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ApresentAção
por um espaço público mutante e, 

ao mesmo tempo, perene

Discutir e refletir sobre espaço público em um momento 
da sociedade no qual processos de comunicação são pau-
tados por redes sociais nos ambientes digitais, colabora-

ção, compartilhamento e visibilidade, entre outras características, 
podem parecer uma obviedade.

Mas, exatamente por tais características e por tantas outras 
decorrentes da própria sociabilidade do homem contemporâneo, o 
espaço público e a esfera pública surgem como a arena atemporal 
e necessária para compreendermos e reconfigurarmos o locus do 
coletivo, da deliberação democrática e dos processos políticos que 
envolvem o conjunto social para além dos indivíduos. O campo 
da Comunicação emerge nesse cenário como espaço catalisador de 
uma contemporaneidade, que, no dizer de Zygmunt Baumam, é 
líquida, flexível e resiliente.

É com esse espírito que apresentamos Mutações no espaço público 
contemporâneo, livro com textos produzidos a partir de seminário 
sobre o tema promovido pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP) em 2009.

Da mesma forma que a sociedade líquida emerge como desafio 
à configuração do atual espaço público, também emergem (sob 
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diferentes olhares), em todas as discussões aqui propostas, o filósofo 
Jürgen Habermas e sua teoria do espaço público, mais notadamen-
te da esfera pública. Não por acaso. A convergência da proposta 
habermasiana associada à possibilidade de uma esfera pública 
líquida resulta numa rica reflexão, aqui organizada em livro, sobre 
o momento social que vivenciamos, quando público e privado se 
encontram para um terreno híbrido de relações privadas num espa-
ço público, e deliberações públicas definidas em campos quase ou 
totalmente privados.

Tanto o seminário quanto o livro foram organizados a partir de 
quatro eixos temáticos concebidos na tentativa de propor discus-
sões transversais ao campo da Comunicação, de forma a ampliar e 
perenizar a discussão e reflexão sobre espaço público na sociedade 
conectada. Assim, o tema central do seminário – Mutações no espa-
ço público contemporâneo – teve como conferencista o professor, 
pesquisador e pensador Bernard Miège, da Universidade de Greno-
ble, França; em diálogo com Miège esteve o sociólogo e professor 
Gabriel Cohn, da Universidade de São Paulo. O livro apresenta a 
transcrição das palestras de Miège e Cohn, configurando o primeiro 
eixo temático.

Como segundo eixo temático, propusemos a reflexão sobre 
“Esfera pública, identidades coletivas e inserção social”, com a 
participação e respectivos textos das professoras Cicilia M. Kroh-
ling Peruzzo, UMESP – Universidade Metodista de São Paulo, e 
Rousiley Maia, da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 

A mídia, sejam quais forem seu formato e respectivos canais de 
distribuição, sempre desempenhou papel significativo na configu-
ração dos espaços públicos de nossa sociedade. As reflexões sobre 
papéis e impactos da mídia – Mídia entre o espaço público político 
e o social – foram realizadas pelos professores Luiz Signates, da 
UFG – Universidade Federal de Goiás, Eugênio Bucci e Heloiza 
Matos, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e Wilson 
Gomes, da UFBA – Universidade Federal da Bahia. 

Por fim, centramos nossas discussões no ciberespaço, a mais 
recente arena dialógica da sociedade, na qual o enquadramento de 

apresentação
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espaço e esfera públicos passa por um terreno fluido entre o virtual 
e o presencial, constituindo-se num amplo campo de investigação. 
Assim, o eixo “Espaço público, visibilidade mediática e cibercultu-
ra” foi debatido pelos professores Elizabeth Saad Corrêa, da Univer-
sidade de São Paulo, e Eugênio Trivinho, da PUC-SP – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Encerrando essas reflexões, temos o texto de Mauro Wilton de 
Sousa debatendo o protagonismo de atores sociais e a relação com 
espaço público e sociedade.

Assim, esperamos que a leitura deste livro sirva para abastecer o 
amplo e perene debate que pesquisadores, pensadores, professores e 
muitos outros interessados efetivam sobre o status da esfera pública 
contemporânea.

Mauro Wilton de Sousa e Elizabeth Saad Corrêa,  
organizadores. 
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prefácio
Que mutações?  

Quais acontecimentos?
José Luiz Aidar prado1

O fio condutor deste livro se coloca a partir da questão: o 
que ocorreu com o conceito e a prática do espaço público 
neste começo do século XXI, considerando que, ao lado 

dos media mais antigos, surge uma efervescência em torno das redes 
sociais nos ambientes digitais, produzindo-se outros regimes de 
visibilidade e de partilha?

Alguns dos autores dessa coletânea partem da proposta haber-
masiana e perguntam-se por sua atualidade. Haveria possibilidade 
de se ampliar o conceito habermasiano de modo a entender uma 
“esfera pública líquida”? Para responder a essa e a outras indagações 
ligadas ao tema do livro, os organizadores, Mauro Wilton de Sousa 
e Elizabeth Saad Corrêa, ambos da ECA-USP, propõem quatro 
eixos: o primeiro é lançado por meio da discussão empreendida 
pelos textos de Bernard Miège, da Universidade de Grenoble, e 
de Gabriel Cohn, também da USP. No segundo eixo temático, 
colocam-se as reflexões sobre a esfera pública, consideradas princi-

1	Doutor	em	Comunicação	e	Semiótica	pela	PUC-SP,	onde	é	professor	do	Programa	de	Estudos	
Pós-graduados	em	Comunicação	e	Semiótica.
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palmente as identidades coletivas e a inserção social passionalizada 
dos agentes (Cicilia Peruzzo, da Metodista, e Rousiley Maia, da 
UFMG). O eixo 3 concentra as discussões sobre o papel dos media 
no espaço público (Luiz Signates, da UFG, Eugênio Bucci, da 
USP, Heloiza Matos, da ECA-USP, e Wilson Gomes, da UFBA). 
No eixo 4 são debatidos aspectos do espaço público voltados para 
o ciberespaço (Elizabeth Saad Corrêa, da USP, e Eugênio Trivinho, 
da PUC-SP), encerrando-se o debate com um texto reflexivo de 
Mauro Wilton de Sousa, da ECA-USP.

A tônica da proposta recai, portanto, sobre as fortes modifica-
ções introduzidas no capitalismo e nas sociedades nas últimas déca-
das, vale dizer, nas formas de reprodução social; seja pensando na 
sociedade como sistema ou como Lebenswelt, as teorias sobre espaço 
público e democracia tiveram de repensar muitos de seus pressu-
postos e direcionamentos. O primeiro texto, de Bernard Miège, já 
de início coloca a ideia de que há vários approaches ou filiações a 
considerar quando se pensa o espaço público na atualidade. Trata-se 
de retomar o ponto nodal “praça pública” como o lugar de reunião 
e discussão, em que cidadãos livres expõem seus argumentos e 
tomam decisões sobre a cidade e seus problemas? Mas será hoje a 
internet uma praça pública nessa direção? Quando vemos o espe-
táculo do Supremo Tribunal Federal para julgar os crimes ligados 
ao “mensalão” e os debates sobre o julgamento, na televisão, na 
imprensa escrita e na internet, estamos falando de “espaços públi-
cos” no sentido tradicional? A circulação de mensagens no Twitter 
durante o processo pré-eleitoral caracteriza um espaço público? Em 
que diferem tais espaços? É possível considerar o espaço público no 
rastro dos iluministas, que punham o uso público da razão como 
forma de fazer florescer a vida pública? Faltaria, como sugerem 
Peruzzo e Maia, repensar a ação comunicativa a partir dos regimes 
de passionalização (as emoções) que impregnam atualmente os 
fluxos semióticos?

O debate entre Serra e Haddad, em 2012, candidatos à prefei-
tura de São Paulo, resultou, para ouvidos atentos, guiado por uma 
razão que não poderia ser dita “comunicativa” no sentido haber-
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masiano, pois nasce orientada por preceitos da razão estratégica 
(marqueteira), em que os candidatos buscam não responder à ques-
tão do outro, mas transformá-la em sua questão, em desconstruir 
a posição do outro, em criar suspeitas em relação ao outro, à sua 
vida pública, em apontar mentiras etc. Seria um debate guiado pela 
razão sofista-instrumental, visando o fim de ter sucesso (aceitação) 
junto ao público. Do ponto de vista de um cidadão da urbe, como 
seria possível distinguir efetivamente quem está falando a verdade? 
Ou, pelo menos, qual das propostas seria melhor para a cidade? Evi-
dentemente, num mundo organizado para funcionar como o atual, 
“glocalizado” (conforme texto de Trivinho), é muito difícil, exceto 
para quem tem informações concretas sobre os funcionamentos 
sociais complexos, ter visão holística para poder dizer quem fala a 
verdade da cidade. O texto de Signates aborda a construção de um 
debate público num contexto eleitoral.

O espaço público deveria ser pensado hoje, então, como lugar 
de debate entre cidadãos, como lugar de resistência ou como lugar 
colonizado por um debate que desde muito deixou de ser ilumi-
nista? Os vários artigos desta coletânea discutirão diversas posições 
ante tal ordem de questões, de modo a permitir que o leitor possa 
montar seu quadro. Grande parte dos autores deste livro parte da 
teoria habermasiana da esfera pública para discutir hoje o espaço 
público, mas submete esse approach a correções. Miège pretende 
melhor costurar a teoria da esfera pública de Habermas à teoria 
da ação comunicativa. Aqui me parece que um balanço deveria ser 
agregado a tal debate, que é o da difícil separação que faz Habermas 
entre reprodução sistêmica e reprodução cultural da sociedade, ou 
seja, entre sistema e mundo da vida. Isso foi retomado por Haber-
mas no livro Faktizität und Geltung, em que ele recoloca a relação 
entre mundo da vida e sistema a partir da metáfora das eclusas. 
Gomes faz uma longa retomada da discussão empreendida por 
Habermas nesse livro.

Qual seria o papel dos media nessa contenda? Seriam os respon-
sáveis pela colonização dos imaginários ou essa seria uma forma 
de ceder ao midiacentrismo e despolitizar a própria esfera pública? 
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Haveria espaço nos media para debate político, ancorado em pre-
tensões de validez susceptíveis de crítica? Ou esse debate resultaria 
pulverizado no meio de um luxo incessante que mistura tudo, 
retirando qualquer possibilidade de força do melhor argumento 
no interior de uma multiplicidade de convocações para que todo 
cidadão se torne um consumidor em busca do “você-S/A”, do “eu 
capital” que se torna um signo no meio da superprodução semi-
ótica do capitalismo globalizado, que busca deslocalizar tudo, da 
agricultura à política?

Ao pensarmos, na direção habermasiana, que a razão comunica-
tiva abre novos rumos para a emancipação, seria o caso de perguntar 
como se instaura essa racionalidade dentro do capitalismo sistêmico 
atual, em que os valores se constroem pela superprodução semió-
tica, que nada mais é do que a deslocalização econômica e cultural 
geral das práticas sociais (a glocalização de Trivinho). Como seria 
possível pensar em um paradigma crítico de uma discussão baseada 
somente no entendimento, num mundo em que tudo se tornou 
mercadoria, inclusive a cultura, em que tudo gira pelos vórtices da 
economia-sistema?

O grande ausente na teoria da ação comunicativa é justamente o 
conflito. Foi Axel Honneth quem fez a crítica dessa navalha haber-
masiana sistema/mundo da vida, propondo um novo caminho 
para a teoria crítica da sociedade, construído a partir de uma luta 
pelo reconhecimento. A forma de Honneth resolver os impasses 
habermasianos, entre os quais, esse da navalha entre mundo da vida 
e sistema, é justamente colocar não o entendimento no centro da 
tarefa, mas justamente a luta, o conflito.

Uma anotação feita por Miège é extremamente importante nesse 
debate: não é mais aceitável pensar num espaço público homogêneo 
e único na atualidade. Desse modo, os dispositivos não são unica-
mente manipulatórios, mas inseridos num espaço em que se busca 
capitalizar todo signo, toda ação, dentro de um espaço conflitivo 
em que há resistências, menores ou maiores, a depender do tema 
e dos grupos envolvidos. O dispositivo comunicacional é diverso e 
fragmentado em Miège; ele não se caracteriza somente pelos media 
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preFácio

tradicionais ou pela imprensa. Diríamos que qualquer máquina-
-dispositivo emissora ou circuladora de sinais, ou seja, semióti-
ca, faz parte do conjunto de dispositivos comunicacionais. Tais 
máquinas visam produzir diferença, que, por sua vez, produz valor.

Para Miège, há quatro modelos de ação comunicacional que 
ativam o espaço público: os que giram em torno da imprensa de 
opinião; os que se ligam à imprensa de massa; o que foi ativado 
pelas relações públicas e aquele ligado ao ciberespaço. Bucci retorna 
a esses modelos de Miège. Creio que poderíamos, pensando nas 
máquinas semióticas, tematizar esses processos de ativação a partir 
dos modelos de enunciação das temáticas biopolíticas, ou seja, pen-
sá-los como temas ligados à circulação dos poderes. Nesse sentido, 
a genealogia do neoliberalismo levou ao modelo de construção do 
eu capital, pela via da teoria do capital humano. Se pensarmos nesse 
rumo, deveríamos tomar a sério uma anotação na fala de Gabriel 
Cohn, a de que o espaço público é oposicionista de origem (“no sen-
tido de que são determinados grupos da sociedade que reivindicam 
para si a representação da opinião pública”). Isto posto, podemos 
perguntar: quem hoje reivindica para si a condição de enunciado-
res de espaços públicos? Quem enuncia aquilo que deve constituir 
o modelo de vida dos profissionais, das mulheres, das pessoas de 
sucesso? Em que superfícies semióticas aparecem essas convocações? 
Quem se torna visível ao abraçar essas receitas ou modalizações? 
Quem se insurge contra elas? Essa erupção contestadora se torna 
visível ou invisível?

Política, nesse rumo, é justamente, como diria Rancière, esse 
vir à tona da voz que antes não tinha lugar, dessa imagem que não 
cabia inscrever nas superfícies dominantes dos dispositivos comu-
nicacionais. Lembremos que, nas palavras de Foucault, dispositivo 
é uma rede que alberga desde aparelhos técnicos e instituições até 
conjuntos de leis e decretos que fazem funcionar certo discurso, 
certa prática. Não existe discurso desenraizado. Se o discurso manda 
amarrar, o dispositivo providencia a corda, o amarrador, a regra que 
explica o modo de aprisionamento e o ritual em que a sentença se 
cumpre. Colocar-se contra essas práticas é criar espaço público de 
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discussão que tematiza e desnaturaliza o discurso, a regulamenta-
ção e sua respectiva gestão de coisas e pessoas. Em outras palavras, 
política é o nome da atividade que cria debate num espaço gestor, 
que se torna público. É o que Badiou chama de “acontecimento”, 
ruptura de status quo, nascimento de uma verdade para a qual pode-
rão surgir sujeitos dispostos a construí-la.

Num tipo de funcionamento sistêmico que atua por segmenta-
ção de mercados (e Cohn fala disso com propriedade em seu texto) 
há um desdobramento dos modos convocatórios para a vida de 
sucesso, pela via da capitalização do eu, através de pacotes biopolíti-
cos. Num espaço público opositor, a questão que se coloca é: o que 
significa construir outros mundos, com outros imaginários de con-
sumo, outras formas de vida, não conduzidas exclusivamente pelos 
agentes convocadores do mercado e pelas monoculturas da ciência 
e das formas culturais hegemônicas? Cohn formula essa questão a 
partir da expressão “novas formas de experiência social”. É a questão 
que nos parece central nesse debate sobre os espaços públicos.


