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RESUMO: 
Desde os mais remotos tempos a linguagem foi uma questão para o homem. E muito mais que 
isto também, pois serviu para nossa própria compreensão do que é o homem. Há pelo menos 
duas características que nos separam dos outros animais, a fala e a técnica. E, com efeito, 
assim os antropólogos definiram nossa espécie, já que é somente lá onde há restos de 
atividade técnica e de atividade simbólica, que podemos separar e distinguir o homem de 
outros primatas. E assim foi por muito tempo, mas o que vivemos hoje talvez seja uma das 
revoluções mais significativas desde a saída do paleolítico. Com o desenvolvimento dos meios 
de comunicação a humanidade entra no âmbito inteiramente novo, ao mesmo tempo 
espantoso e nem por isso menos esperado ou previsível: a intervenção da técnica no domínio 
da comunicação.   
Seria difícil superestimar todo o potencial dessa convergência das duas mais fundamentais 
faculdades do espírito humano. Até bem pouco tempo atrás, técnica e comunicação eram 
domínios, senão paralelos, pelo menos distantes, mantidos afastados como pressupostos ou 
fundamentos recíprocos. Com o aparecimento dos meios modernos, a própria comunicação 
passa a ser um fenômeno técnico; e a produção simbólica não somente entra em sua Era 
Industrial, mas a mediação social mesma é atravessada e composta organicamente em sua 
dinâmica e estrutura como uma dimensão tecnológica.   
 
Neste trabalho nos propomos a analisar os marcos dessa grande transformação 
comunicacional, estabelecendo alguns dos parâmetros que proporcionam a discussão e a 
crítica das atuais práticas sociais estabelecidas em torno desses novos meios de comunicação 
e sua significação enquanto mediação social.  
 

Desde os mais remotos tempos a linguagem foi uma questão para o homem. E muito mais que 

isto também, pois serviu para nossa própria compreensão do que é o homem. Há pelo menos 

duas características que nos separam dos outros animais, a fala e a técnica. E, com efeito, foi 

servindo-se delas que os antropólogos definiram nossa espécie: é somente lá, onde há restos 

de atividade técnica e de atividade simbólica, que podemos distinguir o homem de outros 

primatas.  

Até bem pouco tempo atrás, técnica e comunicação eram domínios, senão paralelos, pelo 

menos distantes, mantidos afastados como pressupostos ou fundamentos recíprocos. Mas com 

o desenvolvimento dos meios de comunicação a humanidade entra num âmbito inteiramente 

novo: a intervenção da técnica no domínio da comunicação. Com o aparecimento dos meios 

modernos, a própria comunicação passa a ser um fenômeno técnico; e a produção simbólica 

não somente entra em sua Era Industrial, mas a mediação social mesma é atravessada e 

composta organicamente em sua dinâmica e estrutura como uma dimensão tecnológica.  Este 

acontecimento reúne e fusiona as duas principais capacidades próprias à nossa espécie e faz 

com que sejamos testemunhas de uma das revoluções mais significativas desde a saída do 

paleolítico: a revolução mediática.  

 

Neste trabalho nos propomos a analisar os marcos dessa grande transformação 

comunicacional, estabelecendo alguns dos parâmetros que proporcionam a discussão e a 

crítica das atuais práticas sociais estabelecidas em torno desses novos meios de comunicação 

e sua significação enquanto mediação social.  Nossa linha de exposição seguirá um plano 

didático: num primeiro momento, ainda que de forma muito esquemática, traçaremos o perfil 
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comunicacional de três tipos de sociedade descritos pelos sociólogos, para depois tentarmos 

extrair algumas considerações críticas sobre a cibercultura.   

 

A Comunidade Primitiva  

Trata-se da primeira forma de organização social desenvolvida pelo homem. Em termos 

históricos isso equivaleria a tomá-la desde a origem do ser humano (por volta de 4 milhões de 

anos), até o fim do paleolítico, ou mesmo do mesolítico, entre 10 ou 5 mil anos a.C.. 

Antropólogos e sociólogos têm descrito a comunidade primitiva como uma forma bastante 

simples e quase sempre como apenas de modo negativo em relação à nossa estrutura social. 

O que evidentemente é apenas um efeito de nossa ignorância ou conseqüência direta da 

distorção da análise em função de seus objetivos (propósitos pedagógicos, tipo de problema 

colocado, etc.) ou das limitações de tentar traduzir um sistema de pensamento que não é o 

nosso.  

A comunidade primitiva tem uma economia de subsistência, traço que marca profundamente 

todas as dimensões de suas condições materiais, nos dando também uma boa idéia de sua 

estrutura de produção.  Podemos mesmo classifica-la em sub-tipos, segundo a atividade 

principal, seja a pesca, a caça ou o extrativismo (coleta de frutos, raízes...), todas, entretanto, 

diretamente ligadas à oferta de recursos naturais relativas a um determinado território.  De fato, 

a comunidade humana se encontra submetida às mesmas condições de crescimento em que 

se encontram outras populações de animais. A conhecida lei de Malthus, que estabelece uma 

relação entre tamanho do rebanho e a quantidade de alimentos, também se aplica à população 

humana, de modo que o homem não apenas se serve de matérias naturais, mas ele mesmo se 

encontra perfeitamente integrado à natureza, no sentido em que o impacto de suas atividades 

econômicas sobre o meio ambiente não é maior que a atividade de sobrevivência de outros 

animais. 

Por conseguinte, temos uma economia de baixo rendimento, estreitamente ligada à fraca 

densidade demográfica e à simplicidade da divisão do trabalho e ao baixo grau de 

desenvolvimento tecnológico.  A comunidade primitiva é constituída de apenas algumas 

centenas de pessoas, limitada pelas condições materiais.  

No tocante a sua arquitetura comunicacional, a comunidade primitiva é essencialmente oral. O 

reduzido número de indivíduos, as limitações espaciais (presa a um território delimitado pelo 

pequeno alcance do deslocamento proporcionado pela marcha humana), a repartição 

praticamente homogênea de conhecimentos técnicos e principalmente, ou talvez simples 

conseqüência de tudo isso, o compartilhamento extensivo e intensivo de uma mesma 

experiência de vida, que somente a comunidade primitiva pode proporcionar, fazem com que a 

comunicação interpessoal seja plenamente suficiente para este tipo de organização social.  

Do lado econômico, a inexistência de comércio, a atividade de produção pouco integrada e de 

pouco volume, fazem com que a atividade econômica não desenvolva nenhuma necessidade 

de comunicação que a fala não possa suprir. No aspecto cultural também não estamos muito 

longe dessas mesmas condições. O isolamento geográfico desses povos acaba se 
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convertendo em isolamento étnico, no duplo sentido em que o cruzamento genético no mesmo 

grupo tende a reforçar certas características fenotípicas (formando uma “raça”), ao mesmo 

tempo em que a produção simbólica acumulada tende a constituir um patrimônio cultural 

original e verdadeiramente único, tanto em sua genuinidade, quanto na expressiva 

singularidade que desenvolve em relação a outras culturas.   

Também devemos lembrar que estes patrimônios culturais são transmitidos oralmente, de 

geração em geração (tradição oral). Seu volume, por conseguinte, é forçosamente pequeno, já 

que tem como suporte apenas a memória do grupo, ela mesma inscrita na memória psicológica 

de cada membro da comunidade. Daí a razão de que a transmissão da cultura esteja ligada a 

rituais mágico-religiosos, como um facilitador de memorização, expediente conhecido sob o 

nome genérico de ajuda-memória (cantos, poemas, marcas corporais, como cicatrizes e 

tatuagens, e outros dispositivos auxiliares da memorização).  

Em suma, o baixo desenvolvimento tecnológico aliado à fraca demanda de comunicação extra-

fala (ou não interpessoal) não são condições propícias ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação. Ainda assim, é possível constatar neste tipo de organização social alguns 

aparatos que designamos como protomeios, cuja característica principal é de poderem 

coordenar simultaneamente duas faculdades intrínsecas dos meios de comunicação: ou eles 

possuem a capacidade de armazenar as mensagens enviadas, ou possuem a capacidade de 

passa a mensagem com precisão. Nunca as duas ao mesmo tempo. Por exemplo: cicatrizes 

rituais, tatuagens são mnemotécnicas, ou seja, apoiadores externos capazes de evocar uma 

associação, uma lembrança. Pinturas rupestres também podem atravessar o tempo, como bem 

sabemos, mas como as formas anteriores, não podem transmitir a mensagem com precisão. 

Esta capacidade limitada reclama uma larga intervenção do receptor, já que a mensagem 

apenas sugere um significado. Por outro lado, alguns protomeios  – como os sinais de fumaça, 

ou a linguagem de tambores –  desenvolvem códigos que permitem precisar a mensagem, mas 

em contrapartida, não podem estocar as mensagens, a existência destas se encontra presa ao 

ato mesmo pelo qual ela é transmitida.  

 

A Sociedade Tradicional  

Esta forma de organização social está ligada à passagem do Mito para o Logos, ou seja, ao 

aparecimento da racionalidade que irá caracterizar nossa civilização. Três fatores fortemente 

associados concorrem para sua formação: o aparecimento da agricultura, que permitira as 

sociedades sedentárias (significativo aumento da produção de alimentos); a concentração 

urbana e o conseqüente aparecimento da escrita, como instrumento imprescindível para a 

administração do Estado.  Então a agricultura gera condições que liberam o aparecimento da 

cidade, que por sua vez desenvolve o Estado, que enfim, engendra a escrita como um 

instrumento de administração das riquezas trazidas pela agricultura e organização político-

social da cidade. 

É notório o expressivo desenvolvimento do comércio e o fato da estrutura política perder a 

forma do comunismo primitivo para se organizar em torno do soberano (despotismo oriental). 



 4

Porém o fator que mais chama a atenção é que se trata de uma sociedade de classes. A vida 

social se complexifica com o aparecimento de papéis e status sociais diferenciados. Pode-se 

corretamente falar em uma sociedade hierarquizada, onde as classes superiores encampam a 

nobreza e a classe de sacerdotes. De fato, o aparecimento da escrita flui dessas duas fontes, 

que são o Estado e a religião, que muitas vezes se encontram confundidas na figura do rei-

sacerdote, ou que, mesmo separadas, estão fortemente implicadas, já que a religião é a 

instância que legitima o uso do poder (certamente, este é conquistado e mantida pela força, 

mas é ideologicamente legitimado pela intervenção e vontade divina).  

Propriamente falando, a escrita pode ser apontada como o primeiro meio de comunicação, já 

que, bem entendido, a fala não é exatamente uma tecnologia e os protomeios ainda não 

desenvolveram todas as capacidades próprias de um meio de comunicação, nem tampouco 

conseguiram um lugar importante na estrutura social. Parece-me importante destacar este fato: 

a comunidade primitiva poderia muito bem prescindir dos protomeios, sem que houvesse 

modificações significativas em sua organização social, fundamentalmente ancorada na 

oralidade. Pois bem, é justamente isto que não acontece no caso da relação entre a escrita e a 

sociedade tradicional.  A escrita não tem apenas um valor periférico, ou pontual, como no caso 

dos protomeios, ela compõe a estrutura social. Encontramos aqui a célebre tese de Harold 

INNIS, precursor dos estudos de meios e talvez o primeiro a reconhecer todo o peso dos meios 

de comunicação na organização social das sociedades antigas (as quais tratamos aqui sob o 

tipo de sociedade tradicional). Segundo INNIS a queda do Império Romano foi devida ao corte 

dos suprimentos de papirus e conseqüente desmantelamento do aparato administrativo do 

Estado. Privado de seu suporte mais eficiente o Império Romano não pôde lidar com as 

distâncias e a complexidade administrativa. O que significa reconhecer não exatamente o 

determinismo tecnológico (a escrita é a causa do Estado), mas sim a importância da função 

que desempenha na estruturação deste. Portanto, não há exagero em dizer que a escrita 

compõe organicamente a estrutura social da sociedade tradicional.  

E isto fica ainda mais claro se tivermos em conta outras dimensões de sua atuação. Por 

exemplo, na esfera religiosa, muito mais do que um auxiliar ou complemento, a escrita 

representa o próprio elo com a divindade. É graças a ela que a instância de transcendência 

que caracteriza a experiência religiosa pôde, de certa forma, ser superada (não nos 

esqueçamos que as grandes religiões universais são religiões do livro). A verdade revelada é 

revelada através de intervenções excepcionais (milagres, aparições), mas somente a letra 

divina, somente o verbo encarnado nas escrituras pode trazer a autoridade definitiva, bem 

como a necessária difusão e conservação dos ensinamentos sagrados.    

A organização da cultura se apóia na divisão de classes sociais. Somente a classe superior 

(nobreza e clero) conta com a escrita. Esta intervém de modo decisivo na forma de transmissão 

da cultura, agora oferecendo uma outra via, além daquela da tradição oral, pois o livro vai 

pouco a pouco formar e transimitir um patrimônio cultural de natureza e conteúdo diferenciado. 

O livro exterioriza a memória, tirando-a do registro psicológico para torná-la objetiva, material.  



 5

Isto faz com que o patrimônio cultural possa aumentar consideravelmente de volume, mas 

também acabe por fixar e estabilizar seu conteúdo.   

A escrita reflete a divisão de classes. Enquanto que os mais pobres (servos, escravos, 

artesões...) têm acesso apenas às informações provenientes da tradição oral, a classe 

dominante conta com uma cultura letrada. O advento da escrita, então, consolida a divisão de 

classes sociais, transpondo-a para a cultura, que agora encontra formas diferentes de 

transmissão: a escrita, para a classe dominante e a tradição oral para a classe dominada.  

 

A Sociedade Complexa  

Se na sociedade tradicional havia um único meio de comunicação, no sentido estrito do termo, 

cuja posse e uso eram exclusividade do Estado e da religião, na sociedade complexa se 

constata uma verdadeira explosão comunicacional: os meios não apenas se diversificam 

(rádio, TV, telefone...), mas também são abundantes, estando ao alcance de largas parcelas da 

população e a serviço do indivíduo.  

A verdadeira significação dessa revolução mediática somente pode aparecer se for 

devidamente correlacionada a duas das características mais marcantes deste tipo de 

sociedade:  

1) À complexidade da organização social, que ultrapassa as limitações espaciais (explosão 

demográfica, aparecimento de grandes concentrações urbanas, desenvolvimento de uma 

economia de mercado, de alcance internacional...), instituindo uma distância indispensável 

para a implementação da demanda comunicacional em diferentes âmbitos (social, econômico, 

cultural...).   

2) Ao movimento geral de emergência do indivíduo.  Largamente constatada no plano político 

(aparecimento do eleitor, do cidadão) e no plano econômico (aparecimento do trabalhador, do 

empresário, do investidor...), essa relativa liberação do indivíduo em relação ao coletivo 

também se verifica no plano social, ou seja, na própria inserção do indivíduo na sociedade, 

uma vez que ela passa por uma ação racional com respeito a fins (Max Weber).  

 

Ao contrário do que acontecia nos tipos anteriores, o status social do indivíduo não é mais 

dado a priori, pela etnia (como na comunidade primitiva) ou pela classe social (como na 

sociedade tradicional), mas advém de sua ação, dos relacionamentos. Na sociedade complexa 

a inclusão do indivíduo, tanto na cultura, como na sociedade, depende de sua capacidade de 

encontrar seu espaço profissional, sua “turma”, seus valores, sua cultura, etc. Daí toda a 

importância que a comunicação toma nessa organização social.  

Esta importante mudança na organização social se reflete na cultura.  De um lado, os meios de 

comunicação vão permitir uma imensa acumulação do patrimônio simbólico, em grande parte 

proporcionada pela exteriorização da memória (o suporte passa a ser material, não mais 

psicológico) e o aperfeiçoamento técnico de reprodução mecânica dos livros (Imprensa); de 

outro lado, ao processo de universalização dos valores, através do qual as culturas particulares 

(etnias) acabam perdendo seu elemento de singularidade exclusiva e passam a constituir um 
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verdadeiro patrimônio da humanidade. No cruzamento destas linhas de desenvolvimento 

tecnológico e social vamos encontrar a constituição de uma cultura do presente, aberta a todos 

e reciclada a uma velocidade espantosa que somente o alcance e a potência de nossos 

poderosos meios de comunicação podem proporcionar.  

Este fenômeno cultural é comparável às grandes transformações culturais que marcam cada 

tipo de organização social. E neste sentido podemos falar em três revoluções mediáticas, ou 

três grandes arquiteturas comunicacionais, todas diretamente ligadas às transformações de 

sentido da cultura. A primeira, na comunidade primitiva, se refere à própria constituição da 

cultura e o aparecimento do campo simbólico, inerente e específico do homem. Aqui os 

protomeios não têm muita importância, é a comunicação oral que predomina e que se encontra 

em sua fase constituição.  Uma segunda revolução importante acontece com as 

transformações que dão origem à sociedade tradicional. A progressiva e inexorável abertura do 

patrimônio cultural, dando origem a um patrimônio cultural da humanidade (e não mais de cada 

etnia, como antes). O resultado desse processo equivale a uma cultura aberta e de escala 

mundial, cujos primórdios coincidem com o aparecimento da escrita, mas que somente meios 

de comunicação aperfeiçoados, como a Imprensa e mais certamente os futuros meios 

eletrônicos, poderiam desenvolver. Com eles chegamos à terceira revolução, que é esta da 

constituição da cultura do presente, na qual se inverte a referência da cultura. Não são mais os 

valores do passado (ou dos mortos) que estruturam a sociedade (que nem por isso deixam de 

existir e ter seu peso em nossas vidas), mas os valores advindos das trocas, dos 

relacionamentos e da própria visão e vivência de um social acessível a todos através dos 

poderosos meios de comunicação. Meios capazes de contrair o espaço e de constituir um 

“lugar” comum aos indivíduos, pois virtual, independentemente de sua localização geográfica, 

classe social, poder econômico ou qualquer outra restrição que limitava as formas de cultura 

anteriores. Nestas a cultura sempre aparece como submetida e conformada às dificuldades de 

acesso à informação. Então, por contraste, esta característica de liberdade tem sido 

frequentemente destacada, nas discussões sobre a cibercultura, por vezes de maneira um 

tanto equivocada, acentuando uma oposição, como se as culturas anteriores tivessem sido 

formadas apenas de modo negativo, sempre dando destaque às suas capacidades limitadas 

de comunicação, ao passo que nossa cultura atual não encontraria limites ou simplesmente 

desconhecesse limitações. Na verdade, tal oposição não passa de uma forma de organizar 

nosso pensamento, pois toda forma cultural guarda necessariamente uma forte correlação com 

a arquitetura comunicacional onde aparece e mais do que toma-las no sentido de uma 

evolução (tendo como parâmetro o progresso de nossas capacidades tecnológicas) é preciso 

ter em conta que se trata de formas sociais, não discutimos valores ou comparações no plano 

axiológico.  

Evidentemente, esta impressão de liberdade não pode significar uma ruptura com o sistema 

mediático e, por conseguinte, a cibercultura não se encontra totalmente independente ou isenta 

dos efeitos advindos de sua própria estrutura, ou de sua forma de circulação de informações. 

Um dos efeitos mais claros disto é a própria confusão entre informação e conhecimento, que 
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leva a alguns teóricos de nosso campo a imaginar que a revolução mediática corresponde a 

uma transformação radical na própria natureza do conhecimento (exageros sobre os efeitos do 

hiperlink, as ramificações do saber, etc.), quando na verdade é um problema que toca muito 

mais as condições de circulação e de acesso à informação.  A facilidade de encontrar,  recolher 

e poder dar tratamento a um número muito elevado de informação certamente tem um peso 

importante na construção do conhecimento, mas não altera em nada as regras de validação ou 

a própria natureza do conhecimento (alguns autores, como P. Lévy, por exemplo, parecem se 

esforçar para não ver estas simples distinções de planos e se empolgam com proclamações 

estonteantes sobre o futuro ou a revolução “ciberlógica”). 

Mas neste momento, mais importante do que discutir efeitos pontuais, me parece analisar a 

essência do fenômeno em questão. Creio que a liberdade e a falta de limitações atribuída à 

nossa cultura mediática resulta na verdade da identificação entre a cultura e sua forma de 

circulação. Identificação que não é apenas de ordem teórica, mas advém da própria forma que 

a cultura toma na sociedade complexa. Voltando-se para o presente, o conteúdo da cultura 

passa a assumir o valor e os atributos próprios à notícia, isto é, não somente se volta para o 

acontecimento (enquanto conteúdo), mas também se dá como acontecimento (circulação). Um 

filme, um livro, uma emissão de rádio ou de TV não apenas valem pelo conteúdo que 

carregam, mas passam a ser lugar de “reliance” social, lugar de encontro, funcionam como 

moeda de troca no “mercado cultural”, pois constituem verdadeiras pontes entre as 

comunidades efêmeras (sub-sistemas sociais). Os produtos desta cultura funcionam, antes de 

mais nada, como nexo social que liga um indivíduo a outro. Sem a ação dos meios de 

comunicação todo acontecimento permaneceria um fato isolado, restrito ao tempo-espaço de 

uma comunidade.   

Então, menos do que o efeito de um poder infinito de nossos modernos meios de comunicação, 

ou de uma liberdade absoluta de nossa cultura atual (ausência de restrições), a cultura 

contemporânea deve ser pensada nesta intersecção com o sistema mediático; ou ainda de 

maneira mais apropriada, na sobreposição e identificação da cultura com a dinâmica social. 

Este é, em última instância, o significado de uma cultura do presente, os meios de 

comunicação ao criarem uma dimensão de simultaneidade, de interligação instantânea entre 

diversos âmbitos e locais da vida social, acabam por alargar o sentido de sociedade para além 

do território, das cidades e das nações, fusionando cultura e vida social.   

 

É isto que está por traz da grande explosão da comunicação que assistimos no século XX , 

quando a lenta fermentação de certas condições sócio-históricas (algumas de longo termo) 

finalmente se juntam com as novas condições tecnológicas dos modernos meios de 

comunicação.  Elas resultam em uma nova arquitetura comunicacional, que entre outras 

coisas, irá interferir na noção mesmo que temos da cultura, transformando de maneira radical 

nossa de experiência na medida mesmo em que nos proporciona a possibilidade de um 

compartilhamento social da experiência, sua virtualização técnica, sua expansão e 

deslocamento em relação ao território físico-geográfico. Há também uma mudança de sentido e 
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de valor no processo comunicacional. Não se trata mais (ou não apenas) de ver aí o 

fundamento do homem, como sua condição de possibilidade (como faz a reflexão filosófica), 

agora a comunicação se apresenta transfigurada em fenômeno técnico e passa a ser tomada 

como centro de referência para a vida social. Os valores assumem uma dinâmica, não se 

encontram mais estáticos, pois a própria dinâmica social, doravante agilizada e tornada visível 

pelos meios de comunicação, interferem como vetor axiológico. A tomada de decisão passa a 

levar em conta a opinião de outros, o resultado de tal ou tal acontecimento acompanhado em 

tempo real, enfim, o estado da sociedade ou a posição de outros agentes sociais. Nossa 

condição democrática, nosso estado de economia de mercado... aliados às possibilidades 

proporcionadas pela arquitetura de nosso sistema de comunicação, fazem com que não 

somente vivamos e ajamos segundo preceitos pré-estabelecidos (preceitos morais, status 

adquirido, normas sociais, códigos de classe social...), mas que incorporemos à nossa 

representação de mundo o estado atual de um sistema social em perpétua e intensa 

transformação. Os valores não devem apenas ser seguidos; tal como acontece com as 

palavras, se seu sentido se encontra estabelecido nos “dicionários” da cultura, da lei e da moral 

(tradição), seu sentido só pode ser apreendido na ocorrência, no uso, ou simplesmente no 

acontecimento. Se o sentido só se encontra no sistema, o sistema mesmo se dá enquanto 

dinâmica, enquanto agenciamento incessante, de onde o fato dos valores serem 

reconfigurados segundo as circunstâncias ou o estado global do sistema. É por isso que o “up 

grade” se torna constante, a referência à atualidade se torna uma necessidade na vida do 

indivíduo moderno.  

*  *  * 

Mesmo correndo o risco de um forte esquematismo, estas colocações um tanto apressadas 

são imprescindíveis. Elas nos ajudam a colocar certas questões para pensarmos a cibercultura.  

Antes de mais nada, elas tentam mostrar que a cibercultura, ou qualquer outra expressão pela 

qual queiramos designar a cultura contemporâneo no seu elemento mais próprio e original, 

deve ser situada na conjunção das características de nossa sociedade com o sistema de 

comunicação, isto é, com o aparato tecnológico de circulação da informação.  

À guisa de conclusão, desdobreramos estas asserções gerais em alguns poucos pontos 

específicos, procurando articula-las com uma certa crítica da cibercultura e os possíveis rumos 

de desenvolvimento das investigações nesta matéria.  

1. Os estudiosos da cibercultura tendem a sobrevalorizar o elemento tecnológico, normalmente 

fazendo da tecnologia um verdadeiro fetiche, algo mágico e poderoso em si mesmo. A 

centralidade do fenômeno técnico, a comunicação pensada através dos meios de 

comunicação, a partir do desdobramento da potencialidade de suas formas tecnológicas, me 

parece uma conquista definitiva, como valor heurístico desse ponto de vista. Entretanto, isto 

não pode ser feito em detrimento da análise da articulação com o social. É nesta articulação 

que, sem dúvida, a abordagem da cultura pelo crivo das tecnológicas de comunicação encontra 

o elemento que lhe confere sustentação. Perder isto de vista equivale a se colocar à deriva, à 

mercê das muitas correntes do determinismo tecnológico.  
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2. Em geral, os trabalhos de cibercultura, e de forma mais nos estudos de comunicação, são 

pouco atentos à dimensão da história. As análises históricas têm, sobretudo, um valor 

ilustrativo. Os sistemas comunicacionais de sociedades antigas raramente conseguem passar 

o limiar das curiosidades de almanaque e raramente se encontram teses e interpretações que 

permitam uma correlação sistemática e realmente profícua com a arquitetura comunicacional 

da sociedade complexa.  

3. As análises da cibercultura restam demasiado presas às técnicas informáticas. Quase 

sempre desprezam outra técnica de comunicação, como o impresso e as tecnologias 

analógicas. Sob o enganoso rótulo de “novas tecnologias da comunicação” elas parecem 

fascinadas pelas potencialidades da informática; estão demasiado centradas na investigação 

da Internet, ou das redes informáticas e se esquecem da interferência e interpenetração dos 

subsistemas de comunicação (interpessoal, impresso, analógico, informático...). Equívoco que 

não deixa de ter sua gravidade, se temos em conta a impropriedade que uma eventual 

separação analítica e muito rígida entre esses subsistemas ou meios de comunicação pode 

trazer.  

4. O termo cibercultura mesmo parece de forma algo contraditória. A raiz “ciber” (do grego 

Kubernan, governar, dirigir, controlar) parece de forma contraditória com a idéia de liberdade 

(impossibilidade de controle, ou democratização do aparato mediático) que o termo cibercultura 

reivindica. Ele parece expressar mal a interação e a reversibilidade de papeis 

(emissor/receptor) permitida pelas redes digitais, frequentemente lembradas contra a 

comunicação de massa, realizada pelos meios digitais. A rigor, o termo cibercultura deveria 

expressar a idéia de uma cultura completamente controlada.  

5. A noção de cibercultura está pouco definida na literatura especializada e hesita entre dois 

extremos: a identidade com a cultura contemporânea em sua globalidade ou a redução a 

apenas às tecnologias informáticas. O problema dessas oscilações radicais é justamente 

perder o foco naquilo que melhor poderia caracterizar senão o problema específico, ao menos 

a problemática geral de onde este deve sair: a arquitetura comunicacional da sociedade 

complexa, tomada sob a dupla luz da evolução tecnológica e das características da sociedade 

complexa.   

 

Neste sentido, creio que alguns eixos de reflexão que temos desenvolvido em nossas 

pesquisas podem ajudar, e mesmo se mostrarem decisivos, para o desenvolvimento estudos 

sobre a cibercultura: 

 

Do lado tecnológico:  

•  Pensar a especificidade dos meios de comunicação no universo da técnica.  

• Traçar de modo refletido a evolução tecnológica, de modo a trabalhar teses 

sobre seu princípio constitutivo. 

• Avançar uma definição de “meio de comunicação”, que não seja apenas um 

reflexo daquela empregada pelo senso comum.  
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Do lado da organização social: 

• Levantar os traços mais significativos da sociedade complexa de modo a 

correlaciona-los com o sistema comunicacional. 

• Traçar o perfil de sistemas comunicacionais de outros tipos de organização 

social a fim de, por contraste, melhor conhecer e definir o nosso. 

 

LA INTERFAZ: UN DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN  

PARA POSIBILITAR LA INTERACCIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES. 

Patricia Bernal1 

 

 

LA INTERFAZ: UN DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN  

PARA POSIBILITAR LA INTERACCIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES. 

 

 

El hombre es técnico, es capaz de modificar su entorno en el sentido de su convivencia, porque 

aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para entrar dentro de sí y 

forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un 

plan de ataque a las circunstancias, en suma, para construirse un mundo interior. 

De este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve (...) con un sí mismo que 

antes no tenía (...) para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese mundo de 

fuera, sus ideas, para moldear el planeta según las preferencias de su intimidad. 

Ortega y Gasset2. 

 

Patricia Bernal Maz3 

 

Esta reflexión se desarrollará sobre la base de los siguientes elementos que llamaremos 

dispositivos: la técnica, la interfaz y la comunicación. 

 

Las transformaciones que estamos viviendo en las maneras de hacer, en los modos de vivir en 

común, de pensar de comunicar, tienen su raíz en los cambios de estructura que han sufrido 

los lenguajes, la escritura, lo simbólico, etc. Nos hace pensar en los cambios que se han 

producido en las subjetividades, en los nuevos lugares, en las interactividades, en las 

interacciones. Cambios que han re-significado nuestras sensibilidades, nuestras oralidades, y 

nuestros lugares. 

                                                
1 Maestra en Artes. Magíster en Comunicación. Profesor-asistente Departamento de Comunicación. 
Facultad de Comunicación y Lenguaje. Carrera de Comunicación Social. Pontificia Universidad 
Javeriana. 
2 MITCHAM Carl. Qué es la filosofía de la tecnología?. Anthropos. 1989. Pp 75 
3 Profesor-asistente. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Carrera de Comunicación Social. Artista. 
Magíster en Comunicación. Estudiante de la Maestria de Filosofía. 
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En este sentido, el mundo que se teje alrededor de lo que llamamos tecnologicidades, que 

mezcla de manera abierta la tecnología como instrumento de lo humano y la sensibilidad, que, 

por un lado, se refleja a través de la subjetividad y por otro lado, marcan el derrotero del 

surgimiento de un nuevo sujeto y la conformación de nuevas comunidades interactivas.  

 

Ahora bien, las tecnologías son intervenciones culturales que crean ellas mismas nuevas 

culturas y demarcaciones del campo social. El mundo de las nuevas tecnologías podría decirse 

como lo anota Arturo Escobar “es rizómatico, es decir descentrado y multidireccional, mientras 

el desarrollo es unilinear y predecible.” Por un lado, el sujeto es orgánico, tecnológico y mítico y 

por otro lado, las tecnologías al crear ellas mismas nichos de culturas, espacios culturales, 

rituales y prácticas permiten pensar en4: 

 

1. Fomentan la alteridad de formas sociales y de subjetividades 

2. Si se acepta que la tecnología es constitutiva de la realidad social que inaugura nuevas 

modalidades del ser, se esta en la posibilidad de repensar la modernidad y la 

democracia 

3. Las tecnologías de tiempo real destruyen la duración y la extensión 

4. La comunicación depende de la INTERFASE. 

5. La realidad virtual, las tecnologías reproductivas y la ingeniería genética están 

nuevamente transformando nuestras nociones de cuerpo, parentesco, sentidos y 

sueños por tanto tiempo asumidas5  

6. Re-significan nuestras oralidades, nuestros lenguajes y nuestras sensibilidades. 

 

Evidentemente, la técnica se convierte en un puente para entender la tecnología y su lógica 

moderna, entendida como “la prolongación de la conquista de la naturaleza”6. Por todo lo 

anterior es necesario tener una “otra” mirada del sujeto que interviene en los diferentes 

procesos. 

 

 

El hombre es técnico, es capaz de modificar su entorno en el sentido de su convivencia, porque 

aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para entrar dentro de sí y 

forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un 

plan de ataque a las circunstancias, en suma, para construirse un mundo interior. 

De este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve (...) con un sí mismo que 

antes no tenía (...) para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese mundo de 

fuera, sus ideas, para moldear el planeta según las preferencias de su intimidad. 

                                                
4 ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. CEREC. Bogotá. 1999 
5 IDEM.Pp 139 
6 MITCHAM, Carl. ¿Qué es la filosofía de la Ciencia?  Arthropos. Barcelona, España. Pp105 
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Ortega y Gasset7. 

 

 

 

Esta reflexión se desarrollará sobre la base de los siguientes elementos que llamaremos 

dispositivos: la técnica, la interfaz y la comunicación. 

 

Las transformaciones que estamos viviendo en las maneras de hacer, en los modos de vivir en 

común, de pensar de comunicar, tienen su raíz en los cambios de estructura que han sufrido 

los lenguajes, la escritura, lo simbólico, etc. Nos hace pensar en los cambios que se han 

producido en las subjetividades, en los nuevos lugares, en las interactividades, en las 

interacciones. Cambios que han re-significado nuestras sensibilidades, nuestras oralidades, y 

nuestros lugares. 

 

En este sentido, el mundo que se teje alrededor de lo que llamamos tecnologicidades, que 

mezcla de manera abierta la tecnología como instrumento de lo humano y la sensibilidad, que, 

por un lado, se refleja a través de la subjetividad y por otro lado, marcan el derrotero del 

surgimiento de un nuevo sujeto y la conformación de nuevas comunidades interactivas.  

 

Ahora bien,  las tecnologías son intervenciones culturales que crean ellas mismas nuevas 

culturas y demarcaciones del campo social. El mundo de las nuevas tecnologías podría decirse 

como lo anota Arturo Escobar “es rizómatico, es decir descentrado y multidireccional, mientras 

el desarrollo es unilinear y predecible.” Por un lado, el sujeto es orgánico, tecnológico y mítico y 

por otro lado, las tecnologías al crear ellas mismas nichos de culturas, espacios culturales, 

rituales y prácticas permiten pensar en8: 

 

7. Fomentan la alteridad de formas sociales y de subjetividades 

8. Si se acepta que la tecnología es constitutiva de la realidad social que inaugura nuevas 

modalidades del ser, se esta en la posibilidad de repensar la modernidad y la 

democracia 

9. Las tecnologías de tiempo real destruyen la duración y la extensión 

10. La comunicación depende de la INTERFASE. 

11. La realidad virtual, las tecnologías reproductivas y la ingeniería genética están 

nuevamente transformando nuestras nociones de cuerpo, parentesco, sentidos y 

sueños por tanto tiempo asumidas9  

12. Re-significan nuestras oralidades, nuestros lenguajes y nuestras sensibilidades. 

 

                                                
7 MITCHAM Carl. Qué es la filosofía de la tecnología?. Anthropos. 1989. Pp 75 
8 ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. CEREC. Bogotá. 1999 
9 IDEM.Pp 139 
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Evidentemente, la técnica se convierte en un puente para entender la tecnología y su lógica 

moderna, entendida como “la prolongación de la conquista de la naturaleza”10. 

 

1. LA TÉCNICA Y SU ESENCIA: un paso a la interfaz 

 

Una tecnología antes de ser trabajada es construida. Las tecnologías no son sólo prótesis 

como bien se ha pensado, son lenguajes que construyen universos simbólicos con una gran 

potencia metafórica, en el sentido del transportar la experiencia de una forma a otra. Asimismo, 

las virtualidades metafóricas de una tecnología agudizan algunas partes del sensorium 

humano, dejando de lado otras y dejándolas en su estado de latencia. 

 

El hacer viene desde los tiempos en que el hombre buscaba su sustento y que a través de las 

necesidades de proveerse un vestido o unos utensilios, por tanto, el hombre comenzó a 

desarrollar habilidades que lo llevaron a progresar, a crear una técnica que hiciera más fácil 

elaborar o realizar ciertas actividades.  

 

Esta concepción corriente de la técnica, según la cual la técnica es un medio y un hacer del 

hombre, puede, por eso, llamarse la determinación instrumental y antropológica de la técnica, y 

también, es correcto definir la técnica moderna como un medio para un fin. Por eso, la 

concepción instrumental de la técnica determina todos los esfuerzos para llevar al hombre a la 

recta relación con la técnica.  

 

Es obvio pues, que para mirar la esencia de la técnica es necesario conseguir la ciencia de las 

causas primeras11. Pero de causas se habla en cuatro sentidos: de ellas, una causa decimos 

que es la entidad, es decir la esencia12 , la segunda la materia, es decir el sujeto; la tercera, de 

donde proviene el movimiento, y la cuarta, la causa opuesta a esta última, aquello que para lo 

cual, es decir el bien. Entonces tenemos: 

 

1. causa materialis: como solo un esto13 

2. causa formalis: es aquello hacia lo cual cambia.14 

3. causa finalis: el fin último. 

4. causa efficiens: para Aristóteles la causa eficiente, procede del movimiento y no de la 

causa final; siendo el principio de la acción la elección; y de la elección , es el apetito y 

el raciocinio en vista de un fin. 

 

En este sentido, muchos filosofaron acerca de la verdad y por ello proponen ciertos principios y 

causas. De los primeros que filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de 

                                                
10 MITCHAM, Carl. ¿Qué es la filosofía de la Ciencia?  Arthropos. Barcelona, España. Pp105 
11 ARISTÓTELES. La metafísica. Libro I Capítulo III. 983b-25. 84. 
12 La esencia de una cosa en cuanto contenida en su definición.  
13 ARISTÓTELES. La metafísica. Libro XII Capítulo III. 1070ª-10. pp 476 
14 IDEM.PP 475 
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todas las cosas son de naturaleza material; y es que aquello de lo cual están constituidas todas 

las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se 

descomponen, permaneciendo la entidad por más que ésta cambie en sus cualidades; por ello 

afirman que nada se genera, ni nada se destruye, puesto que la naturaleza se conserva 

siempre. Aristóteles toma como ejemplo a Sócrates, cuando dice que “Sócrates se hace en 

sentido absoluto, cuando se hace hermoso o músico, ni que se destruye cuando pierde tales 

disposiciones, ya que el sujeto, el mismo Sócrates, permanece.”15  

 

A partir de ello, cabría suponer que la única causa es la que se dice tal en el sentido específico 

de “materia”. Pero, Aristóteles se pregunta: ¿por qué sucede tal, y cuál es la causa?, a lo que 

responde, porque ciertamente el sujeto mismo no se hace cambiar a sí mismo; es decir, el 

bronce o la madera son causa de su propio cambio; ni la madera, ni el bronce hace la estatua, 

sino que la cusa del cambo es otra cosa. En este sentido nos referimos a aquello de donde 

procede el inicio del movimiento, el Principio siguiente. 

 

Cuál es la causa de la techné, siendo su misma materia la esencia que la compone? Ahora 

bien, la técnica en cuanto medio nos lleva a pensar en  lo correcto y en la esencia; y en cuanto 

a  la esencia como el proceso de des-ocultar, lo que está delante, pues solo allí acontece lo 

verdadero, y finalmente como el logos  fundamentador de la techné. Por consiguiente, 

Aristóteles nos lleva a reflexionar acerca del modo en el que debemos deliberar lo propio del 

hacer técnico.    

 

En este sentido, Aristóteles afirma que “desde el momento que el hacer y el obrar son cosas 

distintas, es forzoso que el arte se refiera al hacer y no al obrar”; puesto que el hacer tiene otro 

fin distinto de la misma operación, el obrar no lo tiene, ya que la misma buena acción es su fin.  

En este sentido, la técnica en cuanto esencia, pone en relación su hacer como medio y el obrar 

como fin.  

 

Evidentemente, la técnica no es un simple medio es un modo de desocultar: es el ámbito de la 

verdad, el ámbito del conocer. Su esencia se muestra en lo que nosotros llamamos lo dis-

puesto, lo que reúne a aquel poner. La esencia de la técnica, introduce al hombre en lo que es 

él mismo y por si mismo “es la esencia del ser”; no puede inventar ni mucho menos hacer. 

 

Finalmente, ¿es una determinada acción tecnológica correcta por su carácter esencial o debe 

ser juzgada sólo sobre la base de sus buenas o malas consecuencias? ¿cuál es la relación 

entre la naturaleza humana y la tecnología? También es importante destacar que la tecnología 

en sí misma parece favorecer ciertos tipos de sistemas éticos.  

                                                
15 IDEM. Además, hay, quienes piensan que también los más antiguos, tuvieron una idea acerca de la naturaleza: en efecto , hicieron 
progenitores de todas las cosas a Océano y Tetis; por otro lado, Anaxímenes y Diógenes afirman que el aire es anterior al agua y 
que, entre los cuerpos simples, él es principio por antonomasia. Ver: ARISTÓTELES. La metafísica. Libro I Capítulo III. 983b-25. 
84. 
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No es tal vez un accidente que la conquista tecnológica de la naturaleza haya socavado la 

tradición ética de la ley natural y una sociedad dominada por la racionalidad técnica o 

instrumental deba ser marcadamente utilitaria en sus preceptos culturales. 

 

 La discusión ética de la tecnología ha dado origen, además, a ciertas categorías en la ética-

privacidad, riesgo, seguridad- que no eran tan importantes en la filosofía moral premoderna. 

 

Sin embargo, junto al surgimiento de nuevos dominios éticos, la tecnología también tiende a 

socavar la significación de aquellos tipos de acciones humanas individuales de las cuales se ha 

ocupado tradicionalmente la ética. A nivel individual o personal, la ética del no-poder no es 

tanto una opción moral como una realidad impuesta. En una sociedad tecnológica avanzada 

como ésta, el empuje de la tecnología no depende tanto de los individuos como de las 

decisiones de grupo.  

 

Cabe anotar sin embargo, que la proyección de lo humano en el mundo, según Ortega y 

Gasset16 no es una actividad natural u orgánica. Las técnicas humanas-como opuestas a las 

técnicas animales- derivan d su ruptura radical con el mundo orgánico y natural. 

 

2. LAS REDES MODERNAS DE COMUNICACIÓN INTERACTIVAS: la interfaz como 

dispositivo comunicativo 

 

Las redes modernas17 de comunicación cada vez más se han complejizado, puesto que sus 

interacciones se hibridizan a partir de la relación simbiótica entre lo humano y la máquina. De 

esta manera, estas redas modernas se caracterizan por: 

 

 Incluyen elementos humanos y no humanos, están hechas de y producen híbridos 

 Establecen conexiones y traducciones entre lo local y lo global, lo humano y no lo 

humano. 

 La cibernética como dispositivo de hibridación cultural. 

 Producen grandes efectos dado su escala de tamaño y esfera de acción. 

 No dependen de identidades esenciales, sino de procesos, movimientos y travesías. 

 Redes simbióticas de interacción simbólica. 

 

Ahora bien, abordar el concepto de interfaz reclama para sí, mirar los múltiples ámbitos de 

cambio en los dispositivos de interacción: los textos, las imágenes, los lenguajes, las 

narrativas, que transforman los modos de comunicar. 

 

                                                
16 MITCHAM Carl. Qué es la filosofía de la tecnología?. Anthropos. 1989. Pp 75 
17 Op. Cit. ESCOBAR. 
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El concepto de interfaz fue entendido como el “hardware y el software a través del que el ser 

humano y el ser humano se comunican y que ha ido evolucionando hasta incluir aspectos 

cognitivos y emocionales de la experiencia del usuario”. En este sentido la tecnología 

interactiva ofrece una plataforma para representar realidades racionales en las que 

determinados agentes ejecutan acciones con cualidades cognitivas. 

 

La interfaz busca convertir la pasividad en una función activa, y por otro lado representar la 

subjetividad. Para Lacan, el dispositivo tecnológico como la Intefaz, esculpe la fenomenología 

del sujeto contemporáneo, que está formada inevitablemente por las cualidades del objeto, de 

la misma manera que la configuración de éste no puede prescindir del reflejo de aquel. 

 

Evidentemente, la Cibernética se constituye como el eje central para mira el nivel de 

hibridaciones que se dan al interactuar las diferentes comunidades locales, globales o 

regionales. 

 

 

 

3.  LA CIBERNÈTICA: Dispositivo de hibridación cultural 

 

 

La cibernética considera la estructura de una máquina o de un organismo como un índice de lo 

que puede esperarse de ella. 

 

 

El término Cibernètica18 se deriva de la voz griega KUBERNETES o timonel la misma raíz de la 

cual los pueblos de Occidente han formado gobierno y sus derivados. Este concepto más que 

un término aparece en 1948, respondiendo a ciertos pedidos para que se pusiera al alcance de 

los profanos. 

 

La revolución industrial trajo consigo cambios sociales, culturales y políticos que cambiaron la 

forma tradicional de hacer comunicación.  La irrupción de la tecnología en los diversos ámbitos 

transforma la relación del sujeto con la maquina, para Wiener esa relación no solo puede 

entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de la 

comunicación de que ella dispone (..) sino que, además, en el futuro, desempeñarán un papel 

cada vez más preponderante los mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre 

máquinas y hombres y entre máquina y máquina19. 

 

                                                
18 NORBERT WIENER. CIBERNETICA Y SOCIEDAD. EDITORIAL SUDAMERICANA. BUENOS AIRES. 
1969. Pp 15 
19 IBID. Pp116 
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Evidentemente, los mensajes tendrán un carácter mas especializado para poder entender la 

relación hombre-maquina. Naturalmente, según Wiener20 existen diferencias de detalle en los 

mensajes y en los problemas de regulación, no sólo entre un organismo vivo y una máquina, 

sino también dentro de cada clase más especializada de seres.  

 

De acuerdo a lo anterior, es propósito de la cibernética es desarrollar una lengua y unas 

técnicas que nos permitan no sólo encarar los problemas más generales de comunicación y 

regulación, sino además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos para clasificar 

sus manifestaciones particulares por conceptos21.  

 

Desde una mirada sistémica, la relación del hombre con la máquina, el manejo de información, 

los mensajes, y la comunicación implica una acción compleja y paralela. Es decir, ambos 

poseen receptores sensoriales en una etapa de su ciclo de operaciones, ambos cuentan con 

un aparato especial para extraer informes del mundo exterior a bajos niveles de energía y para 

utilizarlos en las operaciones del individuo o de la máquina. En ambos casos, esos mensajes 

del exterior no se toman en bruto, sino que pasan a través de los mecanismos especiales de 

transformación que posee el aparato vivo o inanimado22.  

 

¿Es posible producir artificialmente la Inteligencia humana?, ¿Podemos hablar de ciudadanías 

cibernéticas? 
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