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7.1 Reformulação da esfera pública em realidades virtuais

Possibilidades de constituição do político e do público. "Constituição" não significa aqui força ou 
poder, mas influência recíproca, processos dinâmico-interativos, nos quais as sociedades se 
representam e se formam como associações sociais de determinações cooperativas [1], longe 
do corpo social hobbesiano e do modelo newtoniano de poder central, soberano. [389]

/.../Nas redes existem muitos espaços (canais de conversação, conferência, discussão), 
públicos ou privados. Eles são acessíveis a muitos e contêm informações necessárias às 
decisões ligadas ao mundo real, que em geral só estão disponíveis lá. Condições para a esfera 
pública, no sentido de livre acesso a informações e sua discussão, privilegiadora de interesses, 
são possíveis para muitos através de possibilidades eletrônicas de informação e comunicação. 
As redes tornaram-se "home of the public". Para este, o importante não é tanto a fidelidade da 
reprodução, do ponto de vista técnico do canal, se bem que isso não possa ser descartado. 
Decisivo é a fidelidade do significado da notícia e do modelo ou das possibilidades de crítica e 
transformação. [391]

Utilizamos o conceito esfera pública aqui como um plano de expressão organizado de forma 
lingüística, imagética e textual. Nele se representam reflexões, idéias, problemas que 
constituem grupos, que respondem em forma de crítica, recusa, alteração, defesa, etc. à 
situação do sistema. "Situação" compreende o plano dos resultados, a partir do qual se obtém 
a diferença, aqui elaborada em forma de interesses. Esta diferença tem a ver com o volume, 
obtido através do tornar público. A esfera pública amplia assim o nível de complexidade da 
experiência situacional: se dá quando, por exemplo, são apresentadas as conseqüências das 
fixações das mesadas no contexto da política familiar; quando alergias são incluídas no âmbito 
dos efeitos da poluição ou as frutas são inseridas no quadro da estética da mercadoria. Ela é 
campo de correspondência e convergência. Nela organizam-se lingüisticamente auto-
referências [Selbstbezug] capazes de diferenciação, direcionamento a "outros" e o postulado 
da mudança. A auto-referência não é independente de conceitos filosóficos, de características 
vinculadas à história de vida, de imperativos metafísicos. A esfera pública precisa 
constantemente vigiar para que não se percam de vista os componentes exemplares puros dos 
interesses do "público" (a saber, dela mesma). As esferas públicas devem se limitar à 
expressividade político-filosófica dos modelos dinâmicos cibernéticos, que A. A. Moles 
concebeu em 1958 como "testemunhos de existência". Os muito comentados "movimentos 
sociais" das últimas duas décadas indicam claramente esta existência. As esferas públicas só 
são estáveis se apresentarem um mínimo de traços comuns de um grupo, e elas só o obtêm se 
as contradições e a incompletude das exigências puderem ser reconhecidas como momentos 
de autodescrição. A dificuldade de concepção política disto parece constituir-se exatamente no 
fato de que nas redes informacionais-tecnológicas radicaliza-se o elemento dinâmico e com 
isso são enfraquecidas as possibilidades filosóficas, sociais, de espaço real e geográficas de 
vinculação, fundadas na e garantidoras da continuidade. [393]

O lugar téorico da esfera pública

/.../ Surgiram importantes trabalhos sobre a relação entre movimentos sociais e "esfera 
pública política" e da relação entre sociologia dos media e da comunicação. Esta retomada dos 
debates mostra contudo, claramente, que o âmbito medial entre a "construção das vontades 
políticas institucionalmente elaborada" e os "fluxos de comunicação espontâneos, não-legados 
pelo poder" de uma "esfera pública não-organizada" ainda está em ampla medida 
subtrabalhada. [395]

/.../ Ainda estamos um pouco distantes das democracias informacionais, nas quais as 
condições técnicas de canal, de saber tecnológico, de infraestrutura e culturais-interativas, 
sejam colocadas à disposição de todas as pessoas, independente do uso que façam delas. Não 
há nenhuma exploração social das condições de interação eletrônicas, nenhuma exploração 
pública do acervo de conhecimento reunido pelo arquivamento técnico, isto é, dos 
pressupostos para esse arquivamento. O "online marketplace characterized by freedom, 
accessibility, and affordability" (E. M. Reid) é uma perspectiva de uso, contra a qual está, na 



Alemanha, por exemplo, a expansão morosa do ISDN. Um direito civil a comunicação 
eletrônica livre não consta de nenhuma pauta, apesar da irreversível formatação social de 
amplo alcance. Paralelamente, o surgimento explosivo de redes globais de comunicação levou 
a um crescimento da monopolização da informação global e da comunicação através de 
corporações transnacionais e a crescentes disparidades dos "info-rich and info-poor". [399].

Falsas unidades ou a reconquista das distâncias

/.../ O conceito sistêmico aqui utilizado de esfera pública diferencia-se da exposta - também 
crítica - forte ligação entre identidade e esfera pública. Nas pesquisas de J. Habermas, O. 
Negt, R. Sennet, Th. Ziehe, B. Bucholz etc. esta é refletida com diferenciados propósitos. Esta 
ligação teve seu tempo. Ela está socialmente vinculada aos grandes grupos sociais que 
apresentavam uma situação econômica relativamente unitária e um campo amplo mas 
tematicamente próximo da autodescrição. A esfera pública era um elemento da regulação 
política de grandes grupos, um elemento de controle e integração. O decurso temporal e suas 
oscilações de salário, consumo e participação eram compensados pela continuidade do espaço 
regional de domicílio, assim como pela continuidade das áreas de trabalho. A esfera pública 
não era apenas um fórum temático mas um espaço de tradição. Se nela não se organizava a 
"conciência"-coletiva na direção de uma identidade de consciência e ordem, pelo menos ficava 
a esperança de poder surgir uma ligação ética contínua entre os itens clássicos: técnica, 
mercadorias e seu trânsito, e encontro de sentidos. Com isso, a esfera pública tinha uma 
função de marcar as diferenciações sócio-politicas com outros grupos e de preparar a ação 
política; tinha também a função de construir a identidade simbólica daqueles que não se 
conheciam, mas que se "conheciam" através dos "conteúdos", ou seja, da mesma situação 
econômica, cultural e de história de vida. Nesta medida, porta-vozes desta esfera pública, que 
representavam esta em oposição a si mesmos e outros sistemas parciais, a representação era 
um auxílio ideológico das necessidades num sistema de poucos ou pouco desenvolvidos canais 
de transmissão de notícias.

No seu sempre interessante trabalho A mudança estrutural da esfera pública, J. Habermas 
assinala que a esfera pública desenvolvida do ponto de vista burguês baseia-se numa 
identidade fictícia dos agentes privados, reunidos como público, em ambos seus papéis, como 
proprietários e como seres humanos". A identidade é forjada, pois afirma-se uma referência 
universal, sem lugar, - o "livre mercado", uma economia de transportes acessível a todos em 
qualquer tempo. A generalidade "esfera pública burguesa" relaciona-se assim a uma 
referência, ao que tudo indica, livre de remissão, de relação: à propriedade, que "objetifica" 
como como mercado de bens. Ela se liga, porém, também à ficção "da técnica", que, como 
processo instrumental, parece garantir o "desenvolvimento". J. Habermas apresenta, em sua 
ampla investigação, a tentativa de reconstruir a intenção do pensamento de esfera pública, 
como discurso da competência comunicativa. Nela, a sociedade deve construir sua auto-
referência. É a busca de uma função intermediária entre os grupos heterogeneamente 
formados de sociedade de clientela. A ética comunicativa segue pelo caminho já percorrido 
pela busca de uma ética social, preocupada com reformas: meio auto-referência, meio 
transcendência; esfera pública em busca do discurso interessado nas reformas, conduzido de 
forma competente. Diferentemente O. Negt e A. Kluge tratam o tema, a saber, através de uma 
estreita ligação entre a experiência(de luta) e a esfera pública, com a qual eles tentaram, no 
início dos anos 70, mostrar as condições de surgimento da "esfera pública proletária", sua 
articulação estratégica e a relação de história de vida e monumentalidade contra a "esfera 
pública burguesa". A referência à esfera pública proletária constitui histórias de vida, 
experiências e organização.

Nenhum dos conceitos, identidade fictícia "do público", formada no mercado de opiniões, e a 
fictícia identidade da "esfera pública proletária autônoma" estão em condições de reagir às 
particularizações e às pluralizações da reestruturação medial que se apresentam. O. Negt 
insiste na ética organisatória, através da qual as generalidades são incluídas. J. Habermas 
busca herdar emancipatoriamente a ficção através da ética do discurso.
A esfera pública, através da qual deve ser transmitido o "Estado com as necessidades da 
sociedade" (Habermas), tornou-se uma "entidade falsa" [unecht]. A transmissão lingüístico-
natural tem, de há muito, um concorrente extremanente complexo através dos fluxos de dados 
gerados por computador. Com ele, a lingua não é mais processada num contexto objetal-



fenomênico e/ou normativo da experiência lingüística. As decisões eletrônicas de seleção e 
repasse não supõem nenhuma ampliação dos dados apresentados, nenhuma ampliação 
aparente dos dados. Elas produzem dados. A "ampliação" dos dados ocorre primeiro através 
da passagem ao uso, ou seja, a informação. As decisões eletrônicas de seleção não 
representam "necessidades da sociedade" nem as expressam. Elas são modelos específicos a 
áreas, que acima de tudo exigem capacidades não-fenomênicas de tradução por parte das 
pessoas. Codificações só são publicamente amplas quando seu surgimento e sua capacidade 
de testemunho específicos puderem ser problematizados num discurso geral e então aceitos ou 
rejeitados. [416-8]

/.../Terminou uma história atrelada desde o século 18, a da "imanência da pessoa". Com ela 
associa-se a imagem de que a evolução social concentra-se na "pessoa" e nela se juntam as 
diferenças socialmente vivenciáveis. A comunicação das "pessoas" projetava-se numa 
consciência supraindividual, numa relação social atingível apenas assintoticamente [2]. 
"Pessoa"quer dizer conhecimento, comportamento e representação contínuos e também 
firmados tecnicamente em camadas. Neste sentido forma-se a diferença entre "pessoa"e 
"esfera pública". [419]

/.../O narcisismo, a inflada monotonia de um esquema pessoal, que é formulado contra a 
esfera física do objeto, é um modelo superado. Contudo, mais importante que esta área 
intensivamente pesquisada é o peso alterado dos conceitos que lhe são associados.

Deslocam-se claramente os pesos da privacidade, da intimidade, da esfera pública e do 
interesse, que se apoiam mutuamente. Aqui, é particularmente atingida a idéia da identidade, 
dos para ela aparentemente necessários preenchimento, proximidade, distância, durabilidade 
emocional e estrutural das referências e a inobservabilidade dos "seres humanos, em si 
idêntidos". A promessa de identidade pública e privada foi várias vezes rompida no decurso do 
século 20 e herdada autoritariamente. No monótono narcisismo e na a ele complementar, a 
não-diferenciação entre intimidade e privado, se radizaliza uma promessa de identidade que 
deve valer para todas as situações sociais. Esta promessa rejuvenesce ao mesmo tempo o 
hedonismo, a promessa da felicidade para toda a vida. Ambos, identidade e felicidade, 
afirmam um amplo e compensador trabalhar pela sociedade. Elas são copiadas do regime de 
acumulação, da prometida riqueza da mercadoria, são a procuração da universalidade e do 
futuro. São, para usar as palavras de E. Fromm, modos de "ter" e não de "ser". São 
ideológicas contudo não por causa de sua ligação à mercadoria mas por causa de sua ausência 
de referência, que se mascara em referência à generalidade (em última instância, no conceito 
"da sociedade"). 

A afirmação outrora evolucionista, eventualmente irrenunciável, mas hoje tornada sem-
sentido, de que o homem, individualmente como "único" (Stirner), poderia alcançar sua 
felicidade e sua identidade (ou coletividades) através de um "fazer-valer a legitimidade moral 
do grupo", ao qual ele pertence (R. Sennett), domina até hoje os cenários de crise subjetiva e 
institucional. O doutrinário desta afirmação está na intimação de decidir, qual lado da diferença 
deve em última análise existir. Percepção (como a operação com as diferenças) ficou, tanto do 
ponto de vista social como do individual-histórico, drasticamente reduzida com esta doutrina 
de decisão: "decidir de uma vez por todas" - um pensamento de divisão [Lagerdenken]. Deve-
se atentar muito se a "intenção-nós" nas redes de computação leva a "imagined communities", 
cujos indícios são:

- Conceber como "perda" a dissolução de relações tradicionais e que podem ser tornadas 
tradicionais;
- Enredamento comunicativo intensivo (ao qual seguem estruturas semelhantes a associações; 
estruturas informacionais de peer-groups delas, que "desde cedo" já estavam lá);
- Conceito de comunidade atemporal de destino; [424-5]

Virtualidade, esfera pública e interface

Realidades virtuais são "vast, unmapped, culturally and legally ambiguous, verbally terse, hard 
to get around in, and up for grabs", escreveu E.N. Reid, apoiando-se em W. Gibson, no seu já 
citado ensaio 'Electropolis'. É um mundo silencioso, que representa cada texto, cada som, cada 



cor tecnicamente possível em sua periferia, que reflexivamente co-dirige cada movimento, 
cada ação, que produz pelo menos uma interação correspondente. Se se levar isto 
teoricamente a sério, então se deverá falar com bastante precisão de redes, já que cada nó, 
na medida em que do ponto de vista físico, por meio de disco rígido, servidor, licenças etc. não 
sendo inalteravelmente definido, é uma "tecnologia intelectual" (P.Lévy) ou uma "tecnologia 
geral do espírito"(Sfez). Trata-se de um modelo da modernização para poder vencer, junto à 
do tempo, a catástrofe vertical do espaço. Ela consiste na insegurança que surge da contração 
eletrônica do espaço textual, topográfico ou diagramático sem horizontes. É uma incerteza, 
que segue uma necessidade de ordem (ver para isso o partido La Réte, a rede política 
antimáfia da Itália).

A escassez de presente, eletronicamente produzida, que é sentida como velocidade, e a 
escassez do espaço, que é refletida como processar espacialmente indiferenciado, como "não-
poder-mais-passar-no-meio(ou por-dentro)", asseguram-se a si mesmos: esta é a ironia das 
catástrofes verticais. O "escasseamento de possibilidades permitidas"(Sfez) põe cada interação 
tecnológica sob imperiosidade de continuação. Esferas públicas que se formam sob essas 
condições de escassez não podem extrair os temas a partir do tempo. Dito de outra forma: 
espacialidade virtual não pode ser comprovada através da interrupção da sentido. Elas são 
captadas operativamente; os atores submetem-se à ocupação do sentido e do tema. [Sentido 
e conteúdo tornam-se 'ocupados', NdTr.]

Rede é, como conceito, o sintoma de uma crise que se mostra principalmente na reconstrução 
do político. O modelo comenta a desterritorialização das - em sentido literal - bases relacionais 
para os comportamentos. Rede, como explicação às estradas inbserváveis entre os nós, às 
supostas consequências e ambientes sinergéticos e patológicos, são construções, para dar às 
não-linearidades, aos desvios, às ramificações, pelo menos do ponto de vista terminológico, 
um elemento de denominação observável. É, como diz L. Sfez em outra parte, menos um 
triunfo do que um compromisso, que denomina um mundo "inteira, totalmente diferente", que 
se mascara com velhas metáforas apaziguadoras do corpo. "Ainda não se pode ver quem 
vencerá neste sutil debate entre nosso corpo e a técnica".

Estas anotações pouco lingüístico-críticas devem sensibilizar um pouco para as implicações, 
modelar-teóricas, do conceito de esfera pública. Cada modelo corre o risco de assumir o 
caráter auto-afirmante. Isto foi provado entre outros por H. Stachowiak e P. Watzlawick. Difícil 
é a exposição elucidadora da construção-modelo quando falta a área do fenômeno.

Na rede encontramos ambas as coisas: o "mapeamento superficial" de informações codificadas 
e os significados lingüístico-naturais, maquinalmente desativados, assim como a troca 
semantizada e simbolizada de imagens, idéias, associações. Significados, expectativas de 
certezas, perspectivas são comunicadas, separadas de suas limitações ou bloqueios sociais de 
expressão locais, vinculadas a grupos ou espaços. A rede composta de máquinas reais e 
virtuais, de usuários e usuárias de locais próximos ou agindo globalmente fundamenta a tese 
de que interatividade homem-computador é meio de desenvolvimento cultural informacional-
tecnológico.

Quando falamos da cultura da interface, pensa-se no medium individual, assim como na 
estrutura das redes, que poderia surgir através de um aumento da auto-observação, auto-
expansão e flexibilidade do sistema. Mas exatamente as demais determinações 
(perspectivistas) da auto-referência são atualmente bloqueadas pelas provinciais declarações 
de totalidade ou por meio critérios der performance mecânico-lineares. Neles a virtualidade 
aparece ou como modelo superficial da máquina real ou como área de uma ameaçadora 
estranheza. Há aí a impressão que se coloca uma ideologia da informação (pura) contra a 
confusão sem saída da "virtualidade", pureza contra massa.

Se se separar a discussão da interface da esteira da ideologização da "informação pura" e se a 
colocar no contexto da cultura urbana (utilizada como conceito de orientação), então o virtual 
não seria mais entendido como risco, espaço de perigo, mas como acontecimento, ou seja, 
resultado comportamental imprevisível, inexplicável, não-resolvido, como modo tecnocultural 
da experiência da diferença e da estranheza assim como de seu reconhecimento. A rede 



informational como "lugar" que sirva ao renascimento em toda parte constatável de espaços 
simbólicos locais ou globais próximos? [436-7]

Presente concorrente da experiência

/.../Esfera pública sob condições de interatividade distópicas, virtualizadas, industrial-
científicas e tecnológico-apriorísticas não deve mais ser vista como área mimético-
representativa. Não pode (mais) ser construída como reunião excepcional de um público 
saturado de interesses, como relação recíproca entre parceiros de conversação. A "diluição de 
uma situação concentrada e quase física de sociabilidade através de uma situação dispersa, 
mas contextualizada", com a qual S. Moscovici descreveu a substituição das estruturas de 
coerção feudais, religiosas e corporativas pela coerção funcional, pode ainda ser descrita na 
trivialização eletrônica da interação, conhecimento e corpo.

A individualização, que segue junto, por um lado, com as significações e relações técnico-
arquivacionais des-ativadas, e, por outro, com a socialização micro-global, exige uma 
reconstrução de esferas públicas como urbanidades virtuais, info-ricas. Para poder tomar parte 
no desenvolvimento de dados e de saberes que não podem mais ser captados pela vista, 
tecnologias de dupla mão precisam ser tornadas disponíveis e financeiramente acessíveis. 
Como ninguém espera que a reestruturação do conhecimento industrial dos processos 
mundiais de produção, pesquisa, planejamento e distribuição possam ser rompidos, políticas 
totalmente novas de infra-estrutura e normas constitucionais devem ser desenvolvidas. Isso 
significa, entre outros, a disposição, em forma de direito público, de capacidades de canais 
(por exemplo, ISDN), a exploração, também em forma de direito público, de softwares 
culturais e relevantes do ponto de vista do desevolvimento, a digitalização de todo o 
conhecimento arquivado em discos rígidos e sua livre disposição, a supressão de controle por 
modem. Isto significa também "direito à comunicação" ou evitar tecnicamente a "pesquisa 
eletrônica de opinião".

Central para o desenvolvimento da múltipla compreensão da transformação cultural e das 
necessidades civilizatórias, ao que me parece, é também a discussão política, científica, 
cultural e social-organizatória em torno de epistemologias programadas-automatizadas, a 
saber, do software. As controvérsias em torno do "Futuro conceito da técnica informacional" 
foram conduzidas através de questionamentos inadiáveis ao desenvolvimento técnico 
antropocêntrico, à ecologia comunicacional e informacional, à tecnologia participativa 
informacional. Os resultados surgidos, nada desprezíveis, indicam um desejo de discussão 
político-cultural: a valorização dos atuais e dos projetados de espaços sociais, reforçados com 
computadores, como múltiplas realidades situacionais. Para poder levar a cabo isso, necessita-
se urgentemente de uma enquete socio-cultural, abrangente do software. Nela deve-se 
investigar as condições para a possibilidade de se inventar novamente o político (U. Beck) para 
conduzi-lo, em tempo limitado, a compromissos com o processo. [444-445]

NOTAS:

(1) Soziale Verbände kooperativer Ordnungen

(2) Que não pode coincidir, a não ser forma indireta


