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Resumo 
 
Heidegger considera que a proximidade não pode ser encontrada direta e 

imediatamente. Tal impossibilidade consistiria na constatação de que o que há um 

alcancável que não se encontra na linha do horizonte; que não está aqui ou lá, 

podendo ser apreendido, capturado, com a imediatez e a racionalidade que hoje 

imperam. O que está alcançavel se encontra mesmo é no intermezzo entre aquele 

que procura algo que pode estar na proximidade. Naquilo que está aí como uma 

COISA em seu modo de ser COISA. Esse ser coisa se torna como tal fora da 

objetividade, da subsistência e das representações que fazemos dos objetos. 

Nosso objetivo se volta para a tentativa de situar a comunicação fora dos campos 

dos saberes estáveis e estatuídos. Como estratégia, buscamos pensar a 

comunicação enquanto um acontecimento que mobiliza a partir dos fenômenos 

estéticos que captura e/ou produz. A comunicação se presentificaria assim, 

inusitadamente, sem forma e substância fixas, sem gêneros, formatos e expressão 

de conteúdos estatuídos e inamovíveis. 
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Ponto de partida 
 

Por si não se movem, /Não se tocam nunca / as coisas / 

perecem sem se darem/pela presença. / Por si apenas não 

há / esta paisagem de que se serve. / Sólidas e alheias / as 

coisas aí estão (Goiamérico Felício). 

 

Nosso ponto de partida se dá a partir da percepção de que aquilo que nos é mais 

próximo, que nos unge e aflige fica por aí. Até mesmo a mais concreta realidade, 

se apenas a miramos como objeto, definitivamente, esta nos escapa. Assim 

relegamos esse algo, esse acontecimento à ordem do incogitado, imprevisto, 

impensado e impensável. Com o gesto de apenas consideramos esse algo 

observável, esse acontecimento como um OBJETO, esse ficará ainda mais 

distanciado das nossas tentativas de aproximação, ainda que ele esteja muito 

próximo do nosso cotidiano. 

 

Édipo pensou conhecer a resposta do enigma, enganou-se ao não considerar que 

o poder jamais será exercido com justiça e equidade sem o necessário saber. 

Saber de Sí para saber interpretar a realidade. Nesse engano, o filho de Laio e 

Jocasta tornou-se Rei, mas depois descobriu-se parricida e incestuoso. Enganou-

se ao pensar ter mais astúcia que a Esfinge, a dama maldita. 

 

Como se dariam então nossos gestos não apressados que antecipam as 

conclusões e os erros perpetrados por Édipo? O nosso tropos defensivo talvez 

possa se realizar seguindo as trilhas do pensamento de Martin Heidegger acerca 

das nossas percepções do mundo. Comecemos, assim, a partir da ponderação de 



 

Heidegger de que o tempo e o espaço encontram-se em vias de encolhimento. Ou 

seja, a ideia de um tempo e de um espaço definidos e definidores de uma 

causalidade natural, ao contrário do que comumente vigoram ainda hoje, 

encontram-se em processo de mutação. Porque o tempo e o espaço, na era das 

tecnologias, estão sendo cada vez mais comprimidos. 

 

Devemos pensar a era da velocidade, notadamente, provoca uma intensificação 

de circulação de informação e saberes. Isso porque a acelerada supressão do 

distanciamento não implica, necessariamente, uma proximidade do homem com 

as coisas. Isso implica dizer, por conseguinte, que aquilo que se encontra afastado 

pode também não estar à distância. Valeria então, levarmos em conta a 

inquietação que toma conta do espírito de Heidegger ao se perguntar o que é a 

proximidade? O que seria o estar próximo e no entanto se colocar num ponto de 

intangibilidade, mesmo quando a distância se encontra erodida? 

 

E no entanto, a supressão apressada de todo distanciamento 

não lhe traz proximidade. Proximidade não é pouca distância. 

O que, na perspectiva da metragem, está perto de nós, no 

menor afastamento, , como imagem do filme ou no som do 

rádio, pode estar longe de nós. Numa grande distância. E o 

que, do ponto de vista da metragem, se acha longe, numa 

distância incomensurável, pode-nos estar bem próximo. 

Pequeno distanciamento ainda não é proximidade, como um 

grande distanciamento ainda não é a distância 

(HEIDEGGER, Martin, 2011, p. 143). 

 

Nesse diapasão, o homem pode até estar próximo, mas pode também se 

encontrar fora da proximidade daquilo que o cerca e constrange. No máximo, o 

que o homem consegue é chegar próximo da proximidade. Isso porque, na 



 

proximidade está aquilo que Heidegger chama de coisa. Há uma falsa verdade 

nos resultados das reflexões racionalizadoras acerca dos acontecimentos do 

mundo. Por isso, o horror que os homens sentem face aos efeitos devastadores 

de uma bomba ainda lhes servem de cegueira. As mentes humanas ainda se 

encontram obnubiladas ao se aterrorizarem com o que está por vir, quando o 

verdadeiro horror se manifesta nas processualidades que se vive hodiernamente. 

 

Assim, pergunta Heidegger: “O que esta angústia desesperada ainda está 

esperando, quando o terror se está dando e o horror está acontecendo?” “Até 

hoje, o homem lida e continua sempre a lidar com as coisas, sem, no entanto, 

pensar a coisa em seu modo de ser coisa, como não o fez com a proximidade” 

(HEIDEGGER, Martin, 2011, p. 144). Quem sabe a cegueira não consiste em suas 

incapacidades de encontrar o caminho para chegar à essência das coisas em si 

mesmas? Ou nosso erro incide em nossa insistência em descobrir uma verdade 

que não pode ser descoberta? 

 

Heidegger considera que a proximidade não pode ser encontrada direta e 

imediatamente. Tal impossibilidade consistiria na constatação de que o que há um 

alcancável que não se encontra na linha do horizonte; que não está aqui ou lá, 

podendo ser apreendido, capturado, com a imediatez e a racionalidade que hoje 

imperam. O que está alcançavel se encontra mesmo é no intermezzo entre aquele 

que procura algo que pode estar na proximidade. Naquilo que está aí como uma 

COISA em seu modo de ser COISA. Esse ser coisa se torna como tal fora da 

objetividade, da subsistência e das representações que fazemos dos objetos. 

 

Mas o ser da coisa não está em se fazer dela objeto de uma 

representação nem em determiná-la, a partir e pela 

objetividade do objeto, mesmo se o opor-se e contrapor-se 

do objeto não se reduzir meramente à conta da 



 

representação do sujeito mas todo opor-se e contrapor-se 

como tarefa do próprio objeto (HEIDEGGER, Martin, 2011, p. 

145). 

 

O filósofo também nos chama atenção para o fato de que o determinante para 

uma jarra se constituir como tal está no processo do oleiro que realiza a pro-

dução. Depois de ser recolhida e liberada do seu modo de ser argila; depois de 

ser moldada em receptáculo, em seu modo de ser jarra, temos o oferecimento de 

algo que tem perfil e fisionomia para o processo de pro-dução. O vazio da jarra 

viria a constitui-la em receptáculo, não as suas paredes e o fundo que retém o 

líquido. “É o vazio da jarra que determina todo tocar e aprender da pro-dução. O 

ser coisa do receptáculo não reside, forma alguma, na matéria, de que consta, 

mas no vazio que recebe” (HEIDEGGER, Martin, 2011, p. 147). 

 

Vemos ainda, nessa linha de pensamento, que, na linguagem da metafísica 

ocidental, a Coisa, para Kant, seria algo que é e está sendo. Mas esse algo que é 

e está sendo se configuraria  como uma representação que se processa na 

autoconsciência do ser humano. Contudo, a “coisa em si designa para Kant: o 

objeto, por dever estar e ser, sem nenhuma “ob”, a contraposição e oposição, com 

o que o objeto se põe contra, isto, se opõe à representação” (HEIDEGGER, 

Martin, 2011, p. 154). Porém, insiste Heidegger em seu tensionamento acerca do 

sentido da coisa: 

 

Quando e como as coisas chegam, como coisas? Não 

chegam através dos feitos e artefatos do homem, mas 

também nãao chegam sem a vigilância dos mortais. O 

primeiro passo na direção dessa vigília é o passo atrás, 

opasso que passa de um pensamento, apenas, 

representativo, isto é, explicativo, para o pensamento 



 

meditativo, que pensa o sentido (HEIDEGGER, Martin, 2011, 

p. 159). 

 

Nesse sentido, melhor nos resguardamos ante as ciladas postas à nossa frente. A 

melhor estratégia será considerarmos que estamos mesmo é diante uma COISA 

surpreendente, que nos pensa e nos faz pensar. Consideremos, pois, esse algo, 

esse acontecimento, esse objeto como uma COISA. Uma COISA, com a qual os 

nossos inusitados gestos, com as nossas sensorialidades possamos esboçar uma 

nova imagem do pensamento. No lugar da Representação, a Apresentação: 

palavra-coisa. Quem sabe assim intentemos não mais cometer o atentado de 

insistir nas tentativas de ressignificar o que se coloca presentificado? Não será 

demais insistir que, no processo de ressignificação não implica a tentativa de 

retorno ou de retomada de um significado anterior, uma forma ou sentido já 

estabelecido. 

 

Lembremos que, em A visão dionisíaca do mundo (NIETZSCHE, Friedrich, 2005), 

texto da juventude de Nietzsche – obra escrita quando ele ainda contava com 25 

anos, no interregno de suas atribuições de enfermeiro de guerra. Nessa obra de 

juventude, na qual o filósofo apresenta os esboços bem consistentes de sua obra 

maior – A origem da tragédia – em gestação, temos os prolegômenos daquilo que 

hoje podemos compreender acerca do sentido da vida grega que constitui o mais 

forte legado da vida ocidental. Nessa visada do apogeu da cultura grega, na 

junção apolíne-dionisíaca, Nietzsche encontra as ressonâncias que lhe permitiu 

fazer o desvio do pessimismo extremado do seu mestre Schopenhauer exposto na 

obra O mundo como vontade de representação. Dessa forma, nessa visada 

dicotômica dos gregos, Nietzsche conseguiu o vislumbre de um desvio da 

influência que nele exercia o gênio musical de seu amigo Wagner. 

 



 

Nietzsche pondera que, com Apolo e Dioniso, a “Vontade” helênica se funde no 

esplendor da obra trágica. A bela aparência do mundo onírico, quando o artista 

plástico controla as formas e com isso leva à embriaguês, encontra no outro pólo, 

o dionisíaco (o Deus Oriental), a força primitiva, selvagem e destrutiva, o ponto de 

equilíbrio. Ao conjugar esses dois vértices, os gregos compreenderam que: 

 

Gozamos no entendimento imediato da figura, todas as 

formas nos falam; nada há de indiferente e desnecessário. 

No entanto, em meio à suprema vida dessa realidade de 

sonho temos ainda o transluzente sentimento de sua 

aparência. Somente quando esse sentimento cessa, 

começam os efeitos patológicos, nos quais o sonho não mais 

revigora e a força natural curativa de seus estados se 

interrompe (NIETZSCHE, Friedrich, 2005, p. 5 e 6). 

 

Assim, nesse jogo de forças, os efeitos patológicos, em que o delírio se confunde 

com a realidade são abrandados. Será no real da estátua do Deus, como figura de 

sonho, se afigurará a imagem de fantasia com o efeito de real. A obra de arte não 

está consubstancia, portanto, no objeto realizado, posto à frente, materializado. 

Entre as poesias épica e lírica não há em comum senão a palavra. A epopéia não 

tem como fim a formação de imagens, pois o rapsodo Apresenta um mundo 

objetivado. A épica aponta um caminho para as artes plásticas, a lírica, um 

encontro com a música. Também isso se dá em relação à pintura e à escultura. 

 

Da mesma forma em que se dá com as modulações poéticas da epopéia e da 

lírica, tanto a pintura quanto a escultura constituem apenas em meios para se 

obter o elevado tom e os perturbadores efeitos artísticos. Assim, na poiesis3 o 
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artista plástico e também o músico e o poeta conseguem tais efeitos por meio de 

desvios de sentidos originários, prévios. O artista plástico vê o mármore e sonho, 

vê, a imagem escultural. O artista da palavra, o poeta épico vê a mesma figura 

viva que deixou em êxtase o artista dotado de cinzel. Mas o poeta não coloca 

entre a sua visão e a visão dos homens uma estátua, um objeto dotado de formas 

trabalhadas. O rapsodo narra como aquele figura demonstra sua vida por meio de 

ações esplendorosas. Ação, movimento, tom, palavra, intertíscio, constituem o 

material com o qual o poeta produz efeitos de êxtase, o sentir. Dotados de seu 

esto (a imaginação) e do seu estro (a técnica). 

 

A visão, o belo, a aparência delimitam o domínio da arte 

apolínea: esse domínio é o mundo tranfigurado dos olhos 

que no sonho, com as pálpebras fechadas, criam 

artisticamente. A epopéia também quer nos transportar a 

esse estado de sonho: não devemos ver nada com os olhos 

abertos e temos que nos apascentar com a imagens, para 

cuja produção produção o rapsodo procura nos estimular por 

meio de conceitos. (NIETZSCHE, Friedrich, 2005, p. 20). 

 

O que Nietzche nos força a reconhecer? Para uma apreensão do mundo mais 

verdadeira, em estado de caminho para a plenitude na apreensão das coisas, 

devemos não ver com os olhos abertos. Devemos, sim fechar os olhos para sentir 

as coisas do mundo, mas ver com as imagens interiorizadas. Pois se é com o 

conceito que o rapsodo estimula as nossas imaginações, devemos comprender 

com nietzsche que o rapsodo faz uso da palavra dara sucitar imagens que possa 

veicular conceitos. Mas não os conceitos da ordem do exterior, pois eles estão 

prontos e reificados. Em nota a essas conclusões do pensamento de Nietzsche, o 

tradutor nos esclarece de onde vem o seu entendimento: 



 

Segundo Schopenhauer o conceito a abstração que o 

homem promove a partir do mundo como dado, e que não 

pode ser representado por nenhuma intuição particular, pois 

sempre abrange um universo de intuições que não pode ser 

reduzido inteiramente a nenhuma, é representado o mais 

adequadamente pela palavra (NIETZSCHE, Friedrich, 2005, 

p. 20). 

 

Quem sabe a questão que ainda esta em curso seja aquela que Michel Foucault 

nos aponta em As palavras e as coisas? (FOUCAULT, Michel, 1968). Qual seja, o 

nosso tempo ainda teima, resiste, em buscar a compreensão dos fenômenos 

culturais sejam levadas a efeito a partir de concepções de mundo e visadas 

teóricas preexistentes. Melhor dizendo, as ideias e as obras que afloram são 

resultantes de todo um espírito do tempo. As causalidades e as decorrências dos 

acontecimentos adviriam teleologicamente, numa relação de causa e efeito que 

torna possível uma previsibilidade na ocorrência dos processos sociais. 

 

Haveria assim, um efeito de “continuidade” previsível, que ocorreria 

independentemente de qualquer análise situacional. A essência dos 

acontecimentos e as condições para as interpretações das suas causalidades e 

efeitos já estaria consignada por espírito do tempo. Nessas perspectivas, os 

objetos do nosso conhecimento já estariam nomados e interpretados a partir de 

conceitos preexistentes. Conforme essas premissas, a racionalidade governaria 

toda forma de entendimento dos fenômenos. O sujeito teria uma irrestrita 

capacidade de se posicionar ante os objetos e os fenômenos do mundo. Uma 

inquestionável competência para sujeitar o que ocorre ao seu escrutíno juízo 

crítico. O que nunca estaria assim sendo colocado em questão? Pode-se 

considerar que os modos, os vínculos e os compromissos do sujeito que pode 

incorrer na intepretação do mundo de um modo falseado. 



 

 

O que Michel Foucault vislumbra seria o apagamento do sujeito como centralidade 

na ordem dos acontecimentos. Um sujeito interpretante, que se reveste da 

competência dos deuses do Olimpo para dizer o mundo, assujeitar o mundo 

conforme o seu entendimento. Foucault nos envereda para as novas formas de 

interrogar o mundo. Estaria assim em perspectiva um novo campo epistemológico. 

 

Assim, o emprego das categorias de “causa”e “efeito”, de 

“antecedente”e “consequente” utilizados pela comum 

compreensão histórica são próprios de uma metodologia 

precisa, bem datada, que, do ponto de vista de Foucault 

aparece como exausta e que é, em suma a metodologia 

naturalista-racionalista, cujos triunfos no domínio das 

ciências experimentais a impuseram como um duplo do 

comportamento racional em todos os outros setores do 

conhecimentos (LOURENÇO, Eduardo, apud: FOUCAULT, 

Michel, 1968). 

 

As quatro similitudes que nos apresenta Foucault, assinala uma ordem do mundo 

constituído sob os prismas das semelhanças. Vemos que convenientia, 

aeumulatio, analogia e simpatia constituem os vetores que deram sustentação à 

ordem do mundo clássico que durou até os albores da era moderna. Ou seja, “o 

mundo se deve dobrar sobre si mesmo, duplicar-se, refletir-se ou encadear-se 

para que as coisas possam assemelhar-se, e dizer-nos os caminhos da similitude 

e por onde eles passam; não onde ela está, nem onde se vê, nem por que sinal a 

reconhecemos” (FOUCAULT, Michel, 1968). 

 

Há, nas percepções, certa coisas que não convidam o 

pensamento a um exame, porque a percepção basta para 



 

determiná-las, e há outras que o obrigam inteiramente a um 

exame, na medida em que a percepção nada fornece de 

sadio. – Falas, evidentemente, dad coisas que aparecem de 

longe e das pinturas em perspectiva. – Não compreendestes 

o que quero dizer...” (PLATÃO, República, VII, 523 b ss.). 

 

Esse mundo em que há uma ordem prevalecente das similitudes e das 

semelhanças constituiria o mundo da representação: “a identidaade no conceito, a 

oposição na determinação do conceito, a analogia no juízo, a semelhança no 

objeto” (DELEUZE, Gilles, 1988, p. 28). Mas é forçoso reconhecer os limites para 

se conhecer o mundo. Os limites que os sujeitos têm para se perceberem e assim 

obterem percepções de um mundo que ultrapassa o entendimento pelas vias da 

racionalidade. Isso, porque, como apreendemos no diálogo de Sócrates com 

Teeteto há um mundo a ser percebido pela força do pensamento imediato. 

 

Esse seria o mundo tangível e nomeado. O pensamento se realizaria assim pela 

imagem de si mesmo e que entra para a ordem da passividade, sem possibilidade 

de ser redarguido. Mas também há um mundo desconhecido que nos força a 

verdadeiramente pensar. Segundo Deleuze, essa seria a questão do interlocutor 

de Sócrates: é quando não se reconhece, quando se tem dificuldades em 

reconhecer, que se pensa verdadeiramente” (DELEUZE, Gilles, 1988, p. 28). 

 

O que temos a enfrentar seria o problema da percepção dos fenômenos que 

ocorrem em nosso mundo. Necessário se faz reconhecer que o verdadeiro 

pensamento se realiza fora do conhecimento das coisas. Um pensamento nada 

amistoso, nada apaziguador, pois o sujeito que não conhece, não tem os 

elementos para nomear as coisas, se atormenta no pensar. Nesse pensar a partir 

do caos torna-se essencial manter acesa a vela da percepção. Estar aberto ao 

novo, ao desconhecido e inexplorado. Essa abertura possibilita que o thaumazein 



 

[o espanto] revele um mundo novo. que açula o pensar. Para que isso ocorra 

necessário se faz abandonar toddo um mundo consabido. Isso exige coragem 

necessária para abandonar nas sendas dos caminhos do pensamento os pré-

conceitos, que liberam as percepções natimortas e que colocam os objetos na 

condição de cadáveres insepultos. 

 

Deleuze, ao apontar os limites das faculdades, aquilo que cada uma – dado os 

seus limites a um verdadeiro pensar – pode apresentar como desvio e malefício, 

pondera que: 

 

Há algo no mundo que nos força a pensar. Este algo é o 

objeto de um encontro fundamental e não de uma 

recognição. O que é encontrado pode ser Sócrates, o templo 

ou o demônio. Pode ser apreendido sob tonalidades afetivas 

diversas, admiração, amor, ódio, dor. Mas, em sua primeira 

característica, e sob qualquer tonalidade, ele só pode ser 

sentido (DELEUZE, Gilles, 1988, p. 28). 

 

Portanto, talvez devamos não insistir com tanta ênfase na busca de elaboração de 

uma pensamento comunicacional em que esteja adequadamente afastada da 

ideia de representação do mundo como objeto. Porque a ideia de representação 

pressupõe um mundo dado, feito e estável. Significa também uma forma de 

pensamento racionalizante, apta a apreender uma realidade codificável. Ou seja, 

assim seríamos capazes de plenamente decodificar os fenômenos unitários e que 

se interagem. Contudo, devemos ressaltar que a cultura em que estamos imersos 

resiste a toda e qualquer forma de definição e julgamento realizados meramente à 

luz da razão idealizante. 

 



 

Melhor estratégia será levarmos em conta que esta nossa sociedade midiatizada 

não mais pode ser concebida conforme os parâmetros em que foi erigida a 

modernidade. A sociedade que trazia em seus ideiais a concepção de progresso, 

de novo, de superação alcançados por meio de eficácia nas estratégias 

hermenêuticas parece não mais ser possível de se sustentar. A modernidade 

enraizante, estribada nas tradições a serem superada indica-nos ter chegado a um 

esgotamento, ou a um beco sem saída. 

 

Estamos assim, face a uma realidade complexa, que não abre perspectivas de 

ultrapassagens de avanço e superação. Tal realidade não nos apresenta qualquer 

possibilidade de ser “pensada” senão através de estratégias sensíveis. Fora do 

controle, do pleno domínio do pensamento racionalizante, só podemos pensar 

sentindo. Ou mais: temos como recurso o sentir que faz pensar. Nesse sentido, 

como pensar num objeto da comunicação já demarcado e prenhe de significados? 

Para não cairmos numa cilada espistemológica, intentemos novas investidas nas 

searas da criação para, de alguma forma, fazer cintilar novas ressonâncias, novas 

dissonâncias na diferença e na repetição dos acontecimentos. 

 

Sabemos que a modernidade que se vale do pensamento teleológico, nos termos 

levantados por Gianni Vattimo, a partir das proposições de seu mestre Walter 

Benjamin, não seria capaz de recuperar com fidedignidade (ou coerência e 

isenção) o passado, a história. Qualquer tentativa nesse sentido revelaria não 

mais que gestos de representação de um mundo idealizado. Um mundo que 

representaria muito mais uma ideologia dominante. 

 

Assim, aquilo de que fala a história são as vicissitudes da 

gente que conta, dos nobres, dos soberanos, ou da 

burguesia, quando se torna classe de poder,m as os pobres, 

ou os aspectos da vida que são considerados baixos, não 



 

são considerados “baixo”, não são levados em conta, “não 

fazem história” (VATTIMO, Gianni, 1992, p. 8 e 9). 

 

Estaríamos assim, na sociedade da informação em que os meios tecnológicos de 

comunicação tansformam a antiga concepcão grega de Ágora, no sentido da 

phisis, presentificada no espaço social rugoso, numa Ágora virtual em que as 

múltiplas vozes soam dissonantes alaridos? A interrogação de Vattimo se dá 

nesses termos: seria essa uma sociedade transparente? 

 

O que pretendo afirmar é: a) que nos nascimento de uma 

sociedade pós-moderna um papel importtante é 

desempenhado pelo mas media; b) que estes caracteriam a 

sociedade não como mais “transparente”, mais consicente de 

si, mais “iluminada”, mas como uma sociedade mais 

complexa, até caótica; e por fim, c) que é precisamente 

nesse relativo “caos” que residem as nossas esperanças de 

emancipação (VATTIMO, Gianni, 1992, p. 10). 

 

Nesse sentido é que intentamos fazer nossos investimentos na tentativa de situar 

a comunicação fora dos campos dos saberes estáveis e estatuídos. Melhor será 

pensar a comunicação como um sem lugar. Ou melhor: pensar que a 

comunicação, não estando em lugares fixos, previamente detectáveis, que tem 

sua hora e lugar pré-determinados, pode se presentificar ubiquamente em nossos 

espaços-tempos. Como estratégia, buscamos pensar a comunicação sendo regida 

pelo mito de Proteus. A comunicação se presentificaria assim, inusitadamente, 

sem forma e substância fixas, sem gêneros, formatos e expressão de conteúdos 

estatuídos e inamovíveis. 

 



 

Ou seja, devemos adotar uma postura em que estejamos abertos a novas 

experiências estéticas, em abertura para o acontecer poético Não devemos levar 

em conta que as coisas devem ter finalidades, que tudo deve ser enquadrar na 

ordem do funcionalismo e do pragmático. Kant, em sua Crítica da faculdade do 

juízo (KANT, Immanuel, 1995) pondera que a experiência estética produz 

“sentimentos íntimos, de natureza diversa. Seria aquilo que chamamos de belo, ou 

seja: o sentimento de algo que não se confina às dimensões e aos conceitos de 

que nos valemos para enfrentar o nosso mundo cotidiano. Seria com esse 

sentimento, com essa experiência estética do cotidiano que alcançaríamos o 

Sublime. 

 

Ver as coisas, como propõe Martin Heidegger, em seu ensaio A origem da obra de 

arte (HEIDEGGER, Martin, 2004): não são as coisas em si que, objetiva e 

diretamente naquilo que se apresentam aos nossos olhos. O que possibilita a 

nossa experiência estética está para além do objeto individual, que significa e 

emblematiza conceitualmente aquilo que está consabido no mundo. Há todo um 

conjunto de situações e circunstâncias que possibilitam o desvelamento do objeto 

que nos possibilitará o acontecimento do desvelar do objeto. Até mesmo a 

situação histórica, a nossa disposição anímica e a nossa capacidade de 

estabelermos o olhar entranhado e estranhado pode fazer com que nos 

aproximemos da Verdade. Qual seja, uma verdade íntima, pessoal, única e 

inaugural. 

 

A experiência estética residiria, como propõe Hans Ulrich Gumbrech 

(GUMBRECH, Hans Ulrich, 2006) a partir de Martin Sell, com sua obra Estética da 

aparência (Apud Gumbreche, 2006) não estaria diretamente no objeto, ou naquilo 

que ele nos expressa enquanto objeto individual. O conteúdo expresso por um 

objeto resultaria da nossa linguagem que a ele designa conceitos. O que 

possibilitaria o resgate do efeito de “aparência”? A nossa capacidade de 



 

desvincular o objeto do real em que está posto. A nossa disposição em estabeler 

novas relações para que assim a nossa experiência estética aconteça. Por isso, 

devemos insistir com o argumento de Steel resgatado por Gumbrecht. ”O efeito da 

“aparência”, no entanto, dependeria da desvinculação do objeto e do conceito dos 

contextos conceituais e materialis aos quais pertencem normalmente” (Apud: 

GUIMARÃES, César et alli, 2006). 

 

Ou seja, a comunicação tem como objetivo gerar vínculos e intermediações entre 

os indivíduos e também entre as suas teias sociais. Para além disso, a 

comunicação se configuraria como espaços em que o sensorium se realiza. 

Espaços que geram sentidos tão efetivamente instaurados no social que tais 

sentidos, espécie de simulacros do real, conformam sentidos de real. A 

comunicação se coloca assim no plano da midiatização. Deste modo: 

 

A midiatização pode ser pensada como um novo bios uma 

espécie de quarta esfera existencial, com uma qualificação 

cultural própria (uma “tecnocultura”), historicamente 

justificada pelo imperativo de redefinição do espaço público 

burguês” (Apud: MORAES, Dênis, 2006, p. 22). 

 

Com essa disposição de se deixar surpreender ante os objetos e os fenômenos 

dos mais ínfimos aos mais concretos podemos superar os desafios que a 

comunicação nos coloca. Ou seja, não nos basta levar em conta o objeto da 

comunicação: ela se presta a gerar vínculos, colocar em comunhão o Eu e o 

Outro, o indivíduo e o social. Torna-se insuficiente tentar apreender o o sentido, o 

que é comunicação. Inútil tentar estabelecer a comunicação como disciplina 

autônoma, como um campo próprio. A interdisciplinaridade e a transciplinaridade 

da comunicação diz pouco da sua natureza e função. 

 



 

Seria mais plausível entender a comunicação como um não-ser e um não lugar 

fixos e determinados. Ou seja, devemos antes entender que a comunicação se 

presentifica como um campo anódino. Um campo que se submete e também se 

vale de dispositivos de controle e poder que se compõe e descompõe como uma 

tessitura dos NÓS da rede tecno-social. Assim compreenderíamos que a 

comunicação se dissimula como uma realidade simulada, vicária e vicariante. Um 

fenômeno que faz as vezes de outro e exerce o poder de outrem e que supre a 

insuficiência dos outros campos societais (política, economia, estética). Tais 

dispositivos de controle com os quais se exerce o poder se imiscuem em nossas 

vidas subrepticiamente. Mas é com inegável eficácia que ela se atualiza e 

sibilinamente se impõe. 

 

Como proposta a trabalho ensejamos novos engajamentos epistemológicos. 

Nosso ponto de partida: devemos nos colocar em abertura para captar essas 

pequenas crises do cotidiano. Um desvelamento que se daria a partir da 

disposição anímica para perceber nesse quarto bios midiático que compõe as 

redes de comunicação as ressonâncias dos objetos transmutados em 

dissonâncias. O desvelar desse objeto se daria a partir do princípio de que esse 

objeto se nos apresenta como uma COISA. Uma coisa estranhada que se 

entranha em NÓS.para que possamos 

 

Guardar as coisas como lembrança;/ Guardar as coisas 

como crianças / As fazem raras, preciosas, quando são 

iguais, cotidianas. / Guardar as sobras todas / Das coisas 

pedidas, negadas. / Das coisas perdidas / Só resta guardar 

os restos, / Até compor a existência. 
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