado 
atualmente ‘mídia’. Nesse sentido, é interessante a perspectiva apresentada 
por Adriano Duarte Rodrigues, que nos relembra a origem do termo mídia. O 
termo foi introduzido no final do século XIX, em inglês (media), nos Estados 
Unidos, para caracterizar os novos inventos técnicos daquele tempo.

O que levava os americanos a designar estes inventos [telégrafo, 
fotografia, rádio] como mídia era o fato de tornarem possível a 
transmissão de mensagens entre pessoas distantes, objetivo que os 
médiuns também procuravam atingir nas sessões espíritas que surgiram 
nessa época. Este neologismo surgiu, por conseguinte, no contexto da 
associação destas técnicas com o cardecismo e a prática do espiritismo, 
então muito em voga nos Estados Unidos. (Rodrigues, 2016, p. 2)

 
O uso desses produtos técnicos por médiuns em sessões espíritas 

tentava simular o contato com pessoas falecidas ou desaparecidas a partir 
de imagens auráticas ou ruídos transcendentes sugeridos pela qualidade 
precária dos primeiros experimentos com tais tecnologias. Embora seja 
de origem latina, o termo no Brasil foi tomado da palavra americana. Na 
pronúncia inglesa, o som da letra ‘e’ da palavra latina media virou ‘i’, a mesma 
pronúncia que usamos na palavra brasileira mídia. Entretanto, enquanto a 
palavra inglesa mantém o sentido plural da palavra latina, em português 
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brasileiro a palavra se transformou em um substantivo feminino singular. 
Ou seja, aceitamos com a expressão “a mídia” o sentido de uma suposta 
homogeneidade entre veículos, empresas e profissionais de comunicação, 
enquanto cotidianamente se observa uma pluralidade significativa. 

A problematização de conceitos teóricos fomentou discussões 
relevantes nos encontros e publicações da área de comunicação dos idos 
anos 200050, mas hoje parece pacificada a adoção da expressão “a mídia” 
para se referir a empresas e conteúdos veiculados nos mais diferentes 
suportes técnicos, por enunciadores díspares e dos mais diversos interesses. 
A adoção da expressão ‘a mídia’ para se referir aos meios de comunicação 
em geral não se restringe aos círculos acadêmicos, mas a todas as instâncias 
do mercado, do jornalismo, da política e da vida social. Dito de outra forma, 
o termo mídia não parece ser utilizado no campo da comunicação como 
um conceito teórico, mas como uma expressão banal, coloquial, não 
problematizada. 

Ao lançar a questão sobre o que são afinal os media, utilizando o termo 
latino plural, Rodrigues tenta aproximar a perspectiva comunicacional de 
uma abordagem que não perca de vista a experiência comunicacional dos 
seres humanos. Uma questão instigante e polêmica inicia o debate: “Será 
que afinal os media falam? Falar de discurso dos media não é uma maneira 
disfarçada de magia, uma versão atual das fábulas?”

A questão de fundo: o que é comunicação?

As noções de mídia, tecnologia e comunicação parecem centrais 
na reflexão sobre a área de conhecimento da comunicação. A confusão 
conceitual ou o uso intercambiável do termo mídia tem como consequência 
uma compreensão reducionista que ignora, por exemplo, o sentido de 
mediação técnica desta noção. Para Rodrigues, assim como para McLuhan 
(1994), o termo media é utilizado para se referir a todo invento ou objeto 
técnico mediador da experiência humana com o ambiente natural. Nesse 
sentido, são entendidas como ‘mídias’ todas as tecnologias, desde a pedra 
lascada aos mais avançados smartphones, passando pelos velhos óculos e 
próteses biônicas de todo tipo. Além disso, aquilo que se entende hoje por 
tecnologia ignora tecnologias complexas como a fala, a escrita alfabética, a 

50. Para uma discussão exemplar sobre o assunto, ver Hohlfeldt, Martino, França (Vozes, 2001).
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agricultura, o dinheiro e outras tantas que são tomadas como naturais mas 
que são tecnologias solidamente implementadas na cultura, a provocar 
transformações de dimensões ecológicas. 

Além dos termos mídia e tecnologia, a reflexão sobre o conceito 
comunicação pode também ser considerado um importante pano de 
fundo deste debate. Há dois conceitos alternativos de comunicação que 
coexistem desde o início do uso deste termo no século XIX: “comunicação 
como transmissão” e “comunicação como ritual”. Seguindo o argumento de 
James Carey (1989), ambas perspectivas derivam da religião, mas refletem 
“diferentes regiões da experiência religiosa”.

A perspectiva da comunicação como transmissão enfatiza a mensagem 
(conteúdo) a ser transmitida. Ela valoriza a transmissão de sinais no espaço 
com o propósito de controle. A perspectiva da comunicação como ritual 
enfatiza a experiência, um sentido que pode ser percebido na proximidade 
etimológica entre os termos ‘comunicação’, ‘comunidade’ e ‘comunhão’. Esta 
perspectiva enfatiza a dimensão coletiva, portanto ritual. 

Yves Winkin identifica distinção semelhante entre as perspectivas 
da comunicação ‘telegráfica’ e ‘orquestral’ (Winkin, 1998). Estas distinções, 
para além de suas sutilezas metafóricas, apontam para a diferença entre 
as teorias que entendem a comunicação como transmissão de informação 
(isto é, sintaxe + semântica), e, de outro lado, as teorias que consideram 
a comunicação como processo de interação social (sintaxe + semântica 
+ pragmática). No primeiro grupo, focado na informação, as pessoas (a 
audiência ou o público) são entendidas como receptoras de mensagens, 
independente do que efetivamente façam ou pensem a respeito. O 
segundo grupo, para dar conta da pragmática das situações sociais, articula 
abordagens culturais com práticas de comunicação (Braga, 2008; Rodrigues 
e Braga, 2014).

Na década de 1940, Claude Shannon definiu informação em termos 
de transmissão do sinal, sem preocupação com o significado. Ao mesmo 
tempo, David MacKay, entendia a informação como “a mudança na 
mentalidade de um/a receptor/a, e portanto como significado” (1969, 
p.39) e não meramente como o sinal da emissão. Entretanto, a definição 
de Shannon tornou-se dominante. A limitação encontrada na definição de 
MacKay era que seria impossível medir ou quantificar o significado. Assim, 
a definição de Shannon prevaleceu e influenciou todo o desenvolvimento 
posterior da ciência da informação, bem como da ciência da comunicação, 
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desde que comunicação seja entendida como um processo de transmissão 
de informação. Ao definir informação como o sinal ao invés do significado, 
Shannon tornou possível matematizar a informação, e provar teoremas 
gerais que se sustentam independente do meio que veicula a informação. 
A teorização que Shannon elaborou, combinando engenharia elétrica e 
matemática, passou assim a ser conhecida como teoria da informação. 

Através de sua definição de informação, Shannon buscava criar 
uma maneira de  ampliar a taxa de sinal em relação ao ruído nas 
telecomunicações. Estudiosos/as que compartilhavam a posição de MacKay 
ressaltavam que a definição de informação de Shannon não poderia 
descrever exaustivamente a comunicação. O próprio Shannon concordava 
e reconhecia que sua definição de informação era completamente 
independente do significado. É importante ressaltar que na teoria de 
Shannon é primordial que o número de mensagens possíveis seja finito, 
entretanto esta é uma limitação crítica para a pesquisa em comunicação 
do ponto de vista relacional ou interacional. A definição de informação de 
Shannon foi desenvolvida para lidar com os problemas de engenharia, e 
ele mesmo admitia ser limitada em seu escopo, entretanto foi aceita como 
a definição canônica de informação e tornou-se o padrão pelo qual quase 
toda forma de informação foi mensurada (Braga e Logan, 2016).

As perspectivas transmissional e ritual não parecem contraditórias, 
mas complementares. A perspectiva ritual considera que problemas de 
comunicação são problemas de comunidade, problemas que se relacionam 
com as comunidades simbólicas que criamos e na qual vivemos. Enfatizar 
a perspectiva relacional é valorizar a ideia da comunicação como interação 
humana. Enfatizar a perspectiva transmissional, por sua vez, implica 
valorizar a busca pelo controle social por meio da comunicação.

Algumas consequências 

A perspectiva transmissional da comunicação parece dominar o campo 
acadêmico da comunicação, o que se reflete na formação de estudantes, 
que concebem seu campo de trabalho como promotor dos interesses 
da empresa sobre um público potencialmente lucrativo. Nos campos de 
formação em comunicação, as práticas profissionais são projetadas tendo 
como base teórica tácita um esquema linear de transmissão de sinais entre 
a emissão e a recepção. O trabalho da/o profissional de comunicação, nesta 
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teoria, consiste em otimizar, do ponto de vista da emissão, a compreensão 
da mensagem pela recepção. Ou seja, a comunicação é ensinada como um 
meio de exercer controle social, isto é, poder. 

A dominância da posição transmissional – e sua contrapartida, a tímida 
participação da posição relacional – traz uma série de consequências para o 
currículo e para o campo acadêmico da comunicação. 

a) Para o currículo de comunicação

O ensino da comunicação, entendida como processo técnico de 
transmissão de informações, muitas vezes reifica as mídias como agentes 
discursivos, despersonalizando os processos sociais. Assim, relações de 
poder e desigualdades observadas nesses contextos são compreendidas 
como resultado de práticas midiáticas em vez de processos humanos, que 
se utilizam dos veículos de comunicação para ampliar seus domínios no 
tempo e no espaço.

Nesse sentido, parece prioritário compreender as regras comunica-
cionais presentes na interação humana, que são tecnicizadas e utilizadas 
amplamente pelas mídias.

Sinto uma falha grande no currículo dos cursos de comunicação. Sinto 
uma falha da presença de cadeiras de antropologia, com este nome 
ou outro, pouco importa, mas que alertem, que ensinem a reflexão 
sobre a comunicação no quadro da experiência, da nossa experiência. 
Que é este bicho particular que se distingue dos outros a que nós 
pertencemos? Portanto, acho que falta muito para sensibilizar os alunos 
da importância de olharem para este saber próprio da nossa espécie. (...) 
A gente não vem aprender a se comunicar na faculdade, vem aprender 
as regras que nós usamos como seres humanos quando interagimos 
utilizando dispositivos midiáticos. Penso que é urgente esta volta a uma 
visão mais naturalista da comunicação (...), menos ideologizada, menos 
institucionalizada, mais descomprometida. (Adriano Rodrigues, em 
entrevista à esectv, 10/11/2015)

b) Para o campo da Comunicação

A ênfase no ensino dos processos técnicos da comunicação 
descolados da discussão com outros campos teóricos favorece a 
formação de profissionais alheados da ação social das empresas ditas “de 
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comunicação” em termos de suas políticas discursivas. Além disso, o campo 
de estudos da comunicação, ao pensar as práticas comunicacionais, tomam 
de empréstimo conceitos cunhados no contexto de mercado, que visam 
otimização de lucros empresariais.

Conceitos como “público-alvo”, “mercado”, “índice de audiência” 
ou “identidade de marca” carregam seus fundamentos ideológicos de 
origem. A adoção desproblematizada desse tipo de jargão pela pesquisa 
científica evidencia certa colonização dos estudos de comunicação pela 
lógica do marketing. O uso disseminado de expressões como ‘a mídia’, 
‘consumo cultural’, ‘cultura de nicho’, ‘audiências’ etc, deixa clara a rendição 
do pensamento científico à lógica do mercado, ensinada nos cursos de 
comunicação a partir da perspectiva transmissional.

Esta tecnicização da formação em comunicação em detrimento de 
uma formação humanística mais ampla é fortemente criticada por Adriano 
Rodrigues:

Eu acho que não é digno de uma área de saber ter como critério de 
sua bondade o dinheiro que faz criar às empresas com a venda de 
publicidade. E é isso que na profissão se exige: que o profissional dê 
bons rendimentos à empresa. Eu nem digo nem mal, mas será isso o 
critério científico proposto para sabermos a comunicação? Eu penso 
que não. Para mim, é a capacidade de perceber quais são as regras e 
as normas e as regularidades que regem o nosso comportamento nas 
nossas relações uns com os outros. (Rodrigues, entrevista à esectv, em 
10/11/2015).

c) Maniqueísmo teórico

A comunicação é inseparável da experiência do ato social do qual 
faz parte. Todo produto profissional de comunicação, seja jornalístico, 
publicitário ou cultural, é elaborado a partir de sentidos negociados no 
contexto das interações sociais. 

A experiência só é possível a partir da aquisição, domínio e portanto 
da mediação da linguagem. A invenção das máquinas, como nos ensina 
Rodrigues, “só se tornou possível depois da descoberta das leis que regulam 
e a que obedece o comportamento humano”. Ao relegar ou ignorar as 
características dos dispositivos naturais de enunciação, como a linguagem, 
corre-se o risco de contribuir para a invisibilização  dos processos midiáticos, 
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imputando às mídias de modo maniqueísta problemas e questões de 
origem social. Separando artificialmente “a mídia” da “sociedade”, esta 
posição promove um falso debate, entre quem seria “contra” ou “a favor” da 
ação midiática sobre a sociedade:

… os autores que estudam os media raramente clarificam o sentido deste 
termo. O resultado desta falta de clarificação tem como consequência 
não sabermos ao certo se os fenómenos que investigam têm realmente 
a ver com os media ou se os media não servem de pretexto ou de alvo dos 
fantasmas, ora dos que idolatram, ora dos que demonizam as inovações 
técnicas que fazem parte da sua experiência. (Rodrigues, 2016, p. 1)

Carey argumenta que a “comunicação é um processo simbólico pelo 
qual a realidade é produzida, mantida, reparada e transformada” (Carey, 
1989, p. 23). Esta definição desafia o dualismo (de origem cartesiana) 
presente na suposta dicotomia entre ‘fato’ e ‘discurso’, entre ‘realidade’ e 
‘linguagem’. “A realidade é construída pela comunicação através do uso 
de formas simbólicas” (Carey, 1989, p. 25). Aquilo a que chamamos de 
‘realidade’ é assim um produto simbólico, social. É o que sugere Rodrigues 
no texto O que são afinal os media?, publicado neste volume, quando 
afirma que a partir da socialização primária “toda a experiência possível 
fica irremediavelmente dependente da midiatização do dispositivo da 
linguagem, inclusivamente a experiência midiática”.

Em uma perspectiva pragmatista da comunicação, a sociedade pode 
ser entendida como um conjunto complexo de interações cooperativas, 
apoiada no uso de símbolos que têm um sentido compartilhado pelos 
indivíduos. Uma ciência da comunicação baseada no conteúdo informacional 
reifica a função descritiva das linguagens, prioriza as competências sobre 
as performances, ao mesmo tempo em que negligencia a prioridade da 
comunicação sobre a transmissão, e da compreensão sobre a informação.

Resgatar a comunicação como fenômeno humano e não reduzi-la à 
ação institucional é um desafio para as escolas de comunicação no século 
XXI, quando se reafirma o protagonismo dos sujeitos.
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Pósfácio – A natureza intersubjetiva da 
comunicação

Adriano Duarte Rodrigues (2016) 

Introdução

A natureza polissémica do termo comunicação torna por vezes pouco 
claro aquilo a que nos referimos quando o utilizamos. Na academia, é 
muitas vezes utilizado como uma categoria para referir, ora trabalhos que 
incidem sobre objetos e questões que se situam na fronteira das disciplinas 
constituídas, ora projetos situados no quadro de visões holísticas 
interdisciplinares do saber. Os departamentos e centros de pesquisa das 
ciências da comunicação são, por isso, espaços em que podemos observar 
conjuntos heteróclitos de saber, de visões do mundo, de objetos e de 
perspectivas, conjuntos relativamente marginais em relação às ciências 
disciplinares que, desde meados do século XIX, foram sendo constituídas 
a partir de um recorte preciso do seu objeto e dos seus fenómenos de 
observação, assim como da progressiva estabilização das suas metodologias 
de pesquisa.

Ao longo do último século foram, no entanto, sendo tentadas várias 
propostas de resposta ao desconforto decorrente da polissemia do termo 
comunicação e da consequente dificuldade de diálogo com as ciências 
disciplinares, entretanto relativamente estabilizadas. Estas respostas têm 
consistido na adoção de perspectivas, mais dependentes da imposição 
de pesquisadores influentes com capacidade de liderança do que de 
um trabalho acurado e sistemático de reflexão. Creio que podemos, no 
entanto, destrinçar de entre as tentativas para definir os projetos das 
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ciências da comunicação, ao longo das últimas décadas, duas perspectivas 
predominantes que têm rivalizado entre si: a teoria dos sistemas e a 
semiótica.

A teoria dos sistemas é em grande parte responsável por uma definição 
da comunicação a partir da metáfora da transmissão. A comunicação 
passou assim a ser considerada como transmissão de informação, por vezes 
também entendida como transmissão de mensagens ou de conteúdos, 
entre um ou mais emissores e um ou mais receptores. Alguns estudiosos da 
comunicação, sobretudo na América Latina, conseguiram inclusivamente 
desenvolver um empreendimento notável, o de reler a perspectiva 
sistémica a partir de categorias herdadas da economia política de inspiração 
marxista. Para esses autores, a categoria da emissão é interpretada como 
produção (de sentido) e a categoria da recepção como consumo (do 
sentido produzido). Esta transformação da perspectiva sistémica parece 
ajustar-se àquilo a que me atrevo a designar uma teoria conspiratória das 
mídias, albergando deste modo a crítica da indústria cultural, herdada da 
Escola de Frankfurt e dos estudos culturais.

Mas o mais importante é verificar que as categorizações feitas a partir 
da teoria dos sistemas convertem a comunicação num processo linear, 
muito apropriado para uma visão conspiratória de denúncia de um suposto 
projeto manipulador por parte de supostos detentores hegemônicos do 
poder sobre populações anónimas e indefesas. A esta luz, a comunicação é 
vista como imposição unilateral de mensagens visando a consolidação do 
poder constituído ou de classes dominantes, sendo as pessoas consideradas 
como marionetas indefesas e acéfalas das determinações culturais da 
produção (de sentido). Na América Latina esta perspectiva reduz quase 
exclusivamente o âmbito da comunicação ao domínio dos estudos do 
jornalismo escrito e televisivo.

Por seu lado, a semiótica costuma ser sobretudo invocada pelos 
estudiosos da comunicação enquanto disciplina destinada a dar conta 
dos processos de semiose (Rodrigues 1991). Não admira, por isso, que seja 
sobretudo a herança de Peirce que costuma ser invocada pelos estudiosos 
da comunicação. De facto, enquanto para Ferdinand de Saussure (Saussure 
1972), a semiótica encara a significação como organização estrutural dos 
signos, como relação binária entre uma materialidade significante e o 
conceito ou significado que lhe corresponde, para Peirce a semiótica é uma 
organização ternária que inclui a relação do signo com outros signos que 
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desempenham o papel de interpretantes desse signo, abrindo-se assim 
para uma cadeia ilimitada de interpretância, justamente definida como 
semiose (Peirce 1978; Deledalle 1979).

A apropriação por parte dos estudiosos da comunicação da perspectiva 
semiótica peirceana parte, no entanto, de um equívoco insuperável. 
Enquanto para Peirce a semiótica é outro nome da lógica, os estudiosos da 
comunicação vêm o estudo da tríplice constituição do signo e a semiose 
que ela engendra sobretudo como metodologia para darem conta dos 
processos sociais envolvidos na comunicação. Deste modo, a invocação da 
semiótica nos estudos da comunicação confronta-se evidentemente com 
uma questão que Peirce excluía liminarmente do horizonte da semiótica, a 
questão da intencionalidade.

A confusão que acabo de mencionar torna-se particularmente 
desconfortável quando se pretende utilizar a semiótica como metodologia 
das autodesignadas análises críticas de discursos. De facto, quem se 
der ao trabalho de ler os textos de Peirce (Peirce 1931-1935; 1958) e a 
correspondência que ele alimentou com William James e Lady Welby (Peirce 
1977) depressa se dará conta de que não estava de maneira nenhuma nos 
planos de Peirce tratar da intencionalidade nem criticar os discursos das 
pessoas ou das instituições, mas compreender e dar conta da lógica dos 
processos semióticos ou da semiose. Como ele próprio gostava de enfatizar, 
a semiótica não é senão outro nome da lógica.

Nunca será demais lembrar que Peirce considerava-se herdeiro do 
Organon de Aristóteles, da Escolástica medieval e renascentista e sobretudo 
das três analíticas de Kant. Todo o seu esforço consistiu, por conseguinte, 
em eliminar da semiótica qualquer referência à intencionalidade e àquilo 
que ainda restava de marcas psicologizantes nas filosofias modernas, em 
particular na fenomenologia de Husserl. Esta demarcação em relação às 
questões da intencionalidade levou-o inclusivamente a elaborar uma moral 
terminológica, um processo de constante vigilância que lhe permitisse 
evitar que os próprios termos e categorias propostos para o estudo da 
semiose pudessem guardar quaisquer referências à intencionalidade e 
aos processos psicológicos. Foi por isso que decidiu designar as categorias 
semióticas por categorias aritméticas: firstness, secondness, thirdness. Como 
vemos, uma vez que o objetivo de seu trabalho era a elaboração de uma 
nova razão pura, depurada de qualquer referência à maneira como as 
pessoas utilizam os signos, o projeto que propôs situa-se nos antípodas da 
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maior parte das utilizações da sua proposta que encontramos nos estudos 
da comunicação.

A crítica das metáforas da transmissão e da partilha

Ao contrário destas tentativas para ir procurar nas disciplinas 
constituídas o quadro teórico para estudar a comunicação, tenho dedicado 
todos os meus esforços a procurar definir a especificidade da comunicação 
como domínio de estudo próprio, independente, tanto da teoria dos 
sistemas e da semiótica, como das outras ciências disciplinares.

O domínio específico da comunicação é indiscutivelmente o da 
experiência da intersubjetividade e o seu objeto próprio são os fenómenos 
intersubjetivos, domínio e objeto que os outros ramos do saber, incluindo 
a teoria dos sistemas e a semiótica, excluem explicitamente do seu âmbito.

Antes de especificar em que consiste a natureza da experiência 
intersubjetiva, e para melhor a compreender, vou agora mostrar as falácias 
em que caímos quando referimos a comunicação com as metáforas 
retiradas da teoria dos sistemas e da semiótica, em particular as metáforas 
da transmissão, da partilha, da informação e do conteúdo (Sperber & 
Wilson 2001). Ao serem adotadas pelos estudiosos da comunicação, estas 
metáforas dão origem a uma perspectiva insustentável, ao mesmo tempo, 
maquínica, instrumental e idealista da comunicação.

Começo por pedir ao leitor deste texto que, neste momento, 
reflita sobre aquilo que está acontecendo. Se parar para pensar, poderá 
facilmente dar-se conta de que não está a receber qualquer mensagem 
que eu tenha transmitido ou partilhado. O que está a fazer é a ler ou a 
decifrar representações gráficas que eu escrevi na tela do meu computador 
e que foram reproduzidas pelo aparato editorial, utilizando os recursos 
do software apropriados para esse efeito. Por outro lado, ao escrever as 
representações gráficas que estão no texto que está neste momento a 
ler, eu não coloquei ideias ou sentimentos na tela do meu computador, 
mas utilizei os meus dedos para ativar o teclado do meu computador de 
modo a escrever as representações gráficas que o leitor está a decifrar. O 
leitor deste texto não precisa de grande esforço de reflexão para verificar 
que os meus pensamentos e os meus sentimentos não saltaram para o 
texto que o leitor está a ler. Não saíram da minha mente, não migraram 
nem foram vertidos num recipiente destinado a ser aberto e recebido 
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pelo leitor. As representações gráficas que formam o texto que o leitor 
está a ler não é um recipiente em que eu tenha depositado o conteúdo 
da minha mente, transportando ou transmitindo os meus pensamentos 
ou os meus sentimentos. Eu não os enderecei ao leitor nem o leitor está 
agora abrindo qualquer recipiente para receber o conteúdo dos meus 
pensamentos ou dos meus sentimentos. O que o leitor está fazendo 
neste momento não é a receber os meus pensamentos, mas a decifrar 
as representações gráficas que eu coloquei no texto que escrevi. A 
partir desse trabalho de decifragem é o leitor que está a formar os seus 
próprios pensamentos, inferindo aquilo que eu provavelmente poderei 
ter pensado no momento em que os escrevi ou no momento em que os 
concebi na minha mente. As ideias e os sentimentos que o leitor está a 
formar não foram, não são nem poderão nunca ser os meus, tal como os 
meus pensamentos e os meus sentimentos não são nem nunca poderão 
ser os dos leitores deste texto.

Já estamos a ver que a comunicação não é de maneira nenhuma nem 
poderá nunca ser transmissão ou partilha de conteúdos ou de mensagens. 
Dizer que a comunicação é transmissão ou partilha de mensagens ou de 
conteúdos é adotar uma visão idealista insustentável e presunçosa de 
comunicação. Consiste na crença num mito, o da comunhão das mentes, 
esquecendo que somos seres dotados de um corpo que apenas podem 
comunicar, dando a ver comportamentos ou realizando atividades 
ostensivas que se tornam manifestas para as outras pessoas.

É evidente que não podemos receber os pensamentos ou os 
sentimentos dos outros; apenas podemos inferi-los a partir da observação 
dos seus comportamentos. No nosso mundo, aquilo que se passa nas nossas 
mentes escapa a qualquer possibilidade de transmissão ou de partilha. O 
leitor deste texto, como aliás o observador de qualquer comportamento 
humano, terá inevitavelmente que proceder a um trabalho de interpretação 
inferencial que o levará a construir na sua mente pensamentos e a tomar 
consciência de sentimentos que infere da leitura ou da observação das 
representações gráficas ou das materialidades que observa.

A semiótica estuda a organização lógica da relação que estabelecem 
entre si as materialidades que manifestam nossos pensamentos e 
nossos sentimentos, independentemente do processo comunicacional, 
independentemente dos processos intersubjetivos que os provocam ou 
suscitam. São estes processos intersubjetivos que a semiótica coloca entre 
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parêntesis no seu trabalho de compreensão da semiose que constituem 
precisamente o objeto específico dos estudos da comunicação.

A natureza intersubjetiva da atividade comunicacional

Se o leitor entendeu a crítica que acabo de apresentar das metáforas 
herdadas da teoria dos sistemas e da semiótica, está agora em condições 
de compreender que, se quisermos delimitar o âmbito dos estudos de 
comunicação, temos inevitavelmente que considerar a comunicação, não 
como transmissão ou como partilha de mensagens ou de conteúdos, 
mas como uma atividade dos seres humanos. O trabalho dos estudiosos 
da comunicação é, por isso, o de procurar descobrir em  que condições os 
seres humanos desencadeiam essa atividade. Foi o que muito bem viu, já 
nos primeiros anos do século XX, George Herbert Mead (Mead 1967).

Os seres humanos desencadeiam a atividade comunicacional sempre 
que se encontram num mesmo ambiente, se reconhecem mútua e 
reciprocamente como parceiros de interação e estão focados no mesmo 
foco de atenção. Os estudos da comunicação têm, por isso, como objeto 
o estudo destas quatro componentes da atividade comunicacional: o 
encontro, o ambiente, o reconhecimento mútuo e recíproco e o foco de 
atenção dos intervenientes nessa atividade (Collins 2004).

O encontro e o ambiente

Como não há atividade comunicacional sem o encontro entre pessoas, 
os estudos que ignoram esta componente adotam uma concepção 
redutora, solipsista ou autista da comunicação. Mesmo a comunicação 
que se realiza no momento em que o leitor estiver a ler este texto é uma 
atividade que depende do seu encontro comigo, no ambiente constituído 
pelo dispositivo técnico ou pela mídia da escrita.

Todos os encontros entre os seres humanos decorrem num ambiente 
criado por um dispositivo técnico ou por uma mídia. Ao contrário dos 
outros animais, que têm no território em que habitam o seu ambiente, os 
seres humanos, ao nascerem, encontram-se em estado de fetos, visto serem 
sujeitos a um atrofiamento ou involução dos seus dispositivos naturais 
para interagirem com os outros seres humanos num território concreto. A 
única maneira de os seres humanos sobreviverem neste planeta depende 
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da possibilidade de criarem ou inventarem dispositivos artificiais para 
constituírem o seu ambiente ou, melhor dizendo, o seu mundo próprio, 
dispositivos técnicos, a que no Brasil se dá o nome de mídias.

Nunca é demais recordar que, mesmo quando nos encontramos 
face a face temos que utilizar o dispositivo técnico da linguagem, a mídia 
primeira de que precisamos para podermos interagir com os outros seres 
humanos que partilham connosco o mesmo mundo51. É por isso que é 
errado considerar a mídia como uma invenção do nosso tempo; a invenção 
das mídias é tão antiga como a própria espécie humana. São as mídias que 
produzem o nosso mundo. É mesmo este o preço que temos que pagar para 
nos tornarmos animais omnilocais, capazes de povoar todo o nosso planeta.

O encontro que se dá face a face, no mundo constituído pela linguagem 
tem a propriedade de jogar com todas as dimensões possíveis da atividade 
comunicacional. É por esta razão que os estudos de comunicação que 
não começam por compreender a complexidade da comunicação face 
a face corre sérios riscos de partir de uma visão redutora e falaciosa da 
comunicação.

Cada um dos dispositivos midiáticos que foram sendo inventados ao 
longo do processo sociogenético não faz mais do que autonomizar uma 
das dimensões da atividade comunicacional face a face, tendo em vista, 
com esta autonomização, a solução de alguns problemas com que ela se 
confronta, em particular as limitações que decorrem da limitação espacial e 
temporal que a caracteriza52.

A contrapartida à solução das limitações de espaço e de tempo que 
caracterizam a comunicação face a face decorrente das diferentes mídias é a 
seleção que cada uma delas faz de algumas das dimensões da comunicação 
face a face em detrimento das outras. Vejamos o caso da invenção da escrita 
alfabética. É evidente a sua possibilidade para alargar no tempo e no espaço 
a atividade comunicacional, como muito bem já via Platão, no Fedro. Mas 
para esse efeito, a escrita tem que selecionar apenas a componente gráfica 
da linguagem, eliminando a percepção visual dos comportamentos dos 
interactantes assim como a percepção sonora da linguagem.

51. Berger e Luckman mostraram que a realidade é uma construção social (Luckman & Berger 1962). 
Mas Durkheim, já no início do século XX, tinha mostrado com clareza que as próprias categorias que 
utilizamos para referir a realidade são construções sociais (Durkheim 1991).
52. Para uma das mais notáveis abordagens do processo sociogenético dos objetos técnicos ver 
Simondon 1989. Para entendermos o seu enraizamento antropológico ver as esclarecedoras obras de 
Leroi-Gourhan 1964; 1965; 1983. 
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Podemos inclusivamente considerar o processo sociogenético da 
invenção das mídias como um processo destinado a procurar acrescentar 
cada vez mais representações das outras dimensões da atividade 
comunicacional face a face. A invenção do telefone, da rádio, da televisão 
e, mais recentemente, dos dispositivos cibernéticos ilustra de maneira 
evidente este processo.

O reconhecimento mútuo e recíproco

Mas, para entendermos a atividade comunicacional, não é suficiente 
estudar apenas o encontro e o ambiente ou o mundo em que ela é 
desencadeada. É ainda necessário ter em conta uma terceira componente, 
a do reconhecimento mútuo e recíproco53. O desencadeamento da 
atividade comunicacional não depende apenas do reconhecimento mútuo 
da presença de outras pessoas no mesmo ambiente. É ainda necessário que 
haja reconhecimento recíproco, que cada um dos interactantes reconheça 
que o(s) outro(s) também o reconhecem. Esta exigência, que é óbvia no 
caso da atividade comunicacional face a face, realizada em ambientes 
constituídos pelo dispositivo da linguagem, é também necessária nas 
interações em ambientes constituídos pelos outros dispositivos técnicos 
ou pelas outras mídias.

Há, no entanto, uma diferença importante destas outras mídias em 
relação à atividade face a face. Enquanto, neste último caso, o reconhecimento 
é feito através da percepção mútua e recíproca da presença física e de todas 
as suas componentes, no primeiro caso, o reconhecimento está dependente, 
não da percepção da presença física, mas da percepção da representação da 
dimensão da presença selecionada pelo dispositivo midiático que constitui o 
ambiente em que ocorre a interação. Assim, por exemplo, a escrita seleciona 
as marcas gráficas da fala, o telefone ou a rádio seleciona as marcas da 
presença da voz, a televisão seleciona as marcas da representação sonora e 
imagética da presença corporal. Como vemos, em cada uma das modalidades 
de atividade comunicacional, o reconhecimento mútuo e recíproco depende 
evidentemente da natureza midiática da representação da presença dos 
interactantes no ambiente que o dispositivo midiático constitui.

53. Para uma abordagem da temática do reconhecimento aconselho a leitura de Paul Ricoeur 2004 e 
Marcos & Monteiro 2008.
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O mesmo foco de atenção

As pessoas podem se reconhecer mútua e reciprocamente no mesmo 
ambiente e, no entanto, não desencadearem a atividade comunicacional. 
É ainda necessário que estejam focadas no mesmo foco de atenção. Por 
foco de atenção designo qualquer objeto de percepção suficientemente 
manifesto aos que se reconhecem mútua e reciprocamente no mesmo 
ambiente constituído pelos dispositivos midiáticos para desencadear o 
interesse e/ou a vantagem de desencadear a atividade comunicacional.

No caso do ambiente físico em que as pessoas se encontra face a 
face, o facto de ser manifesto que as pessoas que se reconhecem mútua 
e reciprocamente no mesmo ambiente, olhando por exemplo na mesma 
direção ou adotando os mesmos gestos, é suficiente para a constituição 
de um mesmo foco de atenção. Mas, nos casos em que as pessoas se 
reconhecem mútua e reciprocamente num ambiente constituído por 
dispositivos técnicos distintos da mídia da linguagem, é indispensável 
que o foco de atenção seja provocado pelo funcionamento desses 
dispositivos técnicos. É o caso, por exemplo, do toque do telefone ou 
do celular que torna manifesta a presença no ambiente criado por 
estes dispositivos. No caso da rádio e da televisão, o foco de atenção 
é provocado por aquilo a que em português europeu se designa por 
genérico e que no Brasil se dá o nome de vinheta. O título do livro 
ou do jornal impresso, assim como o conjunto daquilo a que Gérard 
Genette (Genette 1981; 1987) deu o nome de paratexto, que resulta 
do trabalho editorial de diagramação, são outros tantos processos 
que, no caso do ambiente constituído pela mídia escrita, levam todos 
os que se encontram neste ambiente a estarem focados no mesmo 
foco de atenção. Os dispositivos cibernéticos desenvolveram também 
mecanismos para assinalar a presença no ambiente criado por eles. É o 
caso, por exemplo, dos sinais sonoros ou das marcas coloridas apensas 
ao nome dos utilizadores do dispositivo. 

Conclusão: a lógica paradoxal da atividade comunicacional

Ao considerarmos a comunicação como atividade, e não como 
transmissão de pensamentos, sentimentos, mensagens ou conteúdos, 
postulamos uma das dimensões específicas da lógica que escapa às outras 
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disciplinas constituídas, teoria dos sistemas e semiótica incluídas. É à 
definição desta lógica que vou dedicar a conclusão deste texto.

A natureza da lógica específica que regula a atividade comunicacional 
é paradoxal. Para a definir recorro, por um lado, aos trabalhos realizados por 
Emile Durkheim e Marcel Mauss e, por outro lado, à herança dos autores 
associados à Escola de Palo Alto, em particular Bateson e Watzlawick.

De Durkheim, o trabalho mais importante para a definição da 
dimensão paradoxal da comunicação é a obra As formas elementares da 
religião (Durkheim 1991). A obra de Marcel Mauss que contribui de maneira 
notável para o nosso objetivo é o Ensaio sobre a Dádiva (2008). Por seu 
lado, da escola de Palo Alto refiro sobretudo a obra que foi traduzida para 
português com o título Pragmática da comunicação humana (Watzlawick, 
Beavin & Jackson (1993) e, de Watzlawick, A Realidade é real? (1991)54.

Para fazer compreender em que consiste a dimensão paradoxal da 
lógica que regula a atividade comunicacional vou de novo fazer apelo 
à experiência do leitor. Tomemos o caso em que encontra uma pessoa 
conhecida na rua. Ao reconhecer essa pessoa encontra-se inevitavelmente 
confrontado com um dilema, o de lhe dirigir a palavra ou de ignorar a sua 
presença. Da decisão que tomar dependem evidentemente consequências 
para a relação com essa pessoa. Se tomar a decisão de lhe dirigir a palavra 
pode ser considerado inoportuno ou pode se dar o caso de essa pessoa 
não a ter reconhecido ou não ser a pessoa que pensa ser. Se, no entanto, 
decidir não lhe dirigir a palavra, pode levar o outro a pensar que ele não 
o reconheceu ou, pior ainda, que está zangado com ele. Como vemos, 
encontra-se perante um dilema que tem forçosamente que resolver, 
decisão sempre arriscada. Mas o dilema não terminou ao tomar a decisão 
de dirigir a palavra à pessoa que encontrou. Durante o decorrer da conversa 
tem que tomar constantemente decisões, tanto acerca dos assuntos a 
introduzir conversa como acerca das respostas a dar à questões que o seu 
interlocutor formula, correndo sempre o risco de abordar questões ou de 
responder às questões do interlocutor de maneira inconveniente, pondo 
deste modo em causa a interação em que está envolvida. Ao mesmo tempo 
e ao longo de toda a conversa e de maneira cada vez mais premente, cada 
um dos interactantes está ainda submetido a um outro dilema, o de decidir 
continuar ou de dar por finda a conversa, decisão também decisiva para 

54. Uma boa apresentação dos autores da Escola de Palo Alto pode ser lida em Yves Winkin 1998, onde 
são retomados e traduzidos para português de textos de duas obras publicadas em 1984 e em 1998.
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os efeitos da atividade comunicacional em que está envolvido e para o 
futuro das relações entre eles. Como estamos a ver, esta lógica paradoxal 
que regula, a montante e a jusante qualquer atividade comunicacional, é a 
própria lógica da socialidade, como muito bem já Marcel Mauss tinha visto 
no referido Ensaio sobre a Dádiva.

O leitor pode pensar que esta lógica paradoxal só regula a atividade 
comunicacional face a face. Mas se reparar agora no que ocorre nas 
atividades comunicacionais que se desenrolam nos ambiente constituídos 
por outros dispositivos midiáticos, como o telefone, a rádio, a televisão 
ou os dispositivos cibernéticos pode verificar que nos deparamos com a 
mesma lógica. A diferença destas atividades comunicacionais reside no 
facto de ela estar já incorporada no funcionamento destes dispositivos. 
Assim, por exemplo, a programação dos dispositivos radiofónico e 
televisivo regula de antemão os dilemas com que estão confrontadas as 
pessoas que se encontram nos ambientes por eles criados. No entanto, 
podemos observar que eles não desaparecem. Assim, por exemplo, é 
frequente um entrevistador anunciar que tem que dar por terminada a 
entrevista por se ter esgotado o tempo, por razões de programação. Não 
é raro o entrevistador prometer convidar de novo o entrevistado para 
um programa futuro. A pré-atribuição da iniciativa de iniciar e de dar 
por terminada a atividade comunicacional que ocorre em quase todos 
os ambiente constituídos por dispositivos midiáticos torna evidente que 
se trata de atividades comunicacionais reguladas pela lógica paradoxal 
da socialidade. Mas, enquanto nos ambientes face a face, são as pessoas 
envolvidas que tomam a iniciativa de solução dos dilemas criados por 
essa lógica, nos ambientes criados por outros dispositivos midiáticos, é 
o próprio funcionamento desses dispositivos que se substitui às pessoas 
nessa tarefa.

Não tenho evidentemente aqui espaço suficiente para desenvolver 
e aprofundar a complexidade que podemos observar no funcionamento 
da atividade comunicacional. Creio, no entanto, ter mostrado de maneira 
suficientemente clara que a comunicação é um domínio científico 
específico, com seu objeto próprio distinto das outras ciências humanas, 
em particular da teoria dos sistemas e da semiótica.

Partindo da crítica das metáforas da transmissão, da partilha, da 
mensagem e do conteúdo, a comunicação só se constitui como campo 
do saber se for considerada como a atividade que os seres humanos 
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desencadeiam sempre que se encontram no mesmo ambiente constituído 
por dispositivos técnicos ou mídias.

De todas as mídias, a linguagem é a que regula a constituição 
do ambiente em que funcionam todas as dimensões da atividade 
comunicacional, dimensões que as outras mídias foram explorando e 
realizando tecnicamente, ao longo do processo da sociogénese técnica.
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