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A NOVA TEORIA DA COMUNICAÇÃO 
 

SOBRE O CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 
 

 
Sinalização, informação, comunicação 
 
Comunicação não se confunde com sinalização nem com informação. Na 
natureza e na sociedade, nas relações subjetivas, tudo sinaliza. Animais, 
seres humanos, acontecimentos, sensações, emanações difusas o outro. 
Qualquer coisa ao nosso redor produz sinais que podem ou não ser 
convertidos em componentes do processo comunicacional. Todos somos, 
em princípio, emissores. O tempo todo estamos emitindo sinais. Os 
pesquisadores da Faculdade Invisível, em torno de Gregory Bateson, 
chamam a isso de comunicar, "tudo comunica, não dá para não comunicar", 
quando, mais apropriado seria dizer que tudo sinaliza, não dá para não 
sinalizar. Comportar-se é sinalizar, ele negativo: não dá para não sinalizar. 
 
Isso não quer dizer que todas as sinalizações sejam passivas, muito pelo 
contrário, há sinalizações intencionais, ativas, expressas: o jornalismo e a 
produção de notícias atuam exatamente nesse campo, o de fabricar 
sinalizações, de produzir sinais em série via imprensa escrita, radiofônica, 
televisionada ou on line. Mas também a publicidade, os avisos de trânsito, 
os comunicados sonoros pelas vias públicas. Em todos esses formatos se 
está sempre emitindo sinais, difundindo, irradiando, mandando ruídos e 
imagens. É que se chama de emissão, processo autônomo e independente, 
relacionado com nossa observação do mundo, que nos rodeia, ou com a 
ausência dela. E relacionado também com as intenções de intervenção, de 
manipulação, de sedução, de controle, de administração, de operação sobre 
o outro.  
 
Sobre a informação 
 
Uma sinalização pode tornar-se uma informação. Aquilo que antes era 
apenas um "ruído", uma "irritação", pode ser alvo da minha atenção em 
relação ao outro. Diz a fenomenologia que para que eu me volte ao outro - 
seja esse outro uma pessoa, um anúncio publicitário, um dado da natureza -
, é preciso que haja interesse. É o que ela chama de intencionalidade. 
Qualquer coisa que esteja ao meu redor só passa a existir no momento em 
que eu me voltar a ela.  
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Desta maneira, a percepção é algo absolutamente subordinado à minha 
relação com as coisas e não com o mundo em geral. Eu transformo sinais 
em informação quando me volto a eles, quando lhes dou atenção, quando 
lhes concedo minha curiosidade ou minha preocupação. Nesse momento, 
estes sinais passam a fazer parte da minha existência. Aquilo que estava 
fora, que é parte de um ambiente externo estranho a mim, passa a fazer 
parte da minha própria estrutura de funcionamento através da percepção, da 
tomada de consciência. 
 
Mas há situações em que o ambiente externo opera com códigos que o 
indivíduo desconhece e que traem essa convicção da intencionalidade. 
Trata-se da sedução e da publicidade. A publicidade mantém desconhecido 
o motivo daquilo que é anunciado; ela não esconde os fins a que se propõe 
mas jamais revela os meios utilizados, que geralmente são capciosos 
(Luhmann). Nesse caso, ela insere um fator perturbador na regularidade 
cotidiana da vida, um desejo que não nasceu espontaneamente das vontades 
das pessoas mas que foi criado pela estratégia de captura e convencimento 
da publicidade. E assim a pessoa acaba desejando o que jamais desejaria. 
 
A decisão, que está na base da minha transformação de um sinal em 
informação, pode ocorrer neste caso de uma maneira forçada. Voltamo-nos 
à coisa, ao sinal, não por decisão própria mas por um artifício ardiloso, 
envolvente, caviloso. É uma estratégia de sedução, semelhante à sedução 
amorosa em que me volto à pessoa não necessariamente porque a estava 
procurando mas porque caí num tipo de cilada, cujos meios não pude 
identificar. 
 
A comunicação 
 
Quando recebo sinais externos, eles podem rebater sobre mim como 
informação mas também como comunicação. Trata-se da diferença 
estabelecida por Platão, no livro VII da República, onde ele fala que há 
duas espécies de coisas no mundo: as que deixam o pensamento inativo ou 
lhe dão apenas aparência de atividade e as que fazem pensar, que nos 
forçam a pensar. Aqui, não se trata mais de um objeto que eu reconheço, 
mas de "coisas que me violentam" (Deleuze). 
 
Na busca de informações, agimos seletivamente procurando fatos e 
material para nos assegurarmos em nosso mundo. Fatos econômicos, 
políticos, sociais, financeiros, mesmo notícias esportivas, policiais, a 
programação cultural, os resultados da loteria, as palavras cruzadas. O 
noticiário é uma mercadoria que vamos buscar, ela nos interessa, temos 
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necessidade desse produto porque nossa vida cotidiana exige decisões, 
mudanças ou adaptações de rumo, posicionamentos. E, ao buscá-la, 
selecionamos as fontes, que devem ser confiáveis, consolidadas, dignas de 
respeito, jamais isentas. Não queremos nada neutro, não nos interessa ouvir 
o lado da notícia que não é o nosso. Queremos, isso sim, notícias que 
fortaleçam nossas próprias posições, que as enrijeçam, que as alimentem, 
que as reforcem. 
  
Mas, ao mesmo tempo, sentimos necessidade de coisas novas. Emoções 
novas, experiências novas, fatos que interfiram em nosso cotidiano 
criativamente para arejá-lo, renová-lo, refrescá-lo, ventilá-lo. Esta 
ambigüidade justifica nossa necessidade da comunicação. Mas não basta o 
aceno de mão de alguém que nos saúda de longe, não bastam a frases 
padronizadas do "Como vai?”. “Tudo bem?", "Como estão as coisas?", esta 
protocomunicação que mantém, como na informação, as coisas exatamente 
como estão. A rotina cansa e pede continuamente por algo de novo. A 
maioria das conversas, diz Bateson, é "não-comunicativa", comentam se as 
pessoas estão irritadas ou não; elas se ocupam em contar às outras que são 
pacíficas, o que é geralmente mentira, diz ele. Entretanto, em muitas delas, 
as pessoas têm vontade de ouvir atentamente e é possível haver mais do 
que uma troca de cumprimentos e bons desejos. Consegue-se fazer mais do 
que meramente trocar informação, diz ele: as pessoas podem inclusive 
descobrir algo que nenhuma delas sabia antes. Chamamos a isso de 
comunicação. 
 
A descoberta de algo que não se sabia antes é o expor-se à "violência", é o 
ato de a comunicação nos fazer pensar nas coisas, nos outros, em nós 
mesmos, na nossa vida. É algo de natureza absolutamente diferente do 
mero se informar e das falas triviais; trata-se de uma diferença radical de 
qualidade na participação em um acontecimento.  
 
A comunicação realiza-se no plano da interação entre duas pessoas, nos 
diálogos coletivos, em que esse novo tem chance de aparecer, em que o 
acontecimento provoca o pensamento, força-o, em que a 
incomunicabilidade é rompida e criam-se espaços de interpenetração. Mas 
ocorre igualmente nas formas sociais maiores de contato com objetos, 
especialmente com objetos culturais das produções televisivas, 
cinematográficas, teatrais, nos espetáculos de dança, das performances, nas 
instalações, a possibilidade de criação de situações similares, inclusive em 
ambientes de relacionamento virtual. 
 
O equívoco das antigas teorias de comunicação 
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O cientista austríaco Heinz von Foerster critica as teorias clássicas de 
comunicação chamando-as de "metafísicas", por elas considerarem 
comunicação como uma substância, algo concreto, palpável, com 
existência em si, dotada de predicados, e não como uma simples relação 
entre os agentes. O equívoco já vem dos dicionários, que a definem como 
troca de informações, sugerindo que estamos diante de um cano ou de um 
tubo, em que se coloca uma coisa de um lado, essa coisa atravessa o tubo e 
sai do outro lado. Da mesma forma funciona o esquema de Claude 
Shannon, o das "caixinhas ligadas por um fio", diz ele, por onde correria a 
comunicação. Entretanto, só sinais passam por esses fios, só eles passam 
por esses supostos tubos. 
 
Georges Bataille fala que uma corrente de intensa comunicação ocorre 
quando um grupo de pessoas ri de uma frase ou de um gesto distraído. Que 
aí se cria uma "brecha escancarada" entre elas por onde passa a 
comunicação. Corrente intensa já não é mais apenas "sinais", é interação, é 
algo inefável, é um clima, não se reduz ao componente físico "sinal". Ele 
remove, portanto, esse olhar técnico da comunicação: comunicação é uma 
sensação. Cada pessoa sai de si mesma numa explosão fácil, abrindo-se, ao 
mesmo tempo, ao contágio da onda que repercute como as ondas do mar, 
cuja unidade é igualmente indefinida e precária. 
 
 Michel Serres acha que comunicação, além de ser um processo difuso, 
social, tem, um outro extremo, o nosso corpo. Seus sentidos vão formar um 
segundo tipo de comunicação, ancorada na carne, que cheira, vê, ouve, 
sente. Nosso corpo, diante dos fluxos da cultura, diz ele, recebe tudo, é tela 
perfurada, vazada; por ele tudo passa, mas é também pré-condição para 
tudo, superfície que se prepara para receber o sentido, aparato que se 
posiciona antes da linguagem. 
 
Portanto, comunicação, como algo isento de substancialidade, 
materialidade, predicado, é uma situação não-trivial de diluição de nós no 
outro, na coisa. Uma experiência que perpassa a todos, em que todos que 
dela participam sentem, e que muda os que ela põe em jogo.  
 
O PRINC ÍPIO DA RAZÃO DURANTE 
 
Leibniz dizia que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão 
(Princípio da razão suficiente), e que a razão humana precisa de princípios, 
que embora desconhecidos nos são vitais. Eles estão para a razão assim 
como os músculos e os tendões estão para o corpo. Nós caminhamos sem 
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pensar neles mas eles estão na base de nossa locomoção. E o entendimento 
não é nada sem os sentidos (a sensibilidade para o mundo); ele é o próprio 
ato de sentir. Leibniz dizia também que a busca da razão é interminável, 
pois uma razão funda-se em outra, que se funda em outra, e assim 
sucessivamente. É uma atividade contínua; é um caminhar; seu funcionar é 
seu próprio caminhar, inclusive porque nada é igual, inexistem duas coisas 
idênticas no mundo (Princípio dos indiscerníveis), e isso justifica uma 
eterna busca. 
 
A razão durante 
 
Emil Cioran dizia que "enquanto agimos, temos uma meta; terminada a 
ação, ela tem tão pouca realidade para nós quanto a meta que buscávamos. 
Não havia, portanto, nada de muito consistente em tudo isso, não passava 
de jogo. Contudo, há os que têm consciência do jogo durante a própria 
ação: eles vivem a conclusão no interior das premissas, o realizado no 
virtual, eles conhecem o que é sério pelo próprio fato de que eles existem" 
(O inconveniente de ter nascido).  
 
Razão durante é o princípio desenvolvido pelo FiloCom - Núcleo de 
Estudos Filosóficos da Comunicação, da Universidade de São Paulo, na 
primeira década do século XXI, segundo o qual o acontecimento 
comunicacional tem sua existência, seu efeito e sua força na fração de 
tempo exata de sua realização. Nesse instante, há uma coincidência de 
linhas intencionais que se cruzam permitindo, com isso, que a dinâmica dos 
agentes construa o efeito comunicacional. Para a razão durante, a 
comunicação só pode ser apreendida no tempo de sua ocorrência. Leituras, 
interpretações e estudos posteriores à realização do ato comunicacional já 
não serão mais estudos de comunicação stricto sensu, mas investigações 
sociológicas, políticas, históricas, antropológicas, psicológicas, 
psicanalíticas, lingüísticas, semiológicas ou semióticas. 
 
Esta forma de ver a comunicação é herdeira de uma linha filosófica de 
pensamento que vem de Heráclito, passa pelos estóicos, por Nietzsche, pela 
fenomenologia, por Bergson, por Deleuze, e desemboca nos recentes 
estudos de comunicação, especialmente naqueles que estão à margem das 
escolas tradicionais que investigam o processo mediático, comunicacional e 
dialógico. Ela insere a variável tempo no processo social: os fatos têm seu 
instante oportuno pelo encontro acidental de todas as causas favoráveis. É 
o jogo casual indeterminado de vetores que acidentalmente chegam a um 
plenum temporal. Não há repetição, as coisas acontecem somente uma só 
vez, não há reconstrução nem recuperação.  
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Daí o caráter contingente, permanentemente transitório do acontecimento 
comunicacional. "Apanhar o gesto durante a ocorrência e então continuá-
lo", diz Michel Serres. Sem começo nem fim, espécie de vetor, veículo, 
sentido, direção, seta do tempo, índice de movimento e de transformação 
(O hermafrodita).  O real é obrigatoriamente fluxo, desloca-se o tempo 
todo e jamais chega a qualquer verdade (Nietzsche). O fato de não 
podermos apanhar o real vai fundamentar a elaboração do quase-método da 
razão durante (do metáporo), segundo o qual, diferentemente da razão 
empírica, das bases metafísicas do idealismo, a comunicação – assim como 
o poder, a sedução, o jogo - não pode jamais ser capturada. 
 
Razão durante é a interpretação da comunicação como fenômeno que 
ocorre enquanto estamos vivendo. Ela acompanha nossa vida, é paralela, 
contígua, sincrônica. Nós participamos junto. Ela é como numa situação 
de aula em que o professor expõe suas falas, estas repercutem pela sala, 
cria-se uma interação com os alunos que ouvem, apreendem à sua maneira 
e de forma inauscultável, e, desse conjunto, realiza-se ou não o evento 
comunicacional. A razão durante é um olhar da comunicação que 
mergulha no próprio acontecimento. "Instale-se na mudança que você irá 
compreender de uma vez, assim como a própria mudança e os estados 
sucessivos nos quais ela poderia em qualquer momento imobilizar-se" 
(Bergson, A evolução criadora).  
 
O movimento jamais poderá ser reconstituído por "estados sucessivos", 
capturados externamente. Ele é apanhado de uma única vez. "Toda divisão 
da matéria em corpos independentes, em contornos absolutamente 
determinados, é um a divisão artificial", dizia Bergson. Trata-se de mudar a 
maneira de pensar. Não buscar dissecar, diluir, desfazer o "objeto", não 
querer desmontá-lo, como pretendeu o método cartesiano. Comunicação 
não é um fenômeno que precisamos domesticar; ao contrário, é de seu 
caráter "selvagem" que se irá extrair a experiência do novo. É um aprender 
junto, um conviver com, um sentir os efeitos e deixá-los repercutir em nós. 
Mantê-la viva para que se possa identificar as mudanças, as repercussões, 
as transformações que ela promove em nós.  
 
Por isso, esta nova teoria da comunicação funda uma nova ontologia (o que 
é comunicação) e uma nova epistemologia (o procedimento  metapórico). 
Uma ontologia assentada sobre a incapturabilidade de seu ser, mera 
contingência, fugacidade, sobre uma existência no não-ser, no não-se-
determinar e no não-se-fixar, sobre a constatação da coisa em sua 
impermanência, em seu caráter fugidio, cujos efeitos só são perceptíveis a 



 

7 

 

posteriori. O ser da comunicação é um evento-enquanto-ocorrência, um 
acontecimento casual marcado pelo atrito, pela fricção, pelo impacto, pelo 
encontro da palavra com o ser. Nesse episódio ocorreu a comunicação, 
sentiram-se seus efeitos, coisas mudaram, consciências se transformaram, 
modos de ver o mundo sofreram viradas substantivas. Nesse encontro 
passou a comunicação. E cria-se também uma epistemologia que não 
apenas rompe com o distanciamento da relação sujeito-objeto, mas que, 
assumindo as sugestões da primeira psicanálise, o período em que Freud 
submete-se, ele mesmo, a uma auto-análise, coloca o próprio analisando 
como analisado.  
 

O METÁPORO 

Pensar em movimento 
 
A primeira condição de possibilidade para a realização do quase-método 
em estudos de comunicação é a consideração de que o mundo é permanente 
movimento e de que nós, inseridos nele, devemos pensar em movimento, 
produzir teorias "no durante", sugerir descrições e constatações que 
considerem a provisoriedade do saber. O proceder é o caminhar nômade, de 
busca, de criação, de produção do novo.  
 
A observação se dá pelo instrumento da intuição sensível, da captura 
instantânea, sem conceitos, tal qual se observa na relação estética com o 
mundo, que permite inferências e através da qual se pode apreender o que 
não está presente. Com a intuição sensível, com o ato de nos 
transportarmos para o interior de um objeto realizamos a simpatia, isto é, 
fundimo-nos com o que há de único nele. Diferente das ciências positivas, 
o metáporo não analisa, não adota um ponto de vista sobre a coisa, não 
disserta sobre ela, mas busca captá-la no próprio objeto.  
 
Por aí se vê que o conhecimento não admite que sua construção seja aos 
poucos, como ocorre na intelecção, mas de um só golpe. Esta apreensão é o 
sentido. Ele aparece de uma única vez, imediatamente, sente-se a mudança. 
Apreender a coisa está, portanto, vinculado à subjetividade do pesquisador, 
que será legitimada ou não, não pela base empírica comum às pesquisas 
dedutivas convencionais, tampouco pelo método indutivo da iteração ou 
repetibilidade dos fenômenos, mas pelo fato de outros se reconhecerem 
naquilo que foi descrito, corroborarem as impressões, acatarem o exposto 
como digno de ser acreditado.  
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O princípio é o de que o mundo que percebemos é uma construção. Nossa 
ilusão de objetividade estaria ancorada no equívoco de se achar que se pode 
sentir o outro, quando, no máximo, pode-se ter, com ele, algo em comum. É 
o que Nietzsche diz quando se refere à experiência de si mesmo; a vivência 
é incapaz de ser transferida em sua plenitude, e partilhar ou comunicar 
(mit-teilen), para ele, é tornar comum a própria condição, a sua finitude. O 
outro é o que há de mais próximo, mas também o que há de mais distante. 
 
A figura do pesquisador, na formulação metapórica é a daquele que 
descreve cenas, situações, mundos. Ele é um espectador do mundo como o 
foi Proust ao descrever a sociedade francesa dos salões do final do século 
19, sem incluir-se como personagem significativo, sequer expressivo. Ele 
não emite juízos, apenas relata. Seu universo é o mundo vivido de Husserl, 
não o mundo do saber. Contemplar o mundo a partir da nossa atitude 
fenomenológica significa vê-lo pura e exclusivamente do modo como 
adquire sentido e validade existencial em nossa vida de consciência e em 
configurações sempre novas. Segundo ele, ocupar-se com um objeto é 
praticar a pura descrição, sem se fazer inferências nem aspirar à 
cumulatividade do saber. "Verdade", assim, jamais é adequação entre um 
pensamento e um objeto mas simplesmente uma "experiência vivida de 
verdade". 
 
A intuição leva em conta a interação na cena, numa atmosfera. Nas formas 
de comunicação em grande escala, na irradiação televisiva, radiofônica, dos 
meios visuais urbanos, mas também na internet, estamos sob uma 
atmosfera mais difusa, incerta, é o contínuo amorfo mediático*.  
 
As relações 
 
Tudo o que temos são as relações. Como sugere Humberto Maturana, não 
há um objeto anterior, há, isso sim, um processo ou mecanismo gerador 
que deve ser identificado. Seguimos no caminhar pelo espaço liso 
reconhecendo o emaranhado de linhas que constituem a cena. Num certo 
ponto, algo atravessa e é captado por nossa intuição sensível. É um corte 
transversal, que não pode ser apreendido pela relação sujeito-objeto 
cartesiana; um acontecimento desenhou-se, seus contornos são definidos e 
pode-se falar dele.   
 
Metáporo é uma opção de procedimento da pesquisa que não se confunde 
com a rigidez de um método.  Tradicionalmente, o saber ocidental utiliza-
se da forma "método" (meta + odos), como rota instituída, caminho 
pavimentado, autopista marcada por seus guard rails, da qual não se pode 
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evadir. Para Heidegger, ele é tecnologia, ele é Descartes e é de essência 
tecnológica, vinculado a uma vontade prometeica de dominação. Um ato 
investigativo que não observa o vivente mas o mata para dissecá-lo. 
Metáporo (meta + poros), ao contrário, é uma via que se faz e se desfaz o 
tempo todo, que escapa, que não tem existência, que é geração contínua. 
Cada nova pesquisa sugere uma recomposição de procederes. É a chance 
que os fatos dão ao observador de aparecerem. E que exigem, desse mesmo 
observador, malícia, astúcia, esperteza, atenção.  
 
O pesquisador abre caminhos, poros, rasga uma passagens, vislumbra, tem 
insights. Executa uma forma de desbravamento, como sugeria Derrida ao 
falar dos sonhos em Freud, só que um desbravamento para frente, nas 
"clareiras" ou dos caminhos da floresta que fala Heidegger em Holzwege. É 
também o próprio ato de cavar uma passagem, permitir-se o acesso, de 
deixar entrar, de liberar, de hospedar o outro, de se deixar atravessar. O 
próprio observador se "porifica" abrindo a corrente de água enquanto nada.  
 
É o que se chama, também, "abrir-se à estranheza do outro", do outro 
enquanto outra pessoa e enquanto objeto, cena, drama. É a origem da 
própria comunicação. Eu só posso descrever um ato genuinamente 
comunicacional na medida em que eu, ao mesmo tempo, o sinto, o 
vivencio, permito que meus poros sejam atravessados por esse clima, esse 
espetáculo, essa atmosfera circundante, essa energia produzida pelo amorfo 
mediático. Por isso, poros é também arte e inventividade. 
 
Metáporo, um caminho que se desbrava a si mesmo, embarcação que corta 
a água em dois flancos e segue sua rota sem traçado demarcado. Passagem 
livre e inesperada para o outro lado, mas também, passagem para o 
conhecimento, matéporo, epistemologia espontânea do saber 
comunicacional. 
 
 

ANEXOS 

 
1) SOBRE O “ENTRE-DOIS” 
 
Em teoria da comunicação entre-dois é o momento em que a comunicação 
efetivamente acontece, é a faísca provocada pelo encontro de duas 
instâncias, a palavra e a coisa. Para os estóicos, a palavra ganha sentido 
exatamente na fricção entre o significante e a coisa significada, no atrito 
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dos corpos (palavra, para eles era também um corpo). Nesse momento 
surge, do encontro dos corpos, algo incorpóreo, que é seu sentido. O 
incorpóreo é algo que anima os corpos; ele não tem uma constituição 
determinada, não é um evento palpável, não se submete a uma 
conceituação rígida; é apenas um tipo de espírito que atravessa o choque de 
corpos dando-lhes vida. Gilles Deleuze diz que os incorpóreos possuem 
uma “quase-existência”. Diz Sexto Empírico que quando um grego e um 
estrangeiro ouvem a mesma palavra, ambos possuem a representação da 
coisa designada pelo termo; não obstante, o grego irá compreendê-la 
enquanto o estrangeiro não irá. Não há nenhuma realidade além do som e 
do objeto, eles são os mesmos; entretanto, o objeto tem para o grego um 
atributo que não tem para o estrangeiro, o de ser significado pela palavra. O 
atributo incorpóreo adicionado à palavra não lhe afeta. Entre-dois é a 
fronteira, a “película fina” que articula corpos e incorpóreos. 
 
Uma frase, assim, tem sentido no presente, sua temporalidade é neste exato 
momento; aqui e agora ela ganha seu sentido por ter sido atravessada por 
esse incorpóreo tempo, que lhe dá vida. Toda proposição é verdadeira ou 
falsa segundo a temporalidade. Dizer, por exemplo, que hoje é 25 de maio 
é uma proposição que só é verdadeira uma vez por ano. 
 
2) SOBRE O CONTÍNUO MEDIÁTICO ATMOSFÉRICO 
 
Quando se volta a atenção para os sistemas de comunicação de massa, sai-
se da esfera inter-subjetiva, tête-à-tête, direta. A pesquisa da comunicação 
presencial ocupava-se com a mística do olhar, a percepção do rosto, da 
atmosfera circundante, criadora do evento comunicacional, da noção de 
sentido; estudava-se a magia das múltiplas linguagens que Bateson 
chamava de "jogo da comunicação", essa arte de desvendar a fala do outro 
não pelas palavras propriamente ditas mas pelo ar, pelo jeito, pela postura, 
pela situação, pelo contexto, por sinais invisíveis e meramente sensoriais, 
pela intuição, pelo "sexto sentido". Em oposição a isso, a pesquisa dos 
grandes meios de massa investiga uma nova situação em que tudo isso é 
convertido em sinal técnico, registrado, fixado, eternizado. Já não há mais o 
clima do ambiente, da cena; o conceito agora deve ser algo equivalente mas 
em escala societal ampla. Algo tem que fazer o papel da atmosfera, do 
campo de sensações e de forças visíveis e invisíveis que constituíam a 
relação direta. É a emergência do contínuo atmosférico de sentido da 
sociedade de massas. É ele que irá engendrar as condições necessárias e 
suficientes para que a comunicação realize-se também no plano impessoal, 
à distância, sem a presença do outro. 
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O grande evento que marcou a virada dos tempos foi a estratégia hitlerista 
– sob forte influência de Josef Goebbels - de recombinar todos os campos 
da atividade política, social, ideológica e cultural num programa unitário de 
mobilização popular pela emoção. A política tornou-se um fenômeno 
estético. Algo que estava acima das pessoas e ao mesmo tempo alinhavava-
as todas num mesmo programa, conseguia criar uma grande cena social 
total que repercutia de volta reenergizada sobre as mesmas massas. É a 
primeira vez que isso acontece e desta maneira. A todo esse quadro 
dramaticamente descrito por Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor 
Adorno dão o nome de indústria cultural. Pelo que se vê, não se trata 
apenas de cultura, não é simplesmente um processo industrial de fabricação 
de filmes, programas populares, canções ou similares. É uma forma de se 
fazer política da contemporaneidade.  
 
As sociedades contemporâneas operam com um complexo tecnológico e 
com indivíduos. Esse complexo constitui uma variável independente que 
segue as exigências e as tendências da própria tecnologia, espécie de 
máquina cega que abre seu próprio caminho e cuja direção e rota são 
aleatórias. Ele constitui a infra-estrutura das atuais sociedades. No outro 
extremo estão indivíduos enquanto singularidades dispersas, amorfas, em 
estado de entropia, permanentemente suscetíveis a novas composições e 
novas dissoluções. No campo da política, reúnem-se por curtos períodos 
em círculos ou amorfos de opinião pública, na economia constituem grupos 
de consumo variáveis, no entretenimento agregam-se em torno de temas da 
indústria cultural, de campeonatos esportivos, de acontecimentos 
impactantes da comunicação de massas. Fecham-se e abrem-se novamente, 
dispersando-se para, no momento seguinte, fechar-se outra vez em formas 
conjunturais específicas. Executam movimentos "cardíacos" contínuos de 
sístole e diástole, contração e expansão, reunião e dispersão. O contínuo 
atmosférico mediático os atravessa com suas ondas temáticas e 
acontecimentos, produzindo continuamente "espíritos do tempo" dotadores 
de sentido. À margem, mantêm-se as instâncias reguladoras, espécie de 
estrutura de apoio formada pelos três poderes do Estado liberal, que é, por 
sua vez, dependente tanto das tecnologias quanto dos movimentos do 
contínuo mediático. A esfera política "joga iscas" no contínuo mediático 
atmosférico visando repercussões de seus movimentos na opinião pública. 
Os chamados "três poderes" não possuem a força e a determinação que se 
supõe (o poder do Estado expressa-se apenas pelo poder de polícia, de 
coerção) e a comunicação, em realidade, o contínuo mediático, atua como 
esfera dominante e determinante, apesar de não ser dirigida explicitamente 
por ninguém, de ser uma nebulosa de funciona apenas como corpo sem 
órgãos de tudo que sobre ele cai.  
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O contínuo amorfo mediático é atmosférico, sem forma nem definição 
física; é apenas um "espírito", uma força cega mas sua operação é realizada 
por instituições concretas e visíveis que são os meios de comunicação de 
massa. Podemos dividi-lo grosseiramente em três subsistemas de 
funcionamento: o sistema operacional propriamente dito (o 
entretenimento), o sistema de manutenção (a publicidade) e o sistema de 
alarme (o jornalismo). Esses subsistemas injetam continuamente matéria 
comunicacional no sistema. Os três funcionam em conjunto e alteram-se 
regularmente conforme a tendência do espírito do tempo, que cria lógicas 
articuladoras específicas (regimes, esquemas, movimentos, ondas). Em 
episódios totalitários ou de exceção, a instância reguladora busca encampar 
o processo livre e incontrolável do contínuo mediático, submetendo-o a 
padrões de mobilidade reduzida, inflexíveis, travados, "sintonizados". Nos 
regimes democráticos, esse comportamento do sistema regulador se 
afrouxa e este age em geral a posteriori coibindo abusos, controlando usos, 
exercendo um a função ordenadora. 
 
Os três subsistemas de funcionamento (alarme, manutenção e operação) 
produzem fatos que exigem a intervenção da instância reguladora para 
gerar procedimentos de recondução à ordem sistêmica no universo disperso 
das singularidades. Há, entretanto, continuamente ocorrências que saem do 
prumo, que se rebelam no interior do sócius constituindo um marchar fora 
da linha, um desafio à homogeneidade da dispersão social, provocações ao 
todo constituído e que, enquanto ocorrências não-triviais, criam o novo. 
São acidentes de produção que têm a capacidade de parar a máquina e que 
são provocados por indivíduos ou grupos, que são componentes não-
confiáveis de todo o sistema, haja vista sua capacidade de inserir riscos, 
incertezas e desvios de rotas. 
 
O contínuo atmosférico não existe "em si", não é uma entidade, "um 
corpo", algo que seja dotado de um estatuto ontológico determinado; 
trata-se, antes, de um fluxo, um contínuo de energias e de humores, 
instância paradoxal, fator imprevisível e incontrolável, agente de uma 
quase-causa e produtor de efeitos reais. 
 
Além dos conjuntos apresentados, todos mais ou menos amorfos e 
indistintos, misturando-se eventualmente uns nos outros, sobrepondo-se, 
articulados numa atividade que colabora para a manutenção do próprio 
todo, há efeitos sistêmicos desreguladores, que intervêm transversalmente 
sobre o contínuo atmosférico, introduzindo outra temporalidade, outra 
visão de mundo, outro estilo de vida, outra lógica de funcionamento, outros 
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signos, recriando incertezas, instabilidades, incongruências, recombinações 
estranhas, paradoxais, inusitadas, surpreendentes, desarticuladoras, espécie 
de sistema de alarme subterrâneo, que não se volta apenas às ocorrências 
que instalam instabilidade no consumo, no lazer, na política, mas que 
trepidam todo o edifício colocando questões de base, de natureza, de 
sentido, de existência. Aqui, diferente das ocorrências singulares não-
triviais, que são avulsas e não-instutucionalizadas, ocorrem as formas 
disruptivas da arte, os fenômenos imprevisíveis, ditos "estruturais", da 
política, as irrupções singulares de seitas, líderes, figuras emblemáticas ou 
de impacto na religião, na cultura, na ciência, as grandes transformações 
dos comportamentos que atuam sobre as singularidades do sócius forçando-
os a repensar sua própria condição e sua história. 
 
O que torna uma atividade "desreguladora" ou "de entretenimento", 
portanto, não é sua vinculação estrutural ao subsistema. O sistema de 
entretenimento produz ao mesmo tempo livros inócuos e livros de forte 
poder de impacto, capaz de interferir nas consciências individuais. O 
campo cinematográfico produz filmes melosos para a televisão, para o 
vídeo ou para o cinema mas pode dar espaço, também, se bem que menos 
freqüentemente, a filmes "independentes", filmes críticos, verdadeiras 
obras contundentes de desestabilização social. Os ventos desreguladores 
vêm dos produtos não da máquina em si, que, enquanto máquina, permite 
tudo. São os efeitos que definem se o produto irá para o conjunto das 
produções inofensivas ou se vai somar à onda desestabilizadora na 
sociedade. 
 
 
3) SOBRE O EPISTEMA METAPÓRICO 
 
Procedimento  
 
A investigação do metáporo não realiza uma “coleta de dados” da pesquisa 
convencional, um colecionamento de informações, uma busca racional de 
materiais vindos do mundo empírico; não é uma investigação de causas 
remotas, escondidas, encobertas, “inconscientes”, da localização de fatores 
obscuros, indiretos, recalcados, que, mesmo assim assumiriam o papel 
principal; não é, tampouco, um trabalho de decomposição de uma imagem, 
de um texto, de um som para sua investigação analítica, crítica, ideológica 
ou sígnica. O instrumento é a intuição sensível, através do qual permanece-
se atento à apreensão instantânea, à captura do(s) momento(s) decisivo(s), 
tendo-se plena consciência de que há uma intuição intelectual anterior ou 
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posterior a essa intuição sensível, marco prioritário na identificação do 
acontecimento. 
 
Diante de um fenômeno, o pesquisador pode praticar o conhecimento auto-
aplicativo, ao qual recorreu Freud para chegar à sua psicanálise; o 
procedimento semi-etnogrático ou o clínico. O grau de apreensão do 
fenômeno comunicacional será diferente em cada caso. Na auto-
observação, o estudioso tem a percepção de tudo que lhe ocorre e usa de 
seus relatos para expô-lo; o limite aqui está na capacidade lingüística, que 
será necessariamente redutora e só poderá revelar uma parte do vivenciado 
e trazê-la pelo viés do relato. O acompanhamento lhe permite uma 
investigação do segundo tipo, em que ele observa o outro. O pesquisador 
está diante do outro, sente suas reações, a mudança de seu estado de 
espírito, de suas posições; sua eventual insegurança, seus questionamentos, 
sua instabilidade, tudo isso como componente da mecanismo desencadeado 
pelos sinais dotados de poder comunicacional, quer dizer, de 
transformação. Essa observação também é possível em pequenos grupos 
mas vai se tornando menos precisa e mais difusa com o aumento do círculo 
de participantes.  
 
Já no terceiro caso, na observação do outro, convivendo com ele mas 
guardando uma certa distância, é possível a captura da atmosfera que 
envolve a comunicabilidade, as reações das pessoas mas o grau de 
apreensibilidade decai pelo seu distanciamento das emoções em jogo. Isso 
distingue o discurso jornalístico do discurso literário. No primeiro, o 
narrador caminha para uma “objetividade sem aspas” (Humberto 
Maturana), para uma ilusão de imparcialidade, da “observação científica”, 
de uma aparente neutralidade, que, em verdade, mais o distancia do 
fenômeno a ser estudado. Este continua a ser um fenômeno comunicacional 
e, em certas circunstâncias, este método é o único possível, mas os 
resultados obtidos, a descrição feita será precária, incompleta, pobre. O 
profissional de imprensa tenta reduzir esta aridez através da prática da 
reportagem, que é um gênero que está na fronteira com a literatura. Proust 
utilizou-se, na “leitura” que fez da sociedade parisiense do final do século 
19, desse procedimento, mas seu relato não se perdeu nas aspirações de 
objetividade. Atuou, ao contrário, ao estilo da objetividade entre aspas, da 
contra-efetuação, atingindo o “tempo em estado puro”.  
 
Nesse sentido, a epistemologia metapórica pode vingar tanto no primeiro 
quanto no segundo caso, se observadas essas condições. O terceiro caso 
tem reduzidas chances de capturar a realização ou não da 
comunicabilidade, pois lá se está desconectado da cena, ela é vista como 
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um objeto externo e cai-se na aporia da interpretação “científica”. É o 
problema dos estudos históricos, sociológicos, mesmo semiológicos da 
comunicação, que operam numa circunstância em que o acontecimento já 
“esfriou”, tornou-se esvaziado de vida, perdeu seu élan, não repercute mais. 
É o problema também da representação, seja ela enquanto reprodução 
cinematográfica, literária, teatral, cenográfica. A única forma estética que 
garante um certo ressurgimento da atmosfera da época é a música. 
 
E o que pesquisador observa ao se deparar com o fenômeno 
comunicacional? Seu olhar e sua sensibilidade buscam identificar vetores, 
relações, processos, o elemento paradoxal, o acontecimento, a dotação de 
sentido. Busca identificar as relações, o “o sinal que se coloca diante do 
colchete matemático e que define os desdobramentos que vêm em seguida 
e a posição dos agentes neles” (Bateson), O real é o resultado do 
cruzamento de linhas, fios, vetores; constitui-se como e no feixe de 
múltiplas direções e tendências, nas quais também nós estamos inseridos.  
 
Na investigação da comunicação, portanto, não cabe a procura de um 
agente causador, pois as coisas não se dão dessa maneira; há todo um jogo 
entre os participantes, onde entram estratégias de captura, comportamentos 
de sedução e de contra-sedução, apresentando o social como um sistema de 
ações variadas e imprevisíveis, de estabilizações e de rupturas, de encaixes 
e desencaixes, vantagens eventuais e perdas de posição. Essa inconstância é 
que marca a relação de forças, de avanços e de recuos. Num certo momento 
constata-se que algo aconteceu, algo mudou, houve uma alteração 
qualitativa na relação de forças, no posicionamento dos componentes, na 
organização das idéias, valores e atitudes. Ocorreu a comunicação. 
 
O terceiro momento do processo metapórico é o do assentamento e o da 
transcrição. O pesquisador tem que repassar aquilo que vivenciou, os 
elementos que identificou, a apreensão de um Acontecimento, da 
constituição de um sentido para o relato investigativo. Pode-se fazer um 
mero registro dos fatos em seu ocorrer fenomênico, “efetuá-los”; mas pode-
se saltar para outro plano. Quando descreve seus personagens, Proust 
começa pela descrição pura e simples mas vai caminhando; 
progressivamente, ele abaixa as máscaras deles, promovendo a revelação 
lenta. É o momento da “contra-efetuação”. Não é nada de idealista ou 
metafísico, pois não pode ser fixado, “terminado”, apreendido; o fato é, 
antes, um ser volátil, que nos escapa o tempo todo, um ser dentro do 
movimento, com sua história embutida. Na contra-efetuação opera-se a 
geração de sentido. O estudioso de comunicação, apoiado no princípio da 
razão durante, irá expor de que forma um novo Sentido se cria a partir de 
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múltiplas dotações de sentido setorizadas. Sentido é o organizador da 
totalidade, seja ela de uma cena onde estão juntas várias pessoas 
presencialmente, seja uma sociedade toda. O sentido é sempre produto de 
uma ruptura ou de um atrito, de qualquer forma, de uma ocorrência não-
trivial entre os corpos. Ele os anima agora diferentemente, engendra novos 
nexos de comunicabilidade.    
 
Aqui, o grande desafio é a capacidade narrativa do estudioso, sua 
habilidade em transportar para o registro não apenas o acontecimento como 
também tudo que o envolveu, material e imaterialmente, tentando repassar 
para o leitor a força, o ânimo, a vitalidade, em suma, a vida do evento 
comunicacional. A inovação é a inclusão da dinâmica no procedimento de 
pesquisa, fazendo com que a atividade do estudioso torne-se ágil, pontual, 
sincrônica com o acontecimento, gerando com isso uma destreza de 
pensamento, sempre se renovando. Novo no procedimento é o fato de que o 
pensamento aqui se dedica, talvez pela primeira vez, ao estudo da 
comunicação stricto sensu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Metáporo 
1. Considera o movimento do mundo, que é permanente, e nossa inserção 

nele (a contigência, a transitoriedade); 
2.  Considera o território na investigação: espaço liso (espécie de corpo 

pleno sem órgãos), suporte para o emaranhado de fios, vetores, linhas, 
cruzamentos; 

3.  Considera nosso deslocamento nele: nômade, errático, em rodeio; 
4. Quanto ao olhar, à observação: dá precedência à intuição sensível, 

considera a atmosfera circundante; está focado na captura do 
processo gerador, nas relações que constituem objetos.  Está à 
espreita do Acontecimento que pode surgir; 

5. Faz um registro ou um relato como forma de efetuação mas aspirando, 
como telos, que este se torne contra-efetuação, portanto, saber. 

 


