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APRESENTAÇÃO

A comunicação que não vemos é consequência de pesquisa 
desenvolvida com apoio do Conselho Nacional de 
Pesquisas Científicas (CNPq), a quem agradecemos. 

Este trabalho dá continuidade ao estudo da cidade como laborató-
rio de exercícios comunicativos e como cenário de manifestações 
políticas, que nela encontram ambiente adequado ao debate e ao 
desafio da procura dos interesses coletivos.

Observando essa continuidade, a pesquisa denominada “Por uma 
Epistemologia Política da Comunicação” retoma e desenvolve alguns 
conceitos estudados em Comunicação, Mediações, Interações (2015) e 
os entende como elementos vitais para a investigação do debate 
político que se desenvolve na cidade. Observando, mas indo além 
do conflito que se observa entre mediação e interação, aparente-
mente considerados e aceitos como conceitos sinônimos, estuda-se, 
agora, a natureza política da comunicação como área científica, a 
fim de saber até que ponto a comunicação pode superar a dimensão 
linear da simples transmissão ou os dispositivos midiáticos que a 
transformam em dispositivo de poder, para ser sensível às trans-
formações sociais que dão origem a distintos ambientes políticos 
e suas decorrências conceituais. Desse modo, a pesquisa tem como 
objeto delinear as dimensões epistemológicas que se voltam para as 
matrizes políticas da própria comunicação e a redefinem enquanto 
essência e consequência, inserindo, na sua epistemologia, outras 
esferas de estudo e investigação.

Ao discriminar as dimensões da comunicação que interferem na 
própria constituição política das transformações sociais, a pesquisa 
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procurou apreender suas consequências a fim de verificar as relações que 
se estabelecem entre a epistemologia e o objeto científico da comuni-
cação, na definição da sua prática empírica; estudar limites e fronteiras 
ambivalentes da comunicação como território científico que se dis-
persa entre políticas midiáticas, e aquelas que constroem alternativas 
de valores e comportamentos; avaliar, naquela ambivalência, a pos-
sibilidade de rever a definição da comunicação como área científica.

Da relação entre esses procedimentos metodológicos de observa-
ção, destaca-se a relevância da pesquisa voltada para a possibilidade 
de construção de uma epistemologia que supera a comunicação mi-
diática, para atingir a complexidade e as consequências do comunicar.

A matriz política da comunicação transforma a própria natureza 
da cidade ao possibilitar a criação de outros atores sociais, prontos 
a transformarem-se em personagens da própria dimensão histórica 
da cidade. Nessa história, redesenham-se não só o papel social da 
cidade, mas a atenção da comunicação para aquele papel que a afasta 
do espetacular poder de sedução dos dispositivos midiáticos e lhe 
permite atingir o comunicar, que, em princípio, disperso, efêmero e 
invisível, se redefine na rede de processos interativos metacontextu-
ais presentes na descoberta da ação política que possibilita superar 
as instâncias do sujeito, para que o indivíduo da modernidade se 
redescubra nos domínios do coletivo. 

Como consequência, constata-se que a comunicação não faz uso 
da política nem está a serviço das suas estratégias e dispositivos, mas 
pode propor-se à construção política, quando se permite rever seu 
objeto científico e exercício pragmático, elementos constitutivos da 
epistemologia, que define a comunicação como ciência. Ou seja, a 
cidade é protagonista da ação, que, por meio do comunicar, permite 
que se reconheça como a política se revela em valores e compor-
tamentos sociais, ao mesmo tempo que propõe o reconhecimento 
de apelos sensíveis, que, muito mais do que simplesmente visuais, 
ocorrem através de impactos mais próximos e íntimos ao volume 
dos corpos coletivos, na clivagem de escolhas e ações.  

A cidade nos faz políticos e nos ensina outro modo de produzir 
conhecimento que, mediante escolhas conceituais, metodológicas 

e empíricas, revela como pensamos e produzimos conhecimento. 
Somos políticos ao viver na cidade e, por ela inspirados, produzi-
mos inferências políticas que revelam nosso modo de conhecer. A 
cidade contemporânea é autora da sua política e das evidências que 
impõe à consideração cognitiva. Desse modo, o foco pesquisado não 
pretendeu desenvolver explicações daquela dimensão política, ao 
contrário, procurou comparar as dimensões políticas que podem 
estar presentes no ambiente da cidade e permitem entender o modo 
como estudamos a comunicação, ou como nos adaptamos às suas 
limitações vinculadas a efeitos espetaculares e midiáticos.

A dimensão política da comunicação como área de conheci-
mento leva à superação da polaridade de conceitos em oposição, 
que constroem um conhecimento conceitual e metodologicamente 
ordenado, para permitir a revisão dos limites do conhecimento 
como polaridades e redescoberta da dinâmica das diferenças, que, 
ao aproximarem diversas áreas de conhecimento, ressoam entre seus 
paradigmas teóricos e conceituais. Nessa dinâmica, a comunicação 
não se descobre como área interdisciplinar, mas se manifesta como 
antidisciplinar e, assim, se coloca no horizonte mais otimista da 
ciência contemporânea.

Dividido em dois blocos de ensaios especulares, porque se reto-
mam ou se remetem uns aos outros,  o livro apresenta dez ensaios que 
se voltam, de um lado, para o estudo da dimensão epistemológica 
que a política revela para a comunicação como área científica e, de 
outro, para a análise do exercício político que encontra, na cidade 
contemporânea,  seu cenário mais adequado e sua interlocução mais 
própria e convergente. Entre a política e a cidade, a comunicação 
constrói outras bases cognitivas e abre outros cenários para a ciência 
da atualidade. 

Ao primeiro bloco, pertencem os ensaios denominados: Comuni-
cação: ser ou não ser; Os nomes na arqueologia da comunicação; Dos lugares 
situados às lugaridades midiatizadas; Os simulacros da simulação. No 
segundo bloco, registram-se: Comunicação – retórica – epistemologia; A 
epistemologia política da comunicação; A midiatização da esfera pública; 
A cidade da multidão; A voz obscura das ruas.
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cidade é protagonista da ação, que, por meio do comunicar, permite 
que se reconheça como a política se revela em valores e compor-
tamentos sociais, ao mesmo tempo que propõe o reconhecimento 
de apelos sensíveis, que, muito mais do que simplesmente visuais, 
ocorrem através de impactos mais próximos e íntimos ao volume 
dos corpos coletivos, na clivagem de escolhas e ações.  

A cidade nos faz políticos e nos ensina outro modo de produzir 
conhecimento que, mediante escolhas conceituais, metodológicas 

e empíricas, revela como pensamos e produzimos conhecimento. 
Somos políticos ao viver na cidade e, por ela inspirados, produzi-
mos inferências políticas que revelam nosso modo de conhecer. A 
cidade contemporânea é autora da sua política e das evidências que 
impõe à consideração cognitiva. Desse modo, o foco pesquisado não 
pretendeu desenvolver explicações daquela dimensão política, ao 
contrário, procurou comparar as dimensões políticas que podem 
estar presentes no ambiente da cidade e permitem entender o modo 
como estudamos a comunicação, ou como nos adaptamos às suas 
limitações vinculadas a efeitos espetaculares e midiáticos.

A dimensão política da comunicação como área de conheci-
mento leva à superação da polaridade de conceitos em oposição, 
que constroem um conhecimento conceitual e metodologicamente 
ordenado, para permitir a revisão dos limites do conhecimento 
como polaridades e redescoberta da dinâmica das diferenças, que, 
ao aproximarem diversas áreas de conhecimento, ressoam entre seus 
paradigmas teóricos e conceituais. Nessa dinâmica, a comunicação 
não se descobre como área interdisciplinar, mas se manifesta como 
antidisciplinar e, assim, se coloca no horizonte mais otimista da 
ciência contemporânea.

Dividido em dois blocos de ensaios especulares, porque se reto-
mam ou se remetem uns aos outros,  o livro apresenta dez ensaios que 
se voltam, de um lado, para o estudo da dimensão epistemológica 
que a política revela para a comunicação como área científica e, de 
outro, para a análise do exercício político que encontra, na cidade 
contemporânea,  seu cenário mais adequado e sua interlocução mais 
própria e convergente. Entre a política e a cidade, a comunicação 
constrói outras bases cognitivas e abre outros cenários para a ciência 
da atualidade. 

Ao primeiro bloco, pertencem os ensaios denominados: Comuni-
cação: ser ou não ser; Os nomes na arqueologia da comunicação; Dos lugares 
situados às lugaridades midiatizadas; Os simulacros da simulação. No 
segundo bloco, registram-se: Comunicação – retórica – epistemologia; A 
epistemologia política da comunicação; A midiatização da esfera pública; 
A cidade da multidão; A voz obscura das ruas.
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A COMUNICAÇÃO QUE NÃO VEMOS

Este trabalho poderá atrair a atenção e alimentar a reflexão 
de todos aqueles que se interessam pela dimensão cognitiva do 
exercício político, que se manifesta na atividade profissional de 
comunicólogos, filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, 
urbanistas/arquitetos e artistas.

Capítulo 1 

COMUNICAÇÃO: SER OU NÃO SER

“O que comunica a língua? Ela comunica a essência  
espiritual que lhe corresponde. É fundamental saber  

que essa essência espiritual se comunica na língua  
e não através da língua” (Benjamin, 2011: 52).

1. A IDEIA DE COMUNICAÇÃO

O que é comunicável na comunicação? A resposta a essa 
pergunta, exageradamente simples, tem sido motivo de 
muitos debates nas últimas décadas do século XX até 

os dias atuais com o advento, sobretudo, das novas tecnologias da 
informação. Se a questão é quase óbvia de tão simples, por que dá 
origem a debates frequentes que não encontram uma base aceitável 
de resposta? A dificuldade estaria na pergunta ou no modo como 
podemos entendê-la? A raiz da questão poderá estar naquilo que 
Benjamin chamou de “essência espiritual” ao se referir ao verbal? 
Como comunica a comunicação? Poderíamos responder que ela 
comunica um modo de vida que, na atualidade, se confunde com 
aquilo que tem sido chamado bios midiático e, nesse sentido, a 
comunicação seria simples transporte de um modo de vida. Confun-
dimos a experiência de vida propiciada pela comunicação com sua 
própria essência e, nesse sentido, bios midiático seria outro nome 
para a comunicação contemporânea? Os homens estariam sujeitos a 
um jeito de ser que se confunde com o modo como se comunicam? 
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