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Apresentação

Devoradores de imagens, adoradores de ícones 

Norval Baitello Junior traz nestas páginas os cenários do 
que ele mesmo denominou “a era da iconofagia”, título que 
destaca os simulacros que perpassam nossa vida em uma so-
ciedade mediatizada, globalizada, teleidiotizada, onde os es-
pelhos reinam em todas as suas facetas narcisistas, e onde o 
ser humano se encontra perenemente exilado de sua casa (sua 
própria pele, seu próprio corpo), porque vaga perdido em um 
labirinto de imagens que, em vez de refleti-lo, o inventa, o de-
forma, o converte em um holograma, um desenho que outros 
desenham, doce sonho ou pesadelo, com que os interesses do 
mercado sonham para aumentar seus ganhos.

“Devorar imagens” ou “ser devorado por elas” não são 
possibilidades alternativas, mas simultâneas. é um estado 
da questão, uma descrição de nossa realidade cotidiana, uma 
condição inexorável da qual os humanos da era digital não 
podem escapar. o momento histórico que nos tocou é o da 
proliferação indiscriminada, às vezes cruel e selvagem, de ima-
gens que não são somente objetos do nosso olhar (e como tais 
permanecem no exterior, fora de nós, a certa distância de se-
guridade, diríamos), senão quanto melhor atuam, orientam, 
ordenam, se convertem em tiranas de nossos sentimentos e 
percepções. De tal sorte, grande parte de nossas reações e sen-
timentos sobre pessoas e situações do mundo não derivam de 
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nossa experiência direta, senão de nossas imagens mentais, já 
pré-fabricadas por nosso sistema social (incluem-se aqui todos 
os estereótipos que se referem a pessoas que conhecemos, e os 
prejuízos contra as minorias, os diferentes, os estrangeiros que 
não conhecemos).

As imagens se converteram em nosso arquivo histórico, em 
nossa memória coletiva, e cada vez mais imagens aspiram co-
lonizar nosso futuro, nosso imaginário, nossos desejos. recor-
damos, pensamos, sonhamos através de imagens que invadem 
nossa existência, afastando-a da vida real, projetando-nos em 
uma dimensão virtual em que os sentidos e as linguagens do 
nosso corpo são substituídos pelas imagens que as máquinas 
criam para nós.

o sentido reinante de nosso tempo é a visão, sentido da 
distância e da separação por excelência, enquanto outros sen-
tidos, como o tato e a audição, caíram num desuso alarmante, 
se tornaram obsoletos e se atrofiaram, reduzindo as possibi-
lidades do humano, sem nos propor solução. Norval Baitello 
nos lembra, entre outros, o fenômeno da violência doméstica, 
juvenil ou cidadã, que só se converte em violência condená-
vel quando se faz visível, quando se retransmite, quando se 
converte em espetáculo. Se corpos e imagens se dissociam e se 
colocam em sistemas cognitivos diferentes, os seres humanos 
estão condenados à distância, em detrimento do contato e da 
proximidade, condenados à superficialidade, em detrimento 
da sua dimensão espiritual, condenados a um pensamento 
“sedado” e “sentado”, condescendente e acrítico.

Norval Baitello amplia o alcance de uma teoria da comuni-
cação que não deixa fora de seu âmbito de estudo o corpo hu-
mano como mídia primária. A saber, nem a comunicação, nem 
o cenário cultural e social em que esta se desenvolve podem 
prescindir do corpo. reivindica-se, assim, uma atenção aos 
corpos vivos dos seres humanos vivos, e um estudo detalhado 
de suas implicações nos processos culturais e comunicativos, 
seguindo as melhores pistas de uma semiótica humanista que 
não pode esquecer que uma teoria da comunicação implica a 
dimensão material da vida e, junto dela, a dimensão espiritual-
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-cultural-social que nela se projeta. o grande mestre brasileiro 
nos lembra que toda teoria dos meios de comunicação tem 
que estudar também os novos cenários que esses meios criam 
para as pessoas reais do planeta, e as diferentes definições e 
redefinições que o humano nos propõe.

Este livro adverte sobre o perigo que a vida sofre quando se 
petrifica em signos e símbolos do que nada pode reconhecer, 
símbolos que engolem a morte (os corpos-bomba dos terroris-
tas, mas também os corpos da anorexia que se convertem em 
tais por seguir os imperativos da moda), símbolos que men-
tem descaradamente (algumas reescrituras da história que 
favorecem os poderes vencedores), símbolos atrás dos quais 
já não existem pessoas, apenas computações matemáticas (es-
tatísticas, por exemplo), já não existem sujeitos com nomes e 
corpos reais, senão categorias abstratas (os telespectadores, os 
consumidores).

Se os humanos são signos, como proclamou Peirce no iní-
cio da semiótica, depois de várias décadas de sua absoluta su-
premacia e difusão através dos meios de comunicação, como 
sustenta Norval Baitello, devemos nos opor à equação sendo 
reversível: nenhum signo nunca poderá substituir um ser hu-
mano sem reduzi-lo à inércia, à indiferença ou à morte. Não 
“somos” as marcas que vestimos ou comemos, não “somos” 
o ícone de uma raça, uma nação ou um sexo, porque “somos” 
sempre algo mais, algo que pode classificar-se, arquivar-se, 
algo mais do que vem sendo ditado pela unicidade no tempo 
e no mundo do nosso corpo (conjunto inseparável da carne 
e espírito, evidência e mistério). os humanos, como sinaliza 
Benjamin, são obras de arte não reprodutíveis.

Mercedes Arriaga Flórez
Universidade de Sevilha 

Apresentação da edição espanhola, 
La era de la iconofagia            
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Prefácio

A era da iconofagia. Devorar imagens? Ser devorados por elas?

Reflexões sobre comunicação, mídia e cultura

A comunicação não é apenas ferramenta do homem, ou 
seu instrumento; a cultura não é apenas um entorno de ceno-
grafia ou um pano de fundo decorativo. Tanto os processos 
comunicativos quanto os processos culturais se desenvolvem 
como ambientes sociais e históricos complexos que não resis-
tem a visões reducionistas ou simplificadoras. Assim, a neces-
sidade de olhares transversais num mundo que frontalmen-
te ainda se encanta com os próprios dígitos foi a motivação 
primeira deste livro que nasceu da reunião de alguns olhares 
críticos sobre os processos desencadeados pelos meios de co-
municação e seu efeito sobre o “meio ambiente cultural” no 
qual vivemos. o ponto de vista adotado propõe o estudo dos 
fenômenos de comunicação e mídia a partir de um conceito 
intencionalmente ampliado de mídia: não apenas o jornal, 
o rádio, o cinema, a televisão e a internet são aqui conside-
rados meios de comunicação ou mídia. Esse caminho opta 
por enfocar, como componentes ativos dos meios, suas duas 
pontas, frequentemente esquecidas, sob o pretexto de serem 
apenas entorno: a ponta geradora de toda comunicação, que 
se constitui de um corpo, e a ponta-alvo do mesmo processo, 
que igualmente existe em sua natureza primeira de corpo. De 
nenhuma das duas pontas se dissociam suas qualidades de 
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portadores de memórias, história e historicidade, portanto 
de cultura. Acatam-se assim algumas das premissas de Harry 
Pross, autor de uma lúcida obra em Ciências da Comunicação 
(a quem o presente livro dedica atenção especial), que por sua 
vez se apoia em Dieter Wyss para englobar as linguagens cor-
porais como ponto de partida e de chegada de todo processo 
comunicativo. Coloca-se, portanto, o corpo, como primeiro 
suporte dos textos culturais e dos processos comunicativos, 
como “mídia primária”.

Tal opção não é inócua, pois, ao se propor tal ampliação 
dos limites de abrangência do campo da comunicação, neces-
sariamente surge uma obrigatoriedade: a abordagem de seus 
fenômenos como processos culturais e históricos, que proce-
dem de seres humanos vivos e seus corpos e alcançam na outra 
ponta também seres humanos vivos com seus corpos. Assim, 
o tratamento cultural das coisas da comunicação requer en-
globar os fatos geradores (não apenas técnicos, mas culturais: 
a imaginação, as memórias profundas, os mitos, as crenças, 
as experiências semióticas e as memórias profundas das vivên-
cias, corporais ou espirituais), mas também os cenários que 
esses mesmos fatos podem gerar ou já estão gerando. 

Comunicação e cultura constituem-se, desse modo, em 
esferas indissociáveis. Impossível pensar a comunicação hu-
mana sem a vertente histórica dada pela cultura. Igualmente 
impraticável compreender os fatos da cultura humana (en-
tendida como esfera e registro dos anseios e aspirações, das 
leituras e dos relatos do espírito humano) sem considerar as 
maneiras como eles se transmitem e se conservam no tempo 
e no espaço da vida. Tais maneiras de criação, transmissão e 
conservação da cultura humana são aqui deliberadamente vis-
tas como suas estratégias comunicativas. Um projeto de cul-
tura pressupõe um projeto comunicativo, mas também todo 
projeto de comunicação trama junto seu projeto de cultura. Se 
a comunicação é construção de vínculos, a cultura é o entorno 
e a trajetória complexa dos vínculos, suas raízes, suas histó-
rias, seus sonhos e suas demências, seu lastro e sua leveza, sua 
determinação e sua indeterminação. 
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os textos que compõem o presente livro dialogam entre si 
de maneira multidirecional: cada um tem vida própria, poden-
do ser lido independentemente de qualquer ordem. Alguns 
temas são retomados de maneira insistente, apontando para 
sua relevância e sua operatividade. os textos foram reunidos 
aqui mantendo-se a independência de cada um, também para 
serem utilizados como apoio pedagógico nas aulas de cursos 
de Teoria da Comunicação, Teoria da Mídia, Comunicação 
Comparada, Comunicação e Cultura, Semiótica da Cultura, 
Semió tica Geral, Teoria da Imagem e futurologia (essa disci-
plina, indispensável nos currículos das novas áreas da comu-
nicação, estuda a construção de cenários a partir das novas 
realidades trazidas pelas mais recentes conquistas do universo 
das comunicações). 

A muitos autores deve ser dado meu crédito de gratidão, 
por terem se aberto generosamente ao diálogo. Em primeiro 
lugar, devo um especial carinho e grande admiração a Diet-
mar Kamper (1936-2001), que, em seus últimos dez anos de 
vida (de 1992 a 2001), partilhou comigo inúmeros projetos e 
encontros científicos, em São Paulo ou em Berlim, dos quais 
resultaram alguns dos textos aqui contidos. Kamper, notável 
filósofo da imagem e sociólogo do corpo, ofereceu inestimá-
veis contribuições para o desenvolvimento de uma teoria da 
mídia verdadeiramente corajosa que tem o dever e a responsa-
bilidade de perscrutar poeticamente os cenários mais ousados 
e sombrios. Muito devo ao sábio e doce mestre Harry Pross 
(1923-2010), que, no seu idílico retiro no encontro das pontas 
geográficas da Alemanha, áustria e Suíça, jamais descuidou de 
oferecer matéria de reflexão aos seus discípulos, seja por car-
tas, livros, artigos, mas sobretudo por gestos e diálogos sem-
pre abertos. Ivan Bystrina (1924-2004), embora isolado nos 
últimos anos de vida em seu retiro em Lysá nad Labem, repú-
blica Tcheca, continuou sendo o corajoso propositor de uma 
Semiótica da Cultura que intencionalmente passa ao longo e 
ao largo das já instituídas teorias semióticas, oferecendo novas 
possibilidades aos estudos da comunicação em horizontes sis-
têmicos não apenas técnicos nem mecânicos, mas culturais e 
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históricos. Todos esses autores, uma vez que em grande parte 
ainda não foram traduzidos para o português, tiveram suas 
citações traduzidas por mim para a presente obra a partir de 
seus originais em alemão.

o tema central do livro introduz o termo “iconofagia”, que 
possui uma polivalência intencional. Esta também se manifes-
ta nos diversos ensaios que tratam do fenômeno: ora as ima-
gens são devoradas, ora são as imagens que devoram. Sendo 
sujeito ou objeto do processo, a denominação caberia tanto a 
uma como à outra. Em um dos capítulos, no entanto, procu-
rei chamar de “antropofagia impura” o processo de seres hu-
manos sendo devorados por imagens. A rigor, o “pensamento 
antropofágico” do notável Modernismo Brasileiro dos anos 
1920 foi quem primeiro apontou o fenômeno. E ele se propu-
nha realmente a promover uma devoração de ícones, ídolos e 
símbolos da cultura europeia, em vez de imitá-la, portanto um 
ato iconofágico, mas com um sentido construtivo e criativo. 
o que passou a ocorrer, no entanto, a partir do barateamento 
dos recursos de reprodução de imagens em grandes escalas, 
foi um fenômeno distinto daquele proposto por oswald de 
Andrade, senão o seu oposto: de antropófagos criativos, pas-
samos (e esse “nós” aqui não se refere apenas aos brasileiros, 
mas aos consumidores globais) a iconófagos de uma assim 
chamada cultura universal, pasteurizada e homogeneizada, e 
por último passamos a servir de “comida” ou alimento para 
essa mesma cultura universal das imagens. 

o presente livro se divide em duas partes. A primeira parte 
trata da comunicação em algumas de suas manifestações de 
violência (nem sempre apenas simbólica), alguns dialetos da 
violência dos meios de comunicação. A segunda parte procura 
abordar a comunicação, seus trânsitos e transformações, le-
vantando questões trazidas pelas transformações da mídia e 
suas possíveis consequências presentes e futuras. Perpassa as 
duas partes o procedimento da construção de cenários, enten-
didos como desdobramentos de tendências e indícios. Tal pro-
cedimento reafirma o compromisso de um olhar crepuscular 
(segundo Kamper, dividido entre duas luzes) sobre os encan-
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tos que se nos oferecem diariamente por meio das “comuni-
cações infinitamente facilitadas”, profetizadas por Marx em 
1848. Pensar hoje a comunicação sob o viés da cultura exige o 
sentido da responsabilidade de sonhar também os pesadelos, 
para que eles não nos assolem sob a forma de monstros reais 
na vigília do dia seguinte. 
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