
 

[DECLARAÇÕES ] 

 

 

Declaro que esta Tese é o resultado da minha investigação pessoal e independente. 

O seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas 

no texto, nas notas e na bibliografia. 

 

 

O candidato, 

 

____________________ 

 

Lisboa, ....  de ...............  de ............... 

 

 

 

 

Declaro que esta Tese se encontra em condições de ser apreciada pelo júri a 

designar. 

 

O orientador, 

 

____________________ 

 

Lisboa, ....  de ...............  de .............. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Doutor em Ciências da Comunicação, realizada sob a orientação científica 

do Professor Doutor João Pissarra Esteves. 

 

 

 

Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Se aceitarmos que este estudo sobre a experiência pública pede um leitor 

atento e intelectualmente disponível, então, conviremos sobre o enorme grau de labor 

solicitado ao seu orientador. O meu primeiríssimo agradecimento é-lhe, por isso 

dirigido: ao Professor Doutor João Pissarra Esteves fico-lhe grato pelo seu constante 

estímulo e devotamento, bem como pela qualidade e exigência dos seus comentários, 

anotações e críticas. Conciliando o imprescindível rigor com a aconselhável 

indulgência, foi sempre, desde a licenciatura, uma referência académica e humana.  

A minha palavra de reconhecimento à Fundação para a Ciência e Tecnologia, a 

qual me atribuiu a bolsa de investigação necessária para que a dedicação e o empenho 

destes estudos de doutoramento fossem totais. 

Devo também um agradecimento institucional à Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, especialmente, ao departamento de 

Ciências da Comunicação, no qual, ao longo de uma década, desenvolvi, enquanto 

aluno, o meu pensamento acerca da ideia de “publicidade”. 

Gostaria, ainda, de saudar todos os editores das revistas e as comissões 

científicas das conferências e congressos em que participei, os quais me ofereceram, 

ao longo dos últimos quatro anos, a possibilidade de não apenas discutir as minhas 

ideias, como também expandir os horizontes da minha reflexão. 

 

A todos o meu muito obrigado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Processo Publicitário 

- estudo sobre a experiência pública 

 

 

Samuel Mateus 

 [RESUMO] 

A ideia de publicidade, entendida como qualidade pública, é tão antiga quanto a reflexão 
acerca das sociedades humanas. Inicialmente, com a civilização Grega, associada à política, no 
Iluminismo relacionada com a argumentação crítica e racional, no séc. XVIII, a publicidade 
torna-se sinónimo de uma esfera pública burguesa capaz de debater a dominação política do 
Estado. Publicidade e Esfera Pública tornam-se termos sinónimos intermutáveis entre si. 
Assim, observa-se que toda a inquirição acerca do tema se subordina à sua determinação 
histórica. 
A tese do processo publicitário, em contraste, procura estudar o princípio de publicidade em si 
mesmo independentemente das suas diferentes modelizações. O que está aqui em causa é 
determinar a formação do problema público das sociedades e aferir a sua influência sobre a 
acção individual e colectiva. Precisamos, pois, de cogitar a sua forma processual: a publicidade 
como princípio arquetípico e universal das sociedades humanas. Deste modo, o sentido 
disfórico, demonstrativo e comercial da publicidade (vista como instrumento de marketing) 
não nos impedirá de a pensar na sua essência, isto é, como um princípio de gestão simbólica 
do vínculo social, ou como um fundo comunicacional de mobilização colectiva. O processo 
publicitário denota a mediação simbólica dos quadros de sentido das sociedades conciliando 
as suas lógicas de decomposição e recomposição, estabilização e instabilização, disnomia e 
eunomia.  
Intenta-se caracterizar o processo publicitário tanto nas suas fundações antropológicas quanto 
fenomenológicas onde a questão da aparência e da visibilidade na publicidade adquirem um 
papel central. Mas procura-se, antes de mais, estabelecer um quadro de análise para o 
princípio de publicidade a partir do exame da sua disposição e do seu teor. 
Um dos pressupostos centrais da investigação acerca do processo publicitário é a 
reciprocidade do indivíduo e da sociedade (vista como a definição plural do indivíduo) em que 
a publicidade alimenta o Singular e o Comum. Isto significa duas coisas: por um lado, a 
publicidade pressupõe uma naturalização da sociedade em que natureza e sociedade são 
noções copulativas. Por outro lado, ela posta-se como um princípio que diz respeito 
simultaneamente à sociedade (como princípio de mediação simbólica) e ao indivíduo (como 
princípio agilizador da individuação). A ilustração empírica disto mesmo é-nos, por exemplo, 
oferecida na mediatização contemporânea da publicidade, mais exactamente no papel 
publicitário que a televisão pode oferecer, e o qual designámos de tele-realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Publicitário; Princípio de Publicidade; Esfera Pública; 
Individuação; Sociologia da Comunicação; Tele-Realidade; 
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[Abstract] 

The idea of publicity or publicness, understood as public quality, is as old how as the reflection 
concerning human societies. Initially associated with the politics among the Greek civilization, 
and in the Enlightenment related with the critical and rational argument, in 18th century, 
publicity becomes synonym of a bourgeois public sphere debating the politics of the State. 
Publicity and Public Sphere become reciprocal terms. Thus, all the inquiry concerning publicity 
is subordinated to its historical determination.  
The thesis of the public process, in contrast, attempts to study publicity in itself independently 
of its different models. What it is here in cause is to determine the formation of 
societies’public problem and to survey its influence on the collective and individual action. We 
need, therefore, to consider its processual form: publicity seen as an arquetypical and 
universal principle of societies. In this way, the negative, demonstrative and commercial 
direction of publicity (understood as advertising) will not hinder us of thinking about its 
publicness essence, that is, as a principle of symbolic management of the social bond and as a 
deep communicational milieu of collective mobilization. The public process denotes the 
symbolic mediation of societies’ meaning frameworks, conciliating its logics of decomposition 
and resetting, stabilization and destabilization, disnomia and eunomia.  We seek to 
characterize the public process, not only in its anthropological as well as its phenomenological 
foundations where the question of the appearance and the visibility in publicity acquires a 
central role. But we search, above all, to establish a frame of analysis of publicity from the 
examination of its disposition and its tenor. 
One of the central assumptions of the inquiry concerning the public process consists in the 
reciprocity of the individual and the society (seen as the plural definition of the individual) 
where publicity feeds the Singular and the Common. This means two things: on one hand, 
publicity endorses a naturalization of the society where nature and society are copulative 
notions. On the other hand, it places itself as a principle that simultaneously concerns society 
(as principle of symbolic mediation) and the individual (as helping principle of individuation). 
The empirical example of these proposals is offered in publicity’s contemporary mediatization 
or more exactly in the public role television contains, and that we have called tele-reality. 

 

KEYWORDS: Public Process; Principle of Publicity; Publicness; Public Sphere; Individuation; 
Sociology of Communication; Tele-Reality; 

 
 

 

 



 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

 

 

Introdução ..................................................................................................................................... 1 

1- A Premissa Antropológica da Publicidade ......................................................................... 23 

Introdução ............................................................................................................................... 23 

A Máquina Antropológica Moderna ....................................................................................... 28 

O Contratualismo .................................................................................................................... 32 

A Naturalização da Sociedade ................................................................................................. 48 

O Funcionamento Basal da Publicidade .................................................................................. 66 

A Publicidade é um Universal da Sociedade ........................................................................... 95 

O Princípio de Publicidade na Sociedade Mbuti ................................................................... 104 

Despoletadores de Publicidade ............................................................................................. 120 

Excurso – Publicidade e Político ............................................................................................ 134 

2- Disposição e Teor do Processo Publicitário ..................................................................... 142 

Introdução: a Arqui-Publicidade ........................................................................................... 142 

A Disposição da Arqui-Publicidade ........................................................................................ 148 

Ideologias e Ideo-Lógicas ...................................................................................................... 161 

O Teor da Arqui-Publicidade ................................................................................................. 181 

Publicidade e Memória ......................................................................................................... 197 

3- Fenomenologia da Publicidade ........................................................................................ 214 

Introdução ............................................................................................................................. 214 

O Imaginal Público ................................................................................................................. 221 

A Aparência da Publicidade ................................................................................................... 246 

O Mundo da Vida, o Princípio de Publicidade e o Mundo Comum....................................... 273 

O Apriorismo do Princípio de Publicidade ............................................................................ 289 

O Regime Imanente e Emanente da Publicidade .................................................................. 295 

4- Individuação e Publicidade .............................................................................................. 304 



Introdução ............................................................................................................................. 304 

Indivíduo: um conceito trans-histórico ................................................................................. 319 

Individualização por intermédio da Socialização .................................................................. 331 

A Individuação Publicitária – o Comum e o Singular (ou o pré-individual e o individuado) . 336 

As Propriedades do Processo Publicitário – o exemplo da identização ................................ 355 

Excurso – o indivíduo como diferância ................................................................................. 384 

5- O Princípio de Publicidade Mediatizado - a tele-realidade ............................................. 398 

Introdução ............................................................................................................................. 398 

Precisão Terminológica ......................................................................................................... 406 

Pequena História dos Programas Televisivos de Realidade .................................................. 411 

Entre Procedimentos Ficcionais e a Realidade ..................................................................... 418 

Uma Nova Afinidade entre Privacidade e Publicidade ......................................................... 433 

A Proto-Política ..................................................................................................................... 441 

A Integração Social na Tele-Realidade .................................................................................. 456 

Conciliar o Particular e o Geral .......................................................................................... 458 

Religião e Tele-Realidade .................................................................................................. 466 

Televisão Relacional .......................................................................................................... 471 

“Liveness” .......................................................................................................................... 474 

Sentimento Comunitário ................................................................................................... 481 

Ideo-Lógicas: conversação e debate na tele-realidade ......................................................... 485 

Visibilidade e Sinoptismo ...................................................................................................... 495 

Individualizações ................................................................................................................... 503 

Excurso – O Prazer das Imagens e a “Aldeia Global” ............................................................ 521 

Conclusão .................................................................................................................................. 528 

Bibliografia ................................................................................................................................ 544 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

1 
 

Introdução  

 

A publicidade é, provavelmente, um conceito tão antigo quanto as sociedades 

humanas. Já presente na Grécia Antiga, a publicidade - entendida simplesmente como 

a qualidade daquilo que é público - desenvolveu-se na civilização romana: por 

exemplo, publicare significava divulgar uma opinião, ideia ou obra pela sociedade 

inteira tornando-a conhecida e compartida. Tratava-se de dar a conhecer, tornando 

alguma coisa comum, difundida, vulgarizada; algo que é colocado entre os homens e 

os une. Mas os Romanos investiram o termo de outras significações, tal a sua 

importância social: publicum, i podia referir o aparelho político do Estado (a res 

publica), indicando igualmente o interesse geral dos indivíduos (publicum conferre) ou 

a comunalidade que os une (verba publica). 

Todavia, é na modernidade que o conceito assume o máximo protagonismo. 

Kant descreve o princípio de publicidade a partir de uma premissa crítico-racional e 

coloca-o como condição do indivíduo e da humanidade. Em primeiro lugar, o princípio 

de publicidade é um aspecto fundamental do Iluminismo: ao tornar possível o uso 

público da própria razão, ela possibilita ao indivíduo soltar-se dos grilhões de uma 

menoridade incapacitante e assumir a avaliação racional do seu próprio valor, a sua 

vocação de por si mesmo pensar a sua autonomia e libertação intelectual (Kant, 1784: 

12). Em segundo lugar, o princípio crítico de publicidade de Kant representa a tentativa 

de fundar uma ordem política superior, justa e racional. Assim, ele não é somente a 

condição da ilustração e emancipação individual, ele é, também, o princípio de 

constituição política das sociedades. Da publicidade depende a emancipação dos 

povos já que ela traduz o processo de racionalização da política em nome da 

moralidade. Estes pressupostos encontram-se condensados na fórmula positiva 

transcendental da publicidade no Direito Público: “Todas as máximas que necessitam 

da publicidade (para não fracassarem no seu fim) concordam simultaneamente com o 

direito e a política” (Kant, 1795: 170). O princípio crítico de publicidade supõe, assim, 

um exercício de debate e de discussão colectiva com base na qual política e 

moralidade se conciliam. 
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Toda a reflexão subsequente acerca da publicidade foi realizada a partir deste 

princípio kanteano crítico-racional. O princípio de publicidade (Öffentilichkeit) foi 

assimilado a funções políticas passando terminologicamente a ser designado como 

Esfera Pública ou Espaço Público na tradução portuguesa, Public Sphere ou Public 

Space na inglesa, Sphère Publique ou Espace Public na francesa. A Esfera Pública refere 

a avaliação racional e o juízo crítico dos assuntos públicos. De acordo com Habermas, 

ela pôde ser observada nas sociedades Britânica, Francesa e Alemã, no séc. XVIII e 

princípios do séc. XIX. A Esfera Pública Burguesa é, então, concebida como a esfera de 

pessoas privadas reunidas em público que, fazendo uso da sua razão, debatem as 

relações de governação e a autoridade estatal (Habermas, 1991: 27). Daí a importância 

da esfera pública para a Teoria Política: ela constitui a concretização histórica da 

institucionalização da razão prática kanteana onde as normas do discurso racional e do 

melhor argumento se sobrepõem aos estatutos e aos privilégios, e onde as acções do 

Estado são ponderadas e questionadas pelos próprios cidadãos. Uma Esfera Pública 

vista como núcleo normativo das sociedades ocidentais que recorre à linguagem, ao 

discurso e à comunicação como meio de influência política; ela é uma instância 

exterior ao Estado vinda da sociedade civil procedendo ao exame da dominação. A 

função política da Esfera Pública reveste-se de uma dimensão ético-moral que consiste 

nesse controlo do poder político e numa exigência de legitimidade a partir das 

expectativas e da vontade dos próprios cidadãos (Esteves, 2003: 33). Neste contexto, o 

princípio de publicidade assume o sentido de tornar públicos conhecimentos, 

experiências e opiniões através de uma prática comunicativa vinculada à razão que 

visa traduzir as aspirações políticas, económicas e culturais dos indivíduos que 

participam na Esfera Pública. Publicidade e Esfera Pública tornam-se, então, termos 

sinónimos. 

As sociedades ocidentais contemporâneas distinguem-se pelo carácter 

complexo e fragmentário da experiência social conduzindo a uma patologia da razão 

prática que tem na actividade instrumental e estratégica o seu elemento central. O 

diagnóstico de um modelo particular de desenvolvimento – o da economia capitalista 

e da democracia de massa – corresponde a uma racionalidade de ordem teleológica 

promotora de um estado moral muito diferente do constatado na Esfera Pública 

Burguesa, verificando-se agora uma retracção das suas exigências éticas e morais. A 



 

3 
 

normatividade da Esfera Pública vê-se, na contemporaneidade, confrontada com 

imperativos performativos, funcionalistas e tautologizantes cada vez mais exigentes 

que a colocam em causa (Esteves, 2003: 16). Este tipo de racionalidade (obcecada com 

a relação meios-fins ou a relação custos-benefícios) provoca uma objectivação 

generalizada do social com os concomitantes corolários ao nível da reprodução 

simbólica das sociedades ocorrentes na Esfera Pública, pondo em causa não apenas a 

intersubjectividade, como o próprio fundamento das sociedades democráticas. À 

medida que estas tendências se agudizaram, o discurso público crítico-racional da 

Esfera Pública foi-se dissolvendo e paulatinamente desaparecendo do horizonte das 

sociedades desenvolvidas ocidentais. Ocorreu, então, o que Habermas chamou de 

transformação estrutural da Esfera Pública (Habermas, 1991) e que se caracteriza por 

uma intensa contaminação da esfera pública e da esfera privada. O Estado e a 

Sociedade, anteriormente distintos, interpenetram-se, e as fronteiras entre o público e 

o privado esbatem-se. Não só as organizações privadas começam progressivamente a 

assumir um poder público, como o Estado assume funções que pertenciam ao privado. 

À medida que público e privado se tornam indistintos e que a esfera privada se reduz à 

intimidade famíliar, surge uma esfera social prenunciadora da desintegração da Esfera 

Pública Burguesa. Face ao debate crítico-racional erige-se uma cultura de consumo 

(Habermas, 1991: 161) que significa a despolitização da Esfera Pública. Esta só 

esporadicamente integra os circuitos de crítica política já que a negociação entre as 

associações de interesses e a administração pública substituiu o debate crítico. A 

Esfera Pública sofre um agudo processo de erosão: ela é invadida pelo ciclo económico 

de produção e consumo ao mesmo tempo que o raciocínio crítico-racional transforma-

se em consumo passivo. Deste modo, a Esfera Pública torna-se uma Esfera aclamatória 

e desvirtudada, assumindo-se mesmo como instrumento de legitimação do poder 

instituído. A desintegração da Esfera Pública Burguesa origina, assim, uma Esfera 

Pública apolítica e plebiscitária que não visa mais a emancipação e o discurso crítico-

racional de controlo dos actos de poder. Ela significa uma degradação do 

funcionamento democrático das sociedades tornando-se num factor de manipulação. 

Ocorre uma transmutação do princípio de publicidade: já não se trata de procurar a 

legitimidade da dominação face às expectativas do Público, mas da manipulação do 

Público e da própria Esfera Pública. Passa-se, então, de uma publicidade crítica para 
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uma publicidade manipulativa (Habermas, 1991: 178). A publicidade crítica 

representada pela Esfera Pública perde a dimensão de contraditório a favor da 

encenação, e desperdiça a argumentação a favor de dispositivos de sedução com os 

quais os indivíduos apenas se podem identificar e não debater. Os dispositivos 

tecnológicos de mediação simbólica contribuem para este diagnóstico ao promoverem 

as leis de mercado e a passividade acrítica, meramente lúdica. A crescente 

promiscuidade entre o capital e os meios de comunicação social destrói a sua anterior 

autonomia crítica. Habermas argumenta que o fabrico do consentimento constitui a 

sua principal função nas sociedades hodiernas. A Esfera Pública existe apenas na 

aparência, o Público não é senão um pseudo-público (Habermas, 1991: 160).  

O que está em causa na transformação estrutural da Esfera Pública é o princípio 

crítico de uma publicidade vista como Esfera Pública, ancorada numa sociedade civil 

autónoma e detentora de uma Opinião Pública informada e independente. A sua 

erosão, e a concentração dos meios de comunicação social sobre o entretimento e o 

lazer, significam o tendencial desaparecimento de um acordo racional advindo de 

opiniões conflituantes para dar lugar a um processo de aceitação unânime da 

dominação. A publicidade torna-se progressivamente mais demonstrativa, montra de 

sedução de produtos dirigidos ao indivíduo-consumidor e já não ao indivíduo-cidadão. 

O retrato feito por Habermas aponta, pois, um desinvestimento crítico da 

publicidade e a pauperização do conceito1. O diagnóstico da Esfera Pública traçado é, 

na generalidade, consensual pela maioria dos autores, ainda que algum do pessimismo 

e determinismo tecnológico oriundos da crítica da cultura feita por Adorno e 

Horkheimer sejam objecto de relativização. A aceitação da análise habermasiana 

parece, de certo modo, ser confirmada pelo uso espontâneo que fazemos na 

contemporaneidade da palavra “publicidade”: se a proferirmos sem preparação ela 

será muito provavelmente entendida como um reclamo (do francês reclamé) - 

mensagem comercial de promoção de um objecto, serviço, marca ou causa por 

intermédio dos dispositivos tecnológicos de mediação simbólica (do inglês advertising). 

                                                           
1
 Como se sabe, a Strukturwandel der Öffentlichkeit, escrita por Habermas, em 1962, não constitui a sua 

última palavra acerca da ideia de Esfera Pública. Ele não se contentou com esta situação disfórica do 
conceito e, nos trabalhos subsequentes, verificamos um esforço de reflectir sobre as condições factuais 
e normativas para uma Esfera Pública Moderna. Contudo, concentramo-nos nesta obra porque ela foi a 
primeira a constituiuir a publicidade (na sua acepção de Esfera Pública) como objecto de estudo, 
influenciando de modo inigualável as pesquisas posteriores acerca do conceito. 
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Com efeito, no quotidiano, a publicidade é frequentemente vista simplesmente como 

um anúncio de um produto ou ideia que visa, em última instância, persuadir a sua 

compra ou aceitação. Ela salienta a existência de uma indústria da comunicação 

especializada em criar as peças publicitárias que sustentam a divulgação do produto, 

configurando um instrumento comunicacional da gestão de marketing. Trata-se, assim, 

de uma modalidade da comunicação organizacional ou institucional visando suscitar o 

desejo pelo produto ou marca, ao mesmo tempo que tenta diferenciá-lo dos 

concorrentes, aumentando o seu valor junto do consumidor-alvo. A compreensão da 

ideia de “publicidade” parece, deste modo, ter sido invadida pelo conjunto de 

transformações estruturais que marcaram a Esfera Pública.  

Tal como o diagnóstico hodierno se afigura, destacam-se dois corolários. Um – 

e como já se disse - a apreensão do princípio de publicidade foi progressivamente 

assimilado ao princípio crítico de Kant. Esta passagem é marcada pela oscilação 

terminológica entre publicidade crítica e Esfera Pública. Dois, se o princípio de 

publicidade traduz não mais do que a Esfera Pública, então, o declínio da Esfera 

Pública Burguesa iniciado em meados do séc. XIX e prolongando-se até aos nossos 

dias, implica necessariamente que identifiquemos a decadência do princípio de 

publicidade. Esta presunção foi defendida por Sennett (1992), o qual consagra uma 

obra ao desaparecimento do homem público. Como sabemos, ele arguiu que o 

desenvolvimento do capitalismo industrial destruiu as mediações simbólicas da relação 

social até aí vigentes baseadas na teatralidade e na dramaturgia. Segundo ele, o 

Espaço Público constitui-se historicamente - a partir do Antigo Regime - segundo a 

ideia de impessoalidade e a possibilidade de comunicar publicamente de maneira 

anónima sem que, para a troca simbólica ser credível, seja necessário referir as 

particularidades individuais. Trata-se de uma expressão teatral onde o uso profícuo de 

adereços formava e exprimia publicamente uma personagem. Contudo, a partir do séc. 

XIX – no mesmo período histórico do declínio da Esfera Pública Burguesa – esta 

expressão dramatúrgica, diz-nos Sennett, tende a ser substituída pela representação 

de si. A vida pública perde o seu carácter teatral para se transformar numa 

transmissão da experiência individual idiossincrática sem nenhum trabalho de 

apresentação (Sennnett, 1992: 180). A tónica da comunicação pública é colocada sobre 

a revelação da personalidade e a expressividade pessoal suscitando um laço social 
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baseado na intimidade. O aparecimento da “sociedade intimista” traduz o repúdio do 

carácter ritualizado característico do homem público do séc. XVIII a favor de uma 

exigência de autenticidade e testemunho directo das subjectividades. Para Sennett, 

este imperativo da transparência generalizada marcou o fim do Espaço Público. Tal 

como Habermas, ele identifica a passagem para o séc. XIX como um momento de 

erosão da publicidade. Esta é vista como uma instância esvaziada da carga simbólica 

original, um princípio transmutado que já não comporta uma dimensão crítica sendo 

um pálido reflexo da força social que outrora teve. O seu impacto social é marginal.  

 

I. 

Assim se constituiu a questão acerca do princípio de publicidade e dela decorre 

a sua compreensão contemporânea. Princípio menor, objecto de uma célere elisão, 

mediação simbólica que não se sustém nem enquanto Esfera Pública, nem como 

mediação da relação social. Eis uma publicidade progressivamente reduzida a um 

campo profissional, uma indústria de gestão da comunicação estratégica. Uma 

publicidade que, sem referir a Esfera Pública, se despotiliza; e que, sem fazer a 

mediação de um homem público, se dessocializa.  

Mas será este o único quadro de análise do princípio de publicidade? Uma 

publicidade subsumida pela sua feição crítica em que o declínio da Esfera Pública 

significa absolutamente o ocaso da publicidade? Vivemos em sociedades desprovidas 

da qualidade pública? Usada há pelo menos dois milénios, será que a publicidade - 

como um fósforo varrido por um temporal – subitamente se apagou e cessou de existir 

como princípio social válido? A verdade é que mesmo admitindo, nalguma medida, o 

vatícinio de declínio e erosão, são várias as tentativas de pensar uma Esfera Pública 

contemporânea - seja ela Europeia ou nacional, dividida em várias Esferas Públicas ou 

pequenas Esferículas (Gitlin, 1998). Estes trabalhos procuram revitalizar o conceito e 

reoperacionalizar a publicidade, não considerando que a Esfera Pública ou a 

publicidade crítica tenham cessado de existir embora aceitem que sofreram um 

intenso processo de remodelação. Há, assim, o reconhecimento tácito de que existe 

alguma vantagem em não abdicar do vetusto conceito, aliás tal como é exemplificado 

pela edição de inúmeras obras e a organização de conferências internacionais 

dedicadas ao tema que todos os anos têm lugar. 
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A tese aqui apresentada situa-se neste domínio: o da problematização da 

noção de publicidade. A sua premissa é a de que vale a pena continuar a pensar o 

princípio de publicidade para lá dos reduccionismos e disforismos que vaticinam a sua 

cessação. Isto significa que a nossa reflexão se vai concentrar em ponderar de que 

modo se pode reabilitar o conceito na contemporaneidade; contudo, fá-lo-á de um 

modo retrospectivo. É nossa convicção que as aporias (teóricas e empíricas) com que a 

noção se vê actualmente mais ou menos confrontada resultam de uma apreciação que 

subsume a amplitude e riqueza da publicidade a um entendimento específico e 

particularizado.  

O argumento acerca da extinção do homem público não traduz o fim da 

publicidade. Um certo tipo de utilização dos atributos que ele confere ao Espaço 

Público do séc. XVIII e que, de acordo com The Fall of Public Man, estariam em 

falência, refere-se apenas a uma modelização da publicidade. Esses atributos integram 

o próprio princípio de publicidade: o anonimato ou a tensão entre a transparência 

subjectiva e psicologizante e a impessoalidade da sociabilidade não correspondem 

apenas às especificidades históricos-culturais de um modelo ou estrutura social; elas 

correspondem a traços fundamentais da publicidade. Nem tão pouco, a génese do 

homem público, descrita por Sennett, se traduz na criação de um novo tipo de Espaço 

Público ou de publicidade: ela versa, sim, uma nova singularização do princípio perene 

de publicidade.  

O mesmo acontece com a teoria habermasiana da Esfera Pública: ela refere, 

não a totalidade da publicidade mas o seu investimento crítico iniciado por Kant. A 

erosão da Esfera Pública Burguesa assinala, não o fim do princípio de publicidade, mas 

a transformação de um processo histórico de modelização logomáquica2 da 

publicidade consubstancial à política e à democracia modernas. Enquanto o espaço 

comunicacional do Espaço Público de Sennett diz respeito à interacção e à 

sociabilidade quotidiana, a Esfera Pública de Habermas indica a institucionalização 

política dessa sociabilidade: essa modelização logomáquica ou crítico-racional ensaia 

determinar as condições institucionais que permitem aos cidadãos incluir-se no 

                                                           
2
 O termo é utilizado por Rodrigues (2001:18) Designa a dimensão agonística da natureza dialógica da 

prática discursiva, e corresponde na modernidade a uma reivindicação argumentativa legítima capaz de 
ditar uma ordem de valores e normas com força vinculativa numa das esferas da experiência. 
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processo geral de formação da vontade colectiva através de uma discussão crítica de 

contornos racionais. A estrutura da publicidade burguesa não só se distingue do 

princípio de publicidade como não o coloca em causa. Esta estrutura significa uma 

organização histórica da sociedade. Habermas não reconhece na publicidade senão 

uma verdade sociológica esquecendo as raízes filosóficas e antropológicas do conceito 

(Ferry, 1987: 80). Aliás, o seu objectivo está longe disso: a sua teoria da publicidade é 

melhor compreendida como a tentativa de fundamentação histórica da relação 

dialéctica entre o sistema sociocultural e o sistema político (Hohendhal, 1982: 243). A 

teoria da indústria cultural de Adorno e Horkheimer permanecia abstracta porque, 

assumindo a existência do capitalismo organizado, não demonstrava como ele operava 

materialmente. A categoria de Esfera Pública como conceito mediador é aquela que 

faltava à Dialektik der Aufklärung para explicar a relação entre cultura, política e 

economia. Habermas consegue, deste modo, formar um paradigma de análise da 

mudança histórica ao mesmo tempo que funda uma compreensão da Esfera Pública 

que a vê como categoria normativa para a crítica política. Está aqui um dos problemas 

centrais de Strukturwandel der Öffentlichkeit: a ambiguidade da descrição que faz da 

evolução da Esfera Pública. Devemos entender a obra como uma simples descrição 

histórica? Mas então, se sim, como justificar que essa fase histórica se transforme num 

modelo normativo - tal como tem sido continuamente reivindicado, não apenas por 

Habermas ao longo da sua obra, como por muitos autores da Filosofia Política 

contemporânea? Não vamos rever as críticas que têm sido apontadas à categoria de 

Esfera Pública: a sua idealização como comunidade crítica de discussão racional dotada 

de paridade argumentativa e de igualdade de acesso que nunca se impuseram a toda a 

sociedade (como Ryan (1992) ou Baker (1992) sublinham); as críticas liberais (de Glotz 

(1968) e Jäger (1982)) e marxistas (de Negt e Kluge (1988)) colocando o modelo de 

Esfera Pública como pura construção intelectual; ou a revisão (de Thompson (1995: 69-

80)) da posição extremada quanto ao papel manipulador dos dispositivos tecnológicos 

de massa gerando indivíduos acríticos e intelectualmente entorpecidos. Não cabe aqui 

senão salientar que a Teoria da Esfera Pública proposta por Habermas não visa 

conceber a publicidade como objecto de estudo autónomo. Por um lado, a publicidade 

é apenas abordada a partir do seu investimento crítico como Esfera Pública e como 

tradução sociológica do princípio kanteano de publicidade; como não se separa a 
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estrutura histórica do princípio da publicidade, esta acaba por se apreendida 

parcialmente a partir do seu investimento político. Por outro lado, ela é utilizada como 

categoria de apoio da Teoria Crítica, vista enquanto meio de explicação de alguns 

axiomas prévios que importava confirmar. 

É necessário, por isso, retornar à essência do conceito e separá-lo dos projectos 

históricos de que foi objecto por parte das sociedades, ao longo dos centénios. Tal 

leva-nos a ter em consideração os investimentos de que a publicidade foi revestida, se 

quisermos, conduz-nos a distinguir entre o princípio de publicidade e os modelos 

históricos da publicidade. Com efeito, o que as obras acerca da publicidade, como as 

de Habermas ou Sennett, revelam é a incapacidade de diferenciar o seu princípio 

universal e as suas estruturas histórico-culturais (cf. Quéré, 1992: 49). Deste modo, ao 

assimilar princípio e modelos históricos de investimento da publicidade, os dois 

autores são levados a identificar juntamente com a elisão das estruturas histórico-

culturais da publicidade, a própria supressão ou declínio do princípio de publicidade. A 

nossa análise, em contraste, parte da necessidade de separar claramente o princípio 

de publicidade das várias modelizações resultantes dos sucessivos investimentos por 

parte das sociedades ocidentais ao longo da história. Cremos que para examinar a 

publicidade na sua autonomia necessitamos de adoptar uma perspectiva que 

reconheça diversos modelos publicitários correspondendo cada um à actualização e 

singularização do princípio de publicidade. Assim, a modelização de publicidade 

própria da sociedade medieval seria bastante diferente daquela da sociedade liberal 

burguesa do séc. XVIII, como esta se distinguiria particularmente das sociedades 

hodiernas. Todavia, o que as une é cada uma das modelizações agilizarem um princípio 

de publicidade por intermédio de diferentes tipos de mediações simbólicas. 

Em contraste com as abordagens convencionais, propomo-nos, pois, indagar a 

categoria da publicidade discriminando o princípio das suas modelizações. Trata-se de 

ousar descobrir o conceito de publicidade como objecto fundamental de investigação. 

O empreendimento assumirá a dignidade da categoria em causa não a fazendo 

depender de um qualquer investimento prévio. Pretende-se estudar a publicidade 

como princípio geral das sociedades, as suas características, os seus atributos, o seu 

papel comunicacional e a sua função social. A preocupação não incidirá sobre a análise 

de diferentes modelos histórico-culturais pelo que as considerações apresentadas não 
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devem ser interpretadas à luz da Teoria da Esfera Pública. Na medida em que nos 

concentramos sobre a publicidade enquanto princípio geral das sociedades interessar-

nos-á as diferenças de lógica e suporte da regulação simbólica aí ocorrente.  

Um estudo exaustivo acerca das actualizações do princípio não tem, neste 

contexto, lugar. Por nossa parte, interessa-nos, antes, qualificar a publicidade e 

perspectivá-la na sua condição abstracta, isto é, queremos sobretudo extrair as suas 

condições de funcionamento independentemente do modo como elas são accionadas 

nos diferentes momentos históricos. Incidimos, pois, sobre os factores potenciais do 

princípio, e não sobre os seus factores actuais. Se, até hoje, o enfoque sobre a 

publicidadade se pautou pela insistência na sua modelização (especialmente, a 

logomáquica), a descrição do fenómeno publicitário, por seu lado, tem sido 

negligenciada, já que ele foi englobado em compreensões histórica e culturalmente 

localizadas. É nossa convicção que o trabalho de reinspecção e de habilitação 

genealógica do conceito constitui o primeiro e indispensável passo para o 

entendimento aprofundado das mutações publicitárias ao longo do tempo. 

 

II. 

O assunto que nos ocupa é o de uma teoria alternativa de compreensão da 

publicidade. Isto não significa uma teoria substituta da Esfera Pública, nem uma 

fundação contemporânea – tardo ou hiper-moderna - da publicidade em contraponto 

à sua manifestação moderna. No primeiro caso, continuaríamos a abordagem político-

normativa baseada numa comunicação ético-moral de cariz racional. No segundo caso, 

afirmar a entrada numa nova fase histórica do conceito implicaria inseri-lo na mesma 

lógica de pensamento modelizador da publicidade. Não se trata, na nossa investigação, 

de substituir uma modelização por outra. Uma teoria alternativa tem aqui o sentido de 

uma teoria integral da publicidade3 a partir de um conjunto de postulados que ousam 

retirar a primazia do investimento histórico a que têm sido associados (quase) todos os 

trabalhos acerca da publicidade - uma teoria apenas alternativa às modelizações. Uma 

                                                           
3
 Consideramos existir três grandes obras fundadoras do entendimento da publicidade embora 

nenhuma possa ser vista como uma teoria integral da publicidade: a Human Condition de Arendt, a 
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft de 
Habermas, e The Fall of Public Man, de Sennett. 
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teoria do princípio de publicidade que afaste o velamento das sucessivas modelizações 

e nos permita aproximar do núcleo simbólico basilar que lhe preside.  

O que se pretende demonstrar é que a publicidade não opera somente ao nível 

institucional das sociedades, não é apenas um espaço discursivo da sociedade civil ou 

uma indústria de promoção comercial; ela move-se ao nível das mais prosaicas 

interacções sociais. Se surge associada a um certo tipo de poder e de saber, a verdade 

é que podemos perceber essas relações como sendo igualmente constitutivas do laço 

social e da identidade colectiva. O princípio de publicidade, enquanto mecanismo de 

mediação simbólica, salienta as operações e os procedimentos que efectuam a gestão 

simbólica do vínculo social, não apenas no plano Estatal, como no plano comunitário. É 

verdade que de entre o feixe de significações da noção de publicidade sobressaem 

aquelas que dizem respeito a uma parcela da autoridade do Estado, ou àquilo que lhe 

pertence, ou, ainda, aquilo que está ao seu serviço ou é por si controlado. Ou aquelas 

significações - mais ou menos jurídicas - que derivam da oposição entre publico e 

privado, sendo o primeiro aquilo que é acessível a qualquer um. Mas existem depois 

todo um feixe de acepções mais ligadas ao pulsar comunitário das sociedades: a 

publicidade como propriedade daquilo que é notório, rumor, conhecido ou partilhado; 

ou a publicidade – recordar-nos Arendt (2001) - como espaço de aparências, um 

mundus onde os indivíduos existem publicamente (coram publico) enquanto aparição 

de si formando as personagem de uma espécie de mundo cénico dos homens 

(theatrum mundi). A publicidade como organização da dialéctica entre o socialmente 

visível e o invisível, como possuindo uma feição epifânica4. No séc. XVI, Rabelais não 

escrevia publicquement para designar a própria sociedade utilizando a palavra como 

algo que está perante todos, visível a todo o mundo? E Burke, em 1791, não referia o 

public eye (Noelle-Neumann, 1993: 194-195)? Há, assim, uma relação entre a 

publicidade e a aparição no espaço comunitário, entre a publicidade e os horizontes de 

visibilidade no campo da percepção comum, seja ela imediata ou mediatizada. Ela 

inclui o ordenamento expressivo dos comportamentos colectivos a partir, não de uma 

                                                           
4
 Sobre a relação entre a publicidade (grega) e a aparição epifânica do homem como manifestação de si 

perante e entre os outros homens, vide Arendt, A Vida Do Espírito- Pensar (1999) e A Condição Humana 
(2001). 
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concepção estratégica de gestão de impressões com vista à dissimulação dos 

interesses, mas sobretudo como o recurso material da expressão das singularidades. 

É precisamente ao demandar as raízes comunitárias profundas do princípio de 

publicidade que somos obrigados a tomar uma nova direccção no estudo do conceito: 

uma teoria alternativa da publicidade deriva, também, desta urgência em impedir que 

fenómenos sócio-antropológicos universais permaneçam subordinados ou obliterados 

perante os manifestos fenómenos político-económicos característicos da 

modernidade. Assim, esta variação da teoria da publicidade recolhe legitimidade da 

profundidade histórica da noção: ela está mais próxima da doxa grega ou da 

existimatio romana - da reputação e distinção - do que da Opinião Pública Iluminada. 

Voltemos à palavra latina publicum. O que a presente tese reclama é resgatar o 

sentido adormecido da publicidade, isto é, aquele que releve os contornos 

comunitários. O publicum não refere apenas os assuntos de Estado, como a 

comunalidade que une uma sociedade. O substantivo publicus enfatiza precisamente 

essa dimensão escondida de publicum. Publicus é aquilo que pertence ou está 

disponível à comunidade ou ao povo. Etimologicamente, deriva quer de pubes 

(adulto), quer de poplicus, derivação de populus (povo). Por outro lado, escapa-nos 

frequentemente que publicus e communis (a raíz de communitas a partir da qual nasce 

a palavra portuguesa “comunidade”) eram utilizados na Antiguidade como noções 

sinónimas. Comum é aquilo que é público, tal como público designa aquilo que é 

aberto a todos e que, portanto, pode ser objecto de uma apropriação comum. E mais 

uma vez, notamos a aproximação entre publicidade e a quotidianidade: é que 

communis significa também o vulgaris, aquilo que é banal, geral ou público (como a 

vulgaris liberalitas de Cícero, isto é, a liberdade que todos abrange). Com esta 

digressão etimológica desejamos reclamar toda a riqueza conceptual da publicidade e 

estabelece-la como um fundo comum de mobilização colectiva. Na sua ínsita dimensão 

comunitária, ela congrega o significado não tanto de um processo racional de 

mediação simbólica concentrado na participação democrática, mas o de uma 

mediação simbólica capilar de comprometimento social generalizado.  

O princípio de publicidade acontece na quotidianidade e na banalidade das 

acções. Articula-se com a experiência social de dois modos: não apenas (como 

relevámos a propósito da aparência) segundo a aisthesis ou dimensão sensual, como 
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principalmente, segundo um modo patético, um pathos ou dimensão afectiva. O 

pathos é a emoção, a comoção tornada moção, é aquilo que permite tanto a 

experiência perceptiva quanto a cognitiva ou moral. Toda a mobilização colectiva é 

orientada por uma patia, seja ela empática, simpática, antipática. Toda a afectividade 

é pontuada por uma ressonância pública capaz de afectar estados de consciência. Uma 

das premissas do nosso estudo acerca do princípio de publicidade é que ele vive 

impregnado de afectividades possibilitadoras da comunhão, da comunicação, do 

contacto entre os homens. Porque a experiência social não está apenas no agir; reside 

igualmente no sofrer e no compartilhar comum. A publicidade, diremos, consiste numa 

forma de paixão colectiva. Possui as suas gramáticas do falar e do argumentar em 

sociedade, os vocabulários de motivos, as retóricas discursivas, encerrará uma 

discussão ética; mas isso não a esgota. Detém simultaneamente juntamente com a 

razão, o arrebatamento; juntamente com a cognição, a afeição; juntamente com a 

crítica fria, a exaltação e o ardor apaixonantes. Pois, nem sempre temos presente que 

os fenómenos sociais constituem, por vezes, oximoros: o princípio de publicidade é, 

com certeza, um seu exemplo. 

 No movimento patético que caracteriza a publicidade (o qual perpassará em 

todos os capítulos desta pesquisa) não observamos senão a criação desse sentir 

colectivo, dessa sensibilidade colectiva que consiste em ressentir a mesma coisa e de 

ser afectado pela mesma reverberação, essa vibração síncrona dos espíritos, algo para 

o qual Durkheim nos preveniu com a ideia de “efervescência social” ou Maffesoli com 

a expressão “nebulosa afectiva”. Porque a publicidade é também uma síntese psíquica 

sui generis: não basta que diversos indivíduos se encontrem na mesma situação ou 

vivam a mesma experiência, como no caso da multidão. Para que tenham a mesma 

experiência e se relacionem publicamente é necessário que se encontrem num estado 

afectivo semelhante, que sintam, que se sintam, e que esse sentimento seja 

propagado. O princípio de publicidade provoca essa adesão e essa predisposição 

mútua. Fá-lo por intermédio de uma acção de contextualização implícita, de uma 

circunscrição de uma realidade que permita definir os factos relevantes, os 

sentimentos que interessam, as emoções que se partilham. São representações 

simbólicas alicerçadas em crenças explícitas que projectam um horizonte de sentido 

que formará o campo de possibilidades desse mundo público. E portanto, a relação 
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social é directa sem pretender ser objectiva; é indirecta sem com isso suprimir as 

subjectividades: é uma relação oblíqua onde ideias e representações impessoais 

colectivas concorrem para a perspectiva individual e subjectiva e vice-versa. Ou seja, a 

relação pública é aquela onde os indivíduos são configurados por aquilo que 

configuram – sem objectivismo, sem subjectivismo. Indivíduos que se individualizam 

publicamente. 

 

III. 

Eis uma publicidade concebida como coordenação fluida da acção simbólica ou 

dito por outras palavras, como processo. Aquilo que nomeamos de processo 

publicitário recobre justamente a pluralidade de dimensões do sentido que se alojam 

no exercício de mediação simbólica do princípio de publicidade. Não uma publicidade 

estanque, compartimentada, subordinada apenas a um investimento - seja ele crítico 

ou figurativo por exemplo - mas uma publicidade entendida como actividade simbólica 

tout court formada por diversas modalidades e para a qual concorrem diferentes 

fontes de sentido. Há aqui uma maleabilidade conceptual que nos permite formular a 

hipótese já enunciada de uma publicidade que não se restringe ao domínio político-

jurídico do público e do privado. Na publicidade observamos múltiplas declinações, 

vários agenciamentos, uma pluralidade de jogos de linguagem. Notamos na 

antropologia simbólica ou numa sociologia cultural dos movimentos publicitários das 

sociedades que a qualidade pública (aquilo que é público) não é um dado objectivo e 

estabilizado mas resultado de uma configuração de estratégias individuais, 

perspectivas colectivas ou efeitos de sentido. Se se caracteriza por essa capacidade de 

ressonância dos espíritos, a publicidade, vista enquanto processo, acontece, então, 

como sucessivos estágios, suportes polivalentes da acção social. O processo 

publicitário convoca, deste modo, uma pragmática da experiência pública em que a 

definição do princípio de publicidade não lhe precede mas que segue os trajectos, as 

aventuras, as peripécias que os contextos históricos e sociais contêm. Em cada 

momento, são as complexidades, as sombras, os vultos dos sentidos comuns que 

devem ser redimidos; são as tramas da publicidade que têm de ser resgatadas e a sua 

dinâmica colectiva reencetada. Mais do que identificar agregados colectivos de 

subjectividades, o processo publicitário desvenda-se segundo os regimes da acção a 
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que dá origem, segundo o modelo de exercício comunicacional, de acordo com figuras 

complexas de (re)composição de tipos de racionalidade e legitimidade. Porque a 

publicidade, como veremos, dá-se processualmente como transacção, denúncia, 

reivindicação de planos de significações e representações simbólicas, ela é sempre 

publicização: publicitação de semânticas - democráticas e cénicas como Habermas e 

Sennett nos mostram – e de registos colectivos da experiência social que utilizamos 

para superar as provas quotidianas que ameaçam destabilizar o sentido prático (quase 

uma phronesis) e que partilhamos enquanto membros de uma mesma sociedade. Na 

sociedade, a publicidade não ocorre sem possíveis distorções ou deformações: por isso 

ela é um processo, uma forma inacabada de pequenas tensões que concorrem para 

moldar os seus agenciamentos de acordo com cada situação. O processo publicitário 

qualifica, no fundo, as metamorfoses da associação com os seus modos característicos 

de distribuição simbólica da pertença (os quais serão naturalmente objecto do nosso 

estudo). Ele exprime a modalidade da acção colectiva, modalidade essa vista 

comunicativa e relacionalmente, um modo singular de agir e viver em comum. Não há 

por isso, uma única figura do princípio de publicidade: como configuração processual, 

ele não é simples adição de comportamentos individuais, ele supõe uma organização 

que os agencie de maneira a formar uma totalidade que não se consome mas que está 

sempre a realizar-se, em contínuo e em permanência. Por conseguinte, princípio de 

publicidade e processo publicitário são expressões que não sendo a mesma coisa 

recobrem o mesmo horizonte de sentido pelo que serão utilizadas, ao longo da 

exposição, como expressões sinónimas. Contudo, note-se que aquilo que contribui 

para a dinâmica recompositiva do processo publicitário é justamente 

compreendermos a publicidade como sendo um princípio social de mobilização 

colectiva. É por ser, antes de mais, um princípio que a publicidade pode apresentar um 

carácter processual e mutacional. 

O processo publicitário assume para nós o desafio de nomear a dinâmica da 

emergência de formas publicitárias em gestação ininterrupta5: não designa uma 

modelização histórica (como a Esfera Pública Burguesa, enquanto instância interposta 

                                                           
5
 A este propósito consulte-se, por exemplo, a noção de Arènes Publiques utilizada por Cefaï (2002) em 

contraste com a de Esfera Pública. 
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entre a sociedade civil e o Estado) mas a criação e o desenvolvimento de formas 

díspares de experiência colectiva que têm lugar num teatro de acções conjuntas 

coordenadas e concertadas onde através de desintegração e recomposição se elabora 

uma ordem social negociada simbolicamente. Ele opera o corte transversal das 

sociedades fazendo comunicar, por intermédio da fecundidade da sua mediação 

simbólica, os vários campos sociais. Não se trata tanto de uma metáfora espacial 

promotora do consenso entre argumentos em disputa, como de uma movimento 

miscelâneo de maneiras de julgar, crer e existir em torno de (experimentações) de 

vivências públicas. Esta pluralidade de estilos de vida, costumes e atitudes, se 

quisermos, a riqueza ética, estética e moral é justamente aquilo que faz da publicidade 

um princípio processual da multiplicidade. A resolução pública dos problemas sociais - 

a sua construção, estabilização, tematização e interpretação - desenvolve-se nestes 

horizontes interactivos segundo uma dinâmica de produção e de recepção no seio do 

processo publicitário. É na translação do princípio de publicidade que eles 

verdadeiramente se constituem. Assim, o problema público é um que se faz fazendo 

conforme se vai descrevendo, não um produto finalizado e dado a criticar; inscreve-se 

na tessitura da própria sociedade. É formado pela intercompreensão dialógica, pode 

ser coagido pela racionalidade instrumental ou constrangido pelo mercado e a 

circulação de capital: contudo, estes aspectos não são irredutíveis à publicidade. A 

compreensão moderna não é a única possível. Existe no princípio de publicidade, 

enquanto processo, um espaço marginal inapropriável caracterizado por uma 

multiplicidade dificilmente enclausurada. A dificuldade do processo publicitário é de 

outra ordem: é a de conciliar essas lógicas de decomposição, desintegração e de 

disnomia preservando a sua unidade. Sendo a publicidade composta por 

deslizamentos dos quadros de sentido, o obstáculo é proceder ao seu enquadramento 

público e ao encadeamento social dessas potenciais situações de ruptura. A 

temporalidade joga aqui um papel determinante, como será aprofundado mais à 

frente. 
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IV. 

Os temas até agora mencionados formam o quadro de análise que a nossa 

pesquisa vai percorrer. A atenção ao princípio de publicidade tem por base a 

articulação entre o Indivíduo e a Sociedade, a qual é transversal a toda a investigação. 

Assim, para além de explicarmos o modo como a publicidade age ao nível colectivo, 

teremos em conta o modo como a publicidade influencia especificamente o indivíduo, 

procurando explicitar alguns mecanismos de formação da identidade colectiva e 

individual. 

A investigação empreendida caracterizar-se-á pela abordagem multidisciplinar 

aludindo não apenas à Sociologia, como também à Antropologia, à Filosofia ou à 

História. Convocaremos a sociologia processual tendo como grandes referências 

Simmel e Elias, mas encontraremos igualmente uma influência assinalável na 

sociologia de Durkheim, na Antropologia de Mauss ou na Fenomenologia de Schütz. 

No Interaccionismo Simbólico (sobretudo de Mead, Cooley e Blumer) munirmo-nos-

emos de três premissas basilares para apreciar o processo publicitário: o indivíduo age 

consoante o significado que atribui aos objectos sociais; esse significado deriva da 

interacção social; o indivíduo utiliza um processo interpretativo para lidar com as 

situações sociais e modificar, em consonância, os significados aí constantes. O 

processo publicitário intervirá na acomodação da acção social permitindo pensar como 

os indivíduos concorrem individualmente (e baseado num fundamento interpretativo) 

para a acção colectiva a partir da partilha de valores comuns e da união de diferentes 

esquemas interpretativos e conjuntos de significados em vigor nas sociedades 

humanas. 

Todavia, o maior destaque ao nível das Ciências Sociais, cabe, como não 

poderia deixar de ser, às Ciências da Comunicação. A opção é justificada pela 

perspectiva lata com que encaramos o princípio de publicidade: uma vez que ele 

traduz a mediação simbólica das sociedades, encontramos no fenómeno 

comunicacional os processos de produção, reprodução e interpretação que lhe 

correspondem. A comunicação salienta-se neste trabalho pelo modo como concorre 

para os processos de produção e de reprodução simbólica que eclodem todos os dias 

na publicidade. Entenderemos a comunicação na acepção lata que encerra diversas 

modalidades simbólicas e sistemas semióticos. Isto significa que as imagens, os 
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objectos materiais, a indumentária e todos os demais veículos de representações 

simbólicas são objectos pertinentes de análise do processo publicitário. Este será 

apreendido não apenas nas interacções discursivas como em todas as interacções que 

envolvam uma linguagem, seja ela verbal, visual, gestual ou corporal. Por outro lado, 

significa, ao mesmo tempo, que a mediação simbólica será perspectivada não apenas a 

partir das interacções face-a-face, como nas interacções mediatizadas pelos 

dispositivos tecnológicos de mediação. Embora não possuam o destaque de outros 

trabalhos, os temas das agendas mediáticas, da mediatização da acção colectiva e da 

acção pública, ou da formação mediatizada da opinião pública encontram-se 

subjacentes. Não sendo directamente questionados, eles serão aludidos a partir da 

interpretação do movimento publicitário que perpassa em algums programas 

televisivos de realidade. 

Entenderemos a comunicação como um fenómeno simbólico complexo que 

não se deixa resumir pela lógica da transparência ou da univocidade – a comunicação 

não sintetiza uma teoria da informação. Pelo contrário, o que está em jogo é a 

produção das equivalências, é a gestão subtil das diferenças capazes de motivar o 

aparecimento do comum. A comunicação é criadora do laço social quando articula 

uma mesma “simbólica” não obedecendo gratuitamente à lógica da revelação. 

Operações de redução do caudal simbólico do fenómeno comunicacional, de 

priorização da ordem unívoca e linear não nos poderão satisfazer. A concepção de 

comunicação suposta no princípio de publicidade introduz a figura do labirinto 

(Marcos, 2001: 15), vê-a como significação mas também sociabilidade, comunhão, 

imaginação. Como um caminho indefinido onde os indivíduos se arriscam perder; as 

passagens só são descobertas quando são percorridas, quando as encruzilhadas 

deixam de o ser. Ora é nessa aventura que a comunicação e a publicidade se 

enriquecem. 

O princípio de publicidade é um princípio comunicacional, por excelência: não 

vale nunca por si, nem tem nunca um único valor. A publicidade é objecto de 

reelaboração permanente, uma laboração compósita que reconduz os indivíduos pelos 

diversos círculos – restritos ou alargados – da comunicação quotidiana. Como a 

comunicação, ela nunca é completamente esvaziada, socialmente neutralizada, nem 

imaculadamente perfeita: como fenómeno comunicacional, o processo publicitário é 



 

19 
 

relacional, faz-se habitar de tensões que obrigam a gerir interpretações e conflitos. 

Mas é, sobretudo, uma contextualização simbólica fundamental das sociedades. A 

publicidade funciona segundo essa tarefa de co-referenciar um campo de 

investimentos de sentido partilhados. Daí a sua reiteração ao longo do tempo: eis uma 

publicidade vista como espaço comunicacional de imaginação, de religião, de memória 

colectiva, das formas simbólicas fomentadoras da relação social. 

A explanação dos pressupostos e intuições enunciadas será conduzida de 

acordo com cinco núcleos temáticos, cada um pretendendo explorar uma dimensão da 

caracterização do processo publicitário.  

A discussão em torno de uma premissa antropológica pretende consagrar o 

carácter universal do princípio de publicidade identificando, em primeiro lugar, os 

efeitos que a máquina antropológica moderna teve na interpretação do fenómeno 

publicitário, e, em segundo lugar, redefinindo um novo quadro de análise da relação 

entre indivíduo e sociedade e as consequência que isso acarreta para o princípio de 

publicidade.  

Em seguida, discutiremos o nível estrutural e funcional da publicidade, entre a 

sua disposição e o seu teor. No primeiro caso, procurar-se-á descrever e delimitar o 

modo como se constitui e organiza o tecido simbólico da publicidade, enquanto no 

segundo caso estará em causa apurar o modo de difusão da representação simbólica aí 

constante. Questionando a permanência das representações que circulam no processo 

publicitário, exploraremos os nexos que regem a relação entre publicidade e memória, 

mais exactamente, os modos de produção publicitária de uma memória colectiva.  

O terceiro capítulo encerra um estudo fenomenológico da publicidade dividido 

entre um estrato figuracional ligado ao problema da aparência e de um imaginário 

social, e um estrato associado ao mundo da vida. Procurar-se-á situar o processo 

publicitário numa relação dialéctica com o mundo da vida, concorrendo ambos para a 

criação de um mundo comum de experiência colectiva. Estes intentos permitir-nos-ão 

aperfeiçoar a descrição do princípio de publicidade extraindo-lhe ainda dois traços 

fundadores - ambos convocadores da relação entre indivíduo e sociedade: a sua 

natureza apriorística e o seu funcionamento segundo os regimes imanente e 

emanente. A natureza apriorística explica a capacidade da publicidade conciliar a 

dimensão subjectiva (o indivíduo aceite na sua singularidade) e a dimensão trans-
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subjectiva (a sociedade entendida como pluralidade de indivíduos), isto é, o facto das 

representações simbólicas estarem simultaneamente presentes nos actos individuais e 

nos actos colectivos. Já o duplo regime de funcionamento refere a aptidão do processo 

publicitário para conciliar a integração e a revisão das representações simbólicas que 

vigoram na sociedade. É ele que, no fundo, confere o carácter dinâmico que 

caracteriza o processo publicitário. 

O quarto capítulo concentra-se no problema específico da individuação e no 

papel que a publicidade desempenha a este nível. Partindo da premissa de que o 

conceito de indivíduo é um conceito trans-histórico que deve ser percebido como 

fundamentalmente mutacional, descrevemos o papel do processo publicitário nessa 

dinâmica transformativa. Em causa está um entendimento de uma individuação como 

processo infinito de individualizações segundo as ideias do Comum e do Singular. Ora 

uma das atribuições do princípio de publicidade consiste exactamente nesta 

articulação entre individual e colectivo, entre aquilo que pertence ao indivíduo, na 

acepção singular, e aquilo que pertence à sociedade (salientamos uma vez mais, o 

indivíduo na acepção plural). 

Terminamos com um exercício prático de observação do processo publicitário 

na contemporaneidade. Tem o objectivo de demonstrar que, não obstante o elevado 

grau de abstracionismo derivado da teorização contida nesta tese, a publicidade pode 

ser observada não apenas nas mais prosaicas actividades sociais, como na própria 

mediatização do princípio. Por esse motivo, concentrar-se-á no dispositivo tecnológico 

de mediação simbólica “televisão”, procurando os indícios do funcionamento da 

publicidade nos “programas televisivos de realidade”. Embora conhecidos por todos, 

poucas pessoas (espectadores ou mesmo académicos) lhe reconhecerão uma 

propensão publicitária. Assim, e de certo modo, o último capítulo desta investigação é 

aquele que mais arrisca. A convicção que nos guia é que a consideração da publicidade 

segundo o seu princípio processual, e não segundo a sua estrita modelização histórica, 

autoriza-nos a vislumbrar pequenos traços evidenciadores da acção publicitária no seio 

das sociedades humanas. Uma acção tremendamente diferente da acção ético-moral 

da compreensão crítica, mas também extraordinariamente inculcada e decisiva na vida 

quotidiana das sociedades. 
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Tal como a realidade social se apresenta em constante deslocamento, assim as 

suas teorias têm de se esforçar por a acompanhar. Porém, o caso é outro na nossa 

inquirição: a tese acerca do princípio de publicidade parte, não da transformação 

estrutural ou deslocamento da experiência pública, mas da mudança do modo como 

compreendemos a publicidade. O nosso ponto de partida não é a realidade que 

subitamente se altera: é apenas a alteração da nossa percepção acerca do problema 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

  



 

23 
 

1- A Premissa Antropológica da Publicidade 

 

 

“Aquilo que determina as qualidades dos 

homens é a sua situação relativamente à natureza e 

aos outros homens – é-lhes tão próprio como os 

átomos” 

(Nietzsche, Friedrich, La Volonté de Puissance I, 

Paris, Gallimard, 2004, p. 297) 

Introdução 
 

A modelização crítico-racional da publicidade insere-se numa perspectiva 

característica da modernidade recolhendo substancial influência da teoria política do 

Contrato Social. O contratualismo compreende o conjunto, estruturalmente coerente 

mas aparentemente diversificado, das teorias políticas que colocam o fundamento 

político - seja ele potestas, imperium, conselho, governo, soberano, maioria ou Estado 

- num acordo tácito ou expresso entre os súbditos, ou entre os súbditos e a instância 

política soberana. Contrapõe a legitimação transcendente da soberania à 

imanentização da legitimidade do poder, problematizando o fundamento e a 

amplitude do domínio político. A modelização crítico-racional da publicidade inspira-se 

directamente na teoria do contrato social ao fazer depender o funcionamento da 

esfera pública de um fundamento racional de legitimação da autoridade estatal 

derivado do consentimento dado pelos cidadãos reunidos enquanto Público. A esfera 

pública é justamente a instância que actua como operador pragmático do pacto social 

entre governantes e governados. A sua relevância advém de colocar em prática as 

orientações práticas sobre o modo de condução política da sociedade. A sua essência 

política e social coincide com a teoria do contrato social na medida em que pressupõe 

na sua origem a possibilidade dos governados manifestarem, em cada momento, o seu 

consentimento. Assim, a esfera pública é como que o espaço de actualização e 

renovação da submissão consubstanciada pela convenção mútua entre cidadãos e 

Estado. Enquanto institucionalização do exercício da razão prática, possui inscrito o 
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potencial emancipatório e normativo pressuposto no contracto social. É com base na 

pressuposição do seu carácter contratualista que a esfera pública - enquanto reunião 

de subjectividades privadas reunidas em Público com vista a debater a ingerência do 

Estado sobre os assuntos políticos- exerce um papel central nas democracias 

ocidentais6. Somente com a suposição de uma delegação da liberdade e dos direitos 

naturais num órgão social exterior é que a ideia de esfera pública é plausível na 

medida em que configura uma mediação simbólica exercida pela sociedade civil.  

A racionalidade é o elemento que estabelece a continuidade entre o 

contratualismo e a teoria da esfera pública. É na esfera privada, doméstica e familiar, 

que uma subjectividade analítica, precursora de uma esfera pública literária e política, 

se forma. Ela é o reino por excelência dos indivíduos que elegem nela a esfera da 

liberdade e da ausência de constrangimentos da autoridade soberana. Tal como o 

contrato é um compromisso político garante da estrutura social, por analogia, a esfera 

pública é um instrumento político que a sociedade civil utiliza para influenciar a sua 

própria estrutura e que trabalha a firme distinção entre política e sociedade, entre 

Estado e sociedade civil. Uma razão vista como potenciadora da emancipação dos 

homens, instituinte de uma sociedade civil que se considera superior não apenas 

porque determina a legitimidade do governo, como também porque exerce 

comunicativamente a sua vontade no seio da esfera pública. O contrato surge 

implicitamente como símbolo do progresso da humanidade já que implanta um estado 

civil que se opõe ao incipiente, arcaico e elementar estado natural. A sociedade civil, 

porque assenta na Razão e no consenso, constitui um momento de emancipação do 

homem.  

Antes do acordo social, o contratualismo não identifica, em termos estritos, a 

existência da sociedade na medida em que não existe um governo capaz de impor a 

ordem (Hobbes), a justiça (Rousseau) ou a propriedade privada (Locke). Foram três as 

condições de emergência das teorias contratualistas no âmbito do pensamento 

político moderno, em geral, e da determinação do fundamento do poder, em 

particular. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma cultura política secular 

                                                           
6
 A teoria da esfera pública reflecte não apenas a influência republicana do contratualismo, como, 

paralelamente, podemos identificar nela uma raiz liberal, a qual contribui, pelo modo tensional como se 
articula com o republicanismo, para a singularidade da sua génese e desenvolvimento. 
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disposta a debater e discutir racionalmente os fins e a utilidade do governo em clara 

rejeição das justificações de origem divina. Em segundo lugar, a instauração de novos 

processos de governação que abandonam deliberadamente a experiência tradicional 

como referência primordial da praxis social. Esta condição encontra-se exemplificada 

na passagem da sociedade feudal ao Estado moderno. Em terceiro lugar, o 

reconhecimento da instituição social do contrato, quer na sua aplicação política, quer 

na sua aplicação económica. Para os gregos, koinonia indicava tanto uma associação 

económica como política, assim como para os romanos a sponsio (promessa) era 

utilizada quer nos negócios de compra e venda, quer na explicação da lex como 

convenção que obriga todos os indivíduos. Conforme a definição Papiana na Digesta, 

lex est communi rei publicae sponsio, a lei é um compromisso comum da república 

(Bobbio, 1998). Estas alusões confirmam igualmente o contratualismo como uma das 

teorias mais antigas do pensamento político ocidental. No diálogo platónico Criton, 

encontramos aquilo que tem sido interpretado como uma alusão ao contrato social 

quando Sócrates explica a Criton porque é que tem de aceitar a sentença de morte e 

permanecer encarcerado em vez de procurar evadir-se e procurar exílio (Platão, 2000, 

46a-56a). Personificando as Leis Atenienses, Sócrates declara que ele possui a 

obrigação a obedecer às leis na medida em que lhes deve a possibilidade da sua 

existência e modo de vida. Elas regulam e organizam a vida social de Atenas 

permitindo a plena educação e realização dos seus cidadãos. A relação entre lei e 

cidadãos é primordial mas nem por isso é coerciva. Eles escolhem permanecer na 

cidade-estado e com isso assentem no cumprimento das leis e acatam a sua punição. 

Assim, Sócrates tem de preservar o acordo tácito que ele realizou ao habitar em 

Atenas e aceitar a condenação à morte, mesmo que tal signifique ir contra o seu 

próprio interesse pessoal. Entre ele e Atenas celebra-se um contrato social que o 

submete tanto aos direitos como aos deveres e punições que a polis lhe endossa 

(Friend, 2006).  

O contratualismo que desponta na modernidade e que inspirará a teoria da 

esfera pública recolhe inspiração deste contratualismo socrático presente no Criton 

baseado num compromisso moral e configura-se como uma teoria política que 

relaciona cidadão e política a partir de um pacto de submissão da liberdade natural a 

uma entidade exterior, o Estado, que assinalaria o fim do estado natural e o inicio da 
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condição propriamente política e social. A esfera pública irá, assim, ser concebida de 

acordo com as pressuposições que conduzem o próprio contratualismo, a saber, o 

antagonismo entre natureza e sociedade, a primeira pré-política, a segunda assumindo 

o grau máximo da condição política; e a assimilação da política com a 

institucionalização do Estado tornando indissociável (e dependente) o exercício social 

da política7 de um aparelho formal de gestão do poder. No contratualismo predomina 

(embora não seja exclusivo) o elemento jurídico como categoria central de 

entendimento político. De feição jusnaturalista, ele considera o Direito como o 

principal factor de racionalização das relações sociais e de prevenção da violência na 

medida em que se preocupa fundamentalmente com a necessidade de legitimar o 

Estado através da criação de um sistema jurídico baseado nos brocardos latinos pacta 

sunt servanda, e dura lex sed lex, princípios bases do direito civil e internacional que 

enfatizam os pactos e as cláusulas como direitos entre as partes. Findas as concepções 

orgânicas da Idade Média, o Estado é progressivamente visto como máquina artificial 

(Bobbio, 1998). O contrato social encara o estado de natureza como mera hipótese 

conjectural estrategicamente colocada com o fim de relevar e enaltecer a dimensão 

racional e jurídica do Estado colocando o fundamento da obrigação política na 

anuência expressa ou tácita dos indivíduos à autoridade para a qual transita a sua 

soberania. 

Sustentar uma reflexão que ultrapasse as modelizações da publicidade e que a 

pense na sua autonomia obriga, assim, a uma crítica do contratualismo clássico, 

nomeadamente a uma crítica da sua feição política e jurídica. Ao mover-se no âmbito 

da discussão do fundamento do poder político de acordo com premissas jurídicas, a 

teoria clássica do contrato social8 negligenciou o plano antropológico aí contido. 

Exceptuando talvez Rousseau, nenhum dos proponentes do contratualismo se detém 

no estado de natureza. Utilizam-no como conceito estruturante para os seus fins mas 

não o investigam enquanto objecto de estudo autónomo9. O estado de natureza é 

                                                           
7
 Referimo-nos à concepção aristotélica do Zoon Politikon traduzida por S. Tomás de Aquino como 

animal socialis. 
8
 Estamos apenas a considerar o modelo democrático liberal e republicano. Por constrangimentos 

vários, deixamos de parte as referências à democracia processual deliberativa (especialmente a de 
Habermas), a qual introduz uma outra abordagem à discussão do contratualismo.   
9
 Tivessem-no feito e talvez as ciências sociais encontrassem as suas condições de emergência antes do 

séc. XIX. 
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mencionado como o pilar fundamental a partir do qual se sugere o aparecimento do 

estado civil e da sociedade política, contudo, ele é avaliado em termos muito 

negativos: ele seria apenas uma hipótese lógica de um homem individualista10 a-

político, incivilizado, sobre a qual repousa todo o edifício moderno do fundamento 

racional do poder. O contratualismo põe, assim, o pé em falso. Faz assentar aquilo que 

pretende provar num conjunto de assunções tidas por ele como menores e 

inconsequentes, como se um tronco robusto pudesse ser sustido por frágeis e 

delgadas pernas. A oposição entre o selvagem e o civilizado, embora didáctica e capaz 

de nos deixar uma impressão viva e aparentemente convincente do homem, mostra-se 

contraproducente uma vez que o presente magnífico baseia-se num passado 

desonroso. A própria coesão da argumentação fica minada por dentro. Eis a Querela 

dos Antigos e dos Modernos na sua actualização no âmbito da Filosofia Política. O 

estado de natureza é sempre um estado lacunar, um estado menos, negativo, 

contrário, em constante falta, é aquilo que o estado civil não é.  

Ora a imprevidência do plano antropológico do contrato social e a insistência 

no plano Estatal, do Direito e da Política, teve como corolário marcante a compreensão 

da publicidade segundo esses mesmos padrões modernos, isto é, enquanto 

modelização crítico-racional de que a teoria da esfera pública é exemplo. Porém, se 

intentarmos ultrapassar a incúria antropológica do contratualismo e ponderar a 

publicidade na sua autonomia e na sua dimensão antropológica e sociológica, teremos 

de conceber o princípio de publicidade a partir do plano antropológico negligenciados 

pelo contrato social. 

É necessário, então, demonstrar a existência de um princípio de publicidade 

para além do horizonte de esfera pública a partir de um exercício de reflexão no 

âmbito da antropologia social. O caminho faz-se caminhando. 

 

 

  

                                                           
10

 Diga-se que Hegel considera o Direito Natural marcado pelo erro fundamental de assumir o ser do 
indivíduo como a coisa suprema. Para ele, isso não caracteriza senão uma caracterização antropológica 
fictícia baseado em premissas atomísticas que entendem a natureza humana segundo pulsões 
egocêntricas. O Direito Natural falha ao preconizar um modelo abstracto da socialização humana e ao 
colocar os indivíduos isolados entre si (cf.Honneth, 1996: 12). 
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A Máquina Antropológica Moderna 
 

Se aspiramos a alcançar o conceito esguio e fugidio de publicidade temos de 

nos concentrar, antes de mais, nos desacertos que uma teoria da esfera pública 

centrada no contratualismo clássico possui. Interessa-nos, então, relevar a negligência 

do plano antropológico ao mesmo tempo que se pretende inserir a sua discussão no 

âmbito de uma antropogénese, isto é, de um processo histórico de definição 

conceptual do que é o homem. 

A singularidade do humano tem sido historicamente determinada por um 

dispositivo conceptual de negociação e articulação da fronteira entre animal e humano 

a que chamamos “Máquina Antropológica11”. Ela é o conjunto de determinações 

simbólicas e materiais que perpassam nos discursos filosóficos e científicos e que 

distinguem a animalidade da humanidade por intermédio de um processo ambivalente 

de exclusão e inclusão. A Máquina Antropológica institui uma ruptura irredutível entre 

o mundo natural e o mundo humano na tentativa de singularizar a “humanidade”. Esta 

é sempre um suplemento à natureza, uma qualidade que suprime o défice natural e 

lhe acrescenta novas propriedades. A construção antropológica dessa máquina coloca 

sempre o humano em intransigente contraste e oposição com a natureza. A máquina 

antropológica protomoderna opera pela humanização de um animal, da inclusão do 

não-humano no humano, de uma essência numa parecença, de um “para lá” no que é 

intrínseco (Agamben, 2002: 60). As pessoas são animais de forma humana. Assim 

funcionou a classificação etnocêntrica do mundo greco-romano em que o bárbaro 

(barbaros) é aquele que não é grego nem civilizado, um puro animal antropóide, 

selvagem (Homo ferus), rudimentar e elementar; ou o escravo considerado um animal-

homem de que se extrai, como se faz a um campo de cultivo, a sua força e fertilidade. 

No imaginário literário, surge esta mesma máquina protomoderna do lobisomem ou 

do vampiro (o strigoi), lobos e morcegos que, escondendo a sua animalidade, 

convivem, como homens, com os homens. Simetricamente, a máquina antropológica 

moderna animaliza o humano, excluindo como não-humano o que é já humano, 

isolando na própria humanidade um traço de animalidade. São figuras centrais deste 
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 O conceito inspira-se em Furio Jesi que discute uma “macchina mitologica” em Il Mito (1973). Porém, 
ele reflecte aqui a utilização que Giorgio Agamben (2002) lhe confere. 
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entendimento o homem-macaco (Homo alalus), o judeu durante o holocausto 

nacional-socialista alemão ou o paciente em coma (Agamben, 2002: 59). Em todos 

estes casos, segrega-se o humano do humano separando-se dele a sua animalidade. O 

homem-animal, o humano de forma animal, é um ser insularizado, incomunicante, 

apropriado justamente porque, enquanto animal, ele é o inapropriável por excelência. 

Quer a máquina antropológica protomoderna, quer a máquina antropológica 

moderna partilham a mesma tendência: a de discriminar, destrinçar e separar 

animalidade e humanidade. O humano configura-se como uma barreira fictícia do 

animal sendo especificado como o propriamente diferente, especial e singular. Entre o 

animal e o humano posta-se o perigo mortal do contágio: o homem é um ser 

naturalmente assepticizado, é exposto como um ser essencialmente contra-natura. 

Pensa-se solitariamente na sua unicidade. Na sua tarefa de reconhecer-se humano, o 

homem moderno encontra na ideia de fractura o seu principal constituinte. Podemos 

já vislumbrar a interrupção da continuidade entre animal e homem na Filosofia e 

Sofística Gregas no antagonismo nomos/physis por intermédio do qual nasceu a 

oposição entre natureza e cultura, ou se quisermos, entre natureza e sociedade. Para 

os Gregos, a physis concernia a essência natural dos fenómenos relacionando-se com a 

ordem natural do nascimento e do amadurecimento, enquanto o nomos apontava 

uma lei ou ordem artificial daquilo que é adquirido ou estabelecido por convenção. A 

ordem natural da physis dizia respeito ao permanente e inviolável ao contrário do 

nomos pensado como transgressível na medida em que consiste num acordo 

simbólico. Daí que para Górgias, ao contrário de Platão, não fosse imoral, injusto ou 

réprobo transgredir as convenções linguísticas da expressão da verdade através do 

artifício retórico. A retórica, assim como a politeia, incluía-se no nomos e não na 

physis. Physys e Nomos inauguram, assim, a cisão entre animal e homem através da 

diferenciação entre natureza e sociedade, entre uma ordem natural e moderada e 

uma ordem humana criada abruptamente pelo acordo entre os homens. A 

modernidade retoma esta dicotomia e estabelece a sociedade e a cultura sob a 

influência dos homens e a natureza sob a influência das coisas procurando acabar com 

a ambiguidade entre os dois reinos. A partir desta partição original, a máquina 

antropológica da modernidade irrompe pela classificação dicotómica indiscriminada do 

superior e do inferior, do espiritual e do material, do mundo pré-humano e do mundo 



30 
 

humano, do estado de sociedade e do estado de natureza. Assim como a sociedade se 

caracteriza por ser um artificialismo humano contra-natura, o homem é um ser da 

excepção, da interrupção, da exclusão do animal. O homem é o ser que se define 

tautologicamente: humano é humano. Por isso as máquinas antropológicas 

protomodernas e modernas falaram em macaco-homem (sub-homem) e em homem-

macaco (semi-homem) pois acusavam o antropocentrismo. A corrupção do homem 

pela natureza fazia dele qualquer coisa mesclada, indistinta, qualquer coisa outra que 

humano. O homem moderno luta contra a natureza tentando expurgar o risco da 

contaminação que a natureza impõe ao total desenvolvimento da sociedade e da 

cultura. A transição do animal ao homem vai, pois, a par da de natureza e cultura.   

A consequência mais pregnante da máquina antropológica da modernidade foi 

postular a relação entre natureza e cultura, entre animal e homem segundo a forma 

dilemática ou disjuntiva: ou a natureza ou a cultura (ou sociedade), ou o animal ou o 

homem. Evidentemente foi a cultura, a sociedade e o homem que receberam o 

privilégio epistemológico. E todo o nó-górdio da modernidade se coloca na rejeição 

copulativa do dilema (a natureza e a cultura) a favor da apologia disjuntiva. Ou ou. As 

alternativas excluem-se mutuamente, os pólos são irreconciliáveis.  

Ora a negligência do plano antropológico do contratualismo (e da teoria da 

esfera pública) advém do mistério da disjunção operada na modernidade. A corrosão 

da publicidade segundo a sua modelização critico-racional tem origem neste problema 

que separa inapelavelmente natureza e sociedade, animal e homem. Perante a 

possibilidade de um biocentrismo e naturalismo, a máquina antropológica moderna 

optou pela disjunção de um sociocentrismo e um culturalismo. Perante um 

asselvajamento que significava a conjunção copulativa, ela decidiu pela disjunção de 

uma domesticação da vida. A antropogénese não é mais do que um processo de 

domesticação: a humanidade forma-se no momento em que enceta um movimento de 

irreversível ruptura com o animal, o instinto12 e o material. Divorcia-se da desordem e 
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 A cristandade, em especial a medieval, considerou a sociedade civil como sendo uma grave 
consequência da queda do homem. O pecado trouxe o governo para o mundo (cf. Ritchie, 1891: 658). 
Adão e Eva são expulsos do Paraíso quando provam que não são capazes de resistir ao instinto. 
Paradoxalmente, eles são afastados da ordem natural quando confirmam que são seres naturais que 
não escapam ao apelo de se alimentarem da maçã do pecado. A modernidade recupera o problema do 
“pecado original” quando vê em Adão e Eva o exemplo de uma humanidade que foi incapaz de formar 
uma sociedade (daí serem expulsos) por ter cedido à tentação. Com isso demonstraram serem 
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da variabilidade, procurando vencer a imperfeição e a carência que caracterizam a 

natureza. Domesticar é civilizar, é impedir a pulsão biológica de se manifestar (cf. Elias, 

1969). A educação e as instituições sociais cumprem a tarefa de recalcar o passado 

natural, desagregar corpo e mente para que surja um homem refinado e superior que 

realiza integralmente a sua essência humana. Aprimorar o homem, eis a tarefa da 

civilização, do conhecimento e da cultura humana. O homem domesticado é aquele 

que coloca em primeiro a árvore do conhecimento em detrimento da árvore da vida e 

que prefere o pensamento lógico e racional ao pensamento pré-lógico, mítico ou 

mágico (Moscovici, 1976: 23-31). O homem moderno é o Homo loquens do debate e 

da crítica, o Homo sapiens do Iluminismo, o Homo faber da ciência moderna, o homem 

positivo (e positivista) que se confronta (e vence) com o negativismo do ignóbil 

primitivo. Ele reprime a selvejaria inferior fabricando em cima dela um mundo de 

prerrogativas de superioridade que fazem da mediação o operador principal (por 

exemplo, o dinheiro (Simmel) ou a racionalidade instrumental (Weber)). O 

culturalismo da máquina antropológica moderna basear-se-á na sociedade, na cultura, 

na história. E como sintetiza Moscovici, “verá na aspiração à cultura uma aversão pela 

natureza e fará da natureza a doença do homem, uma ameaça para a qual a cultura 

serviria de defesa, de terapêutica” (Moscovici, 1976: 108). A sociedade é a possuidora 

das virtudes, a natureza dos vícios. Todo o projecto de modernidade vai no sentido de 

erradicar os resquícios naturais do homem instituindo uma ordem social total que 

tende a abolir todos os nexos de ligação com a natureza e a cavar uma trincheira 

simbólica e cultural de protecção. Ele visa conquistar contra a natureza o homem 

derradeiro – um que encontre na cultura a sua essência e que eleve a Razão, cumpra a 

História e caminhe para o Progresso, purificado que está da sua natureza inferior 

pejada de violência física, injustiça, ignorância e bestialidade. A modernidade e a sua 

máquina antropológica são dominadas pelo imperativo do desvio: a sociedade é um 

ramal bem-aventuroso do estado natural, o pensamento um atalho da realidade, o 

corpo uma evasiva da mente, o homem um afastamento do animal. 

  

                                                                                                                                                                          
incapazes de se afastarem da condição natural e de viver segundo uma ordem exterior propriamente 
humana.  
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O Contratualismo 
 

É o contratualismo de Hobbes que melhor celebra as directrizes da máquina 

antropológica moderna e concretiza de forma mais firme a ideia da “Divisão Natural”, 

isto é, do dualismo entre animal e homem, e entre natureza e sociedade13. Isentando-

nos em discutir a sua filosofia política, iremos dedicar-nos aos aspectos 

eminentemente antropológicos contidos na sua proposta do contrato social. 

Escusaremos a obrigação de aprofundar as questões do foro da Teoria Política ou da 

Teoria do Direito a favor de uma leitura que destaque a frequentemente olvidada 

dimensão socioantropológica do contratualismo hobbesiano e que demonstre os 

princípios em que assenta a máquina antropológica da modernidade. Sobre os 

contornos políticos da teoria diremos apenas que em Hobbes encontramos uma 

proposta que representa um compromisso entre as duas facções da Guerra Civil 

Inglesa (1642-1649): a dos Monárquicos e dos Parlamentaristas liderados por 

Cromwell. Rejeitando o Direito Divino do Rei defendido por Filmer na Patriarcha or the 

Natural Power of Kings (1680), e rejeitando a ideia de que o poder deve ser partilhado 

entre Parlamento e Monarca, Hobbes é simultaneamente conservador e radical ao 

sustentar que a autoridade política assenta nos interesses individuais dos membros da 

sociedade, os quais são iguais entre si fazendo com que nenhum interesse se 

sobreponha aos restantes, e onde o Monarca, chamado de Soberano por receber 

contratual e racionalmente os direitos naturais de cada indivíduo, deve deter toda a 

autoridade para que a sociedade funcione em pleno (Friend, 2006). Mas o que é fulcral 

do ponto de vista da constituição da máquina antropológica moderna é o facto da sua 

teoria (e filosofia) política se dividir, quer numa teoria da motivação humana expressa 

como um Egoísmo Psicológico, quer numa teoria antropogenética e sociogenética 

sobre a origem do homem e da sociedade. A nova visão do mundo introduzida pela 

Revolução Científica segundo a qual o universo poderia ser descrito e previsto de 

acordo com leis naturais universais influenciou enormemente Hobbes, o qual acabou 

por interpretar a natureza humana em consonância com a interpretação dos 

                                                           
13

 A propósito deste dualismo afirma Moscovici: “A razão e o contrato são os meios, a conquista do 
universo material e social o fim que satisfaz as necessidades físicas e espirituais dos agentes económicos 
e epistemológicos individuais; a separação da ordem natural e da ordem social passam por ser a origem 
e o coroar da condição humana” (Moscovici, 1994: 331). 
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fenómenos físicos. O psicologismo patente na sua teoria da motivação humana é 

enquadrado por um forte mecanicismo14: o comportamento social dos indivíduos pode 

ser perfeitamente explicado a partir do apetite (conatus) e do poder (impetus) a partir 

do qual o homem contribui para a preservação da sua existência. O direito natural 

consagra-se como um poder que cada ser vivo exerce nos objectos em seu redor, força 

legítima e fundada por um desejo natural de auto-conservação. O indivíduo é, então, 

declarado um ser necessariamente egoísta perseguindo com justiça aquilo que 

considera servir melhor o seu interesse pessoal uma vez que possui a liberdade de se 

servir do seu poder e força naturais. Ele age em conformidade com os seus desejos e 

aversões, os quais são qualidades humanas para os quais os indivíduos se dirigem e 

submetem tal como os corpos e a matéria se submetem às leis da natureza. Os desejos 

humanos são regulados pelas seis paixões primitivas (apetite/aversão, amor/ódio, 

prazer/dor) e têm de obrigatoriamente ser satisfeitos de acordo com a preocupação 

consigo mesmo de forma a preservar a sua vida. Este último aspecto leva Hobbes a 

definir o homem que para além de ser dotado de desejo, possui uma capacidade 

racional que o leva a satisfazer os apetites da forma mais eficiente possível15. O desejo 

é sempre desejo de si, de realização da necessidade pessoal e da manutenção da vida. 

A racionalidade é assim centrada num móbil provendo o homem com a competência 

de utilizar diferentes meios com vista aos seus fins. A razão é uma faculdade 

aparentada com o cômputo e a estimativa em agudo contraste com a Razão de Platão 

como faculdade transcendente. “A Razão é, neste sentido, nada mais do que cálculo 

(Reckoning) (isto é, adicionar e subtrair) de consequências de nomes gerais 

convencionados para a referenciação (marking) e significação dos nossos 

pensamentos” (Hobbes, 1974: 18). 

Se todas as acções e decisões humanas são vistas como leis universais e se o 

homem possui uma racionalidade que se resume na compensação dos seus instintos, 

então, o que se reformula é a relação entre homem e mundo. Este deixa de ser 
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 Aliás, como é patente na distinção entre corpos naturais e corpos políticos. O mecanicismo da filosofia 
natural é transposto para a filosofia política quando Hobbes intenta uma teoria (re)construtiva da 
sociedade pela produção de um corpo político. 
15

 Diversamente, Spinoza recusa a ideia de que os desejos possam manifestar racionalidade fazendo 
alastrar esta ideia ao direito natural. “Mas os homens são conduzidos mais pelo desejo cego do que pela 
razão, e por conseguinte o poder natural dos homens, isto é, o seu direito natural, deve ser definido não 
pela razão mas por todo o apetite que os leva a agir e pelo qual eles se esforçam para se conservar” 
(Spinoza, 1976: 16). 
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matéria externa para se tornar matéria a partir da qual se procede à construção do 

mundo humano. “O projecto hobbesiano de refundação racional comporta, com 

efeito, dois aspectos: uma reconstrução racional da ciência da natureza, por um lado, e 

uma reconstrução racional da ética e da política, por outro lado. Toda a questão se 

resume, então, em saber se esta dupla reconstrução que reduz o real à matéria em 

movimento mas que, ao mesmo tempo, faz do homem um actor decisivo na edificação 

do próprio mundo social e político se poderá pensar a partir de um princípio único. (…) 

A lógica e a filosofia primeira de Hobbes fornecem uma crítica da metafísica da 

essência e comprometem-se numa redefinição da relação de conhecimento que 

permite dar conta da fundação de uma nova relação do homem ao mundo” (Zarka, 

2001: 19). Hobbes delineará essa relação segundo a ideia de uma racionalidade egoísta 

que, em última análise, provoca a sua auto-destruição. Daí ele reconhecer no Contrato 

Social a possibilidade de impedir a violência generalizada através da instituição da 

ordem e do poder. É através dessa convenção que o homem age racionalmente na 

medida em que consagra a possibilidade de preservar a sua vida. A passagem do 

estado natural ao estado civil, o mesmo é dizer, do homem primitivo selvagem e 

conflituoso ao homem civilizado é conseguida pelo culminar da racionalidade humana 

que procura preservar a sua vida, pela transformação da lei natural (de conservação da 

vida) em razão. O Contrato Social configura a abdicação do direito natural a um poder 

soberano que vela pelo reforço desse pacto e regule as leis que o regulam. Porém, não 

configura a rejeição da lei natural. Pelo contrário, cumpre-a já que o Contrato Social 

vem possibilitar o fim da guerra de todos contra todos (Bellum omnium contra omnes), 

impede que o homem seja o predador de si mesmo (Homo homini lupus). O homem 

protege-se, assim, dos perigos e da morte16 características do estado natural 

abrigando-se debaixo de um mecanismo artificial e poderoso que regula o 

funcionamento legal e político da sociedade. O Contrato Social é, assim, o produto de 

um homem racional que face à imprevisibilidade e insegurança da natureza renuncia a 

alguns direitos e liberdades naturais com vista à segurança e previsibilidade da 

sociedade humana. Ele é o pacto fundamental que torna possível a sociedade e que 
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 O medo da morte (fear of death) é considerado ser perfeitamente racional já que, segundo a lei 
natural, todos têm o direito a conservar a vida mesmo depois da celebração do Contrato Social e da 
institucionalização da Commonwealth (cf. Johnston, 1986: 100). 
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opera a transição do animal para o homem, da natureza considerada negativamente 

para a sociedade e a culturas tidas como valores primordiais. Entre regredir para o 

reino da natureza, da violência e da morte, de acordo com Hobbes, o homem prefere 

manter o Contrato Social e viver na segurança e solidez de um aparelho político 

vigoroso e absoluto (Leviathan) que torna possível a cooperação e a vida em comum. 

O Contrato Social é, deste modo, o operador de uma mutação basilar: a transformação 

do homem pré-social e pré-político em homem político, social e cultural. O teor desta 

metamorfose é essencialmente político sendo esta dimensão a comandar e a 

subordinar a dimensão social e antropológica. Nesta teoria, a criação do Estado rege a 

criação do homem, da sociedade e da cultura. 

A incorporação da lei natural na razão é, pois, o motivo principal que leva à 

passagem do estado natural pré-político ao estado social, político ou civil. Ela é o 

produto da conjugação de dois pólos, a Razão e o Contrato, que concretiza um 

artificialismo fundamental: a criação de um Estado. O carácter artificial da teoria do 

contrato social, simbolizado pelo Estado, é a primeira linha de incontornáveis 

corolários para a máquina antropológica moderna. O Estado, como o homem, a 

sociedade e a cultura, não são resultados naturais e espontâneos mas actos de um 

artifício da vontade humana que elege uma convenção de comportamentos para a 

dirigir. Em Elements of Law, a Razão é definida por Hobbes como sendo uma qualidade 

que pertence a todos os homens (Hobbes, 1979: 302). Contudo, no Leviathan (idem, 

1974: 18), Hobbes acrescenta uma nova nuance à razão acrescentando-lhe uma 

qualidade artificial. Assim, a razão do Elements of Law é definida tendo em conta a 

preservação da vida. Mas no Leviathan, à preservação da vida é adicionada à Razão 

uma tarefa superior de criação e manutenção de uma ordem civil sendo enfatizado o 

seu carácter adquirido. A razão deixa de ser considerada como natural a favor de uma 

concepção artificial (Johnston, 1986: 94-98). Esta acepção da Razão motivará no futuro 

as maiores dicotomias e cesuras conceptuais da máquina antropológica moderna. A 

partir dela fomentam-se e consolidam-se as repartições entre o Estado de Natureza, 

um estado originário bestial e anti-humano e um estado civil artificial dotado de uma 

Razão que edifica o homem e constrói uma sociedade e uma cultura singulares 

definíveis por antítese com o estado de natureza, observado como um estado de pura 

lacuna, desordenado e caótico, sem linguagem nem concórdia, um estado de pura 
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falta dos elementos capazes de identificar o homem e o seu mundo cultural que a 

sociedade representa. Entre o orgânico e o cultural ergue-se uma barreira 

intransponível. 

É o artificialismo da razão do homem civil que motiva a teoria hobbesiana da 

origem e essência do homem. Contudo, uma vez que ela apenas surge pela 

necessidade de justificar a passagem política da Natureza à Sociedade, a dimensão 

antropológica do Contrato Social é descurada. Mas como se não bastasse, ela é ainda 

fortemente enquadrada na Filosofia Política de Hobbes resultando daí a sua 

desfiguração. A dimensão antropológica do Contrato Social é concebida segundo um 

quadro de análise que possa confirmar e reforçar a necessidade de um Contrato Social. 

É assim que o estado de natureza é tido como um estado carente da ordem e da 

organização próprias do estado civil. A natureza humana não é tomada enquanto dado 

independente mas como variável dependente que só é percebida na medida da 

necessidade de a mostrar como défice que o estado civil colmata. “Trata-se, para 

Hobbes, de constituir a necessidade da sociedade nascida com o contrato, justificando, 

em primeiro lugar, que este pode justificar o seu aparecimento segundo uma exigência 

universal coerente com os dados da natureza humana. Trata-se, pois, de uma física das 

relações humanas aquilo que será preciso construir” (Tort, 1978: 9). 

Assim, Hobbes traça um perfil tão mais pessimista do estado de natureza 

quanto necessita de justificar e valorizar o estado de sociedade. O estado de natureza 

do homem pré-sociedade caracteriza-se por seres humanos cuja vida se aproxima da 

dos animais porque carece de um poder comum e autoritário que regule as suas 

interacções. O estado de natureza é, assim, um estado de guerra em que o homem 

primitivo (num sentido pejorativo próximo ao animal) vive em permanente 

belicosidade entre si e os outros (Hobbes, 1982: 99) cumprindo o direito natural de 

exercer a sua força com vista à conservação da vida17. O medo da morte que impele a 

                                                           
17

 Prenunciando o mito do bon sauvage, Rousseau nega que o estado de guerra seja uma inclinação 
natural do homem. Ele nasce, antes, do próprio estado de sociedade quando as precauções da paz 
cessam. Daí a célebre afirmação de Rousseau: “Não há guerra entre os homens mas apenas entre os 
Estados” (Rousseau, 1964: 305). Quando Hobbes refere a guerra de todos contra todos ele tem em vista 
a sua acepção popular e não o sentido jurídico de guerra que, segundo Rousseau, não afecta os 
particulares mas o Estado. Só existe guerra quando as hostilidades se prolongam no tempo e se possa 
obter a reparação de um prejuízo. Ora, no estado de natureza não se verificam estas duas condições até 
porque não existe propriedade privada que possa ser lesada. A guerra é, assim, uma relação agressiva 
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guerra de todos contra todos só pode ser neutralizado e ordenado pelo medo de uma 

força organizada, o Estado (Spinoza, 1988: 94).“ É assim manifesto que durante o 

tempo em que os homens vivem sem um Poder comum que lhes desperte temor 

(awe), eles estão na condição que se chama de guerra; e tal guerra é a de cada homem 

contra cada homem”(Hobbes, 1974: 64). O estado de guerra que caracteriza o estado 

de natureza diz respeito não tanto à factualidade do conflito mas sobretudo à 

predisposição do homem em contender e guerrear. A natureza do homem é um poço 

de vícios e essencialmente conflituosa mesmo que não implique a guerra permanente. 

O facto central é que existe uma guerra latente. O estado de guerra ancora-se numa 

psicologia do homem baseada na desmesura da cupidez que torna os homens inimigos 

mútuos. Segundo Hobbes, os homens possuem desejos conflituantes entre si (idem, 

1974:63) que geram a infinita discórdia e a impossibilidade de se entenderem a não 

ser pela subjugação física. 

A violência anula a possibilidade da comunicação. O homem primitivo do 

estado natural é relatado como marcadamente egoísta e egocêntrico, colocando os 

seus interesses pessoais à frente dos interesses colectivos. O mundo gira em torno de 

si não imaginando outra prioridade a não ser a satisfação das suas paixões. Revelam, 

deste modo, um altruísmo muito limitado (Kavka, 1983: 293) desprezando o bem-estar 

dos outros. Os homens são inimigos entre si pelo que são sempre vistos como objectos 

naturais e não como pessoas. A promoção da segurança pessoal passa pela morte do 

inimigo que a ameaça.  

O homem primitivo é assim dominado pelas paixões, as quais o impelem à 

guerra. Contrariamente aos animais, que não distinguem o bem privado do bem 

comum, ele compara-se aos seus semelhantes procurando obter a sua propriedade 

através da superiorização e da dominação física. Ele cria constantes rivalidades 

baseadas na inveja e no ódio. Há, então, na natureza humana, segundo Hobbes, três 

causas para a conflitualidade permanente: a rivalidade, a glória e a desconfiança 

(Hobbes, 1974: 64). A rivalidade leva os homens a invadir e lutar pela conquista e seus 

ganhos. A glória é ocasionada pela reputação. A desconfiança advém da necessidade 

de segurança. Em cada uma vive o desejo do proveito, o desejo da honra e o medo da 

                                                                                                                                                                          
entre Estados, não entre homens, não podendo existir no estado de natureza, assim como não existe a 
injúria. Ela é um simples atributo da sociedade civil. 
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morte18. Estas três causas formam a pirâmide das paixões humanas do estado de 

natureza que determinaram com especial intensidade a constituição da máquina 

antropológica moderna. Mas igualmente determinante foi a questão associada à 

sociabilidade no estado de natureza. 

É porque o perigo de vida está omnipresente que os homens vivem num estado 

de medo tal que os impede de organizar uma sociedade civil. De acordo com uma 

visão atómica, a humanidade não é mais do que a soma das interacções de simples 

indivíduos com forças e capacidades iguais, isto é, possuidores de igualdade natural 

(Hobbes, 1982:95). Reina uma anarquia que se traduz em relações desordenadas e 

extremamente difusas e fracas. Com efeito, Hobbes nega ao estado de natureza o 

homem político aristotélico contestando que haja uma inclinação natural do homem 

para viver em sociedade. Rousseau criticará Hobbes insinuando a aporia que tal 

significa. Pois, se não haverá predisposição natural para a sociabilidade não estará o 

filósofo inglês a confiar num sofisma, a solidão, para sustentar a humanidade? Recusar 

a predisposição política a formar uma sociedade aliada ao carácter passional do 

homem não implica a destruição de qualquer possibilidade de sociabilidade, não 

significa atingir de morte a sua própria teoria do contrato social? Não será o homem 

de Hobbes “um estranho animal que (…) que acreditava no seu bem juntamente com a 

destruição da sua espécie inteira?” (Rousseau, 1964: 604). Se o homem possui uma 

inclinação à guerra e à solidão não estará a hipotecar a sua própria subsistência? Na 

verdade, prescindir da inclinação natural do homem para a sociedade não enviesa a 

teoria do contrato social de Hobbes. Ele resolve a denúncia reforçando ainda a sua 

concepção de estado de sociedade. Afirma o autor do Leviathan que o estado de 

natureza é atravessado, não por um desejo de sociedade política mas por um desejo 
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 Hobbes traduziu, em 1629, a História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Esta obra revelou-se 
primordial na descrição hobbesiana da natureza humana fornecendo-lhe as linhas directoras do seu 
próprio pensamento político. Com efeito, a sua análise da natureza humana decorre de ter partilhado 
com Tucídides a mesma instabilidade social pelejada de guerras e violência (Schlatter, 1945: 358). O 
ponto onde partilham maiores afinidades é, todavia, na insistência sobre a importância do medo da 
morte (fear of death) na formação da natureza humana. Contudo, enquanto para Hobbes o medo da 
morte leva à submissão e à formação do contrato social, para Tucídides esse mesmo medo, mais do que 
paralisar as paixões humanas, leva ao desejo de se superiorizar atingindo, desse modo, a imortalidade. A 
consciência do medo da morte faz emergir a vontade de ultrapassar a ameaça em nome da justiça. 
Diferentemente de Hobbes, para Tucídides “a guerra é uma professora violenta, não porque ensine o 
medo racional da morte atroz mas porque ensina aos homens uma violência furiosa num apaixonado 
interesse pela justiça (Ahrensdorf, 2000: 588). 
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de companhia. A natureza compele os indivíduos a conviverem e a aproximarem-se 

porque poderão retirar proveitos para a manutenção da sua vida. Contudo, falta-lhe a 

capacidade de edificar uma política, viver em sociedade e manter a sociabilidade, 

capacidade essa que apenas lhe será dada por intermédio do contrato social e no 

estado de sociedade. O estado de natureza é, assim, um estado pré-sociedade e a-

político o que não significa que o homem seja um ser solitário. O que é decisivo 

distinguir, declara Hobbes, é um desejo de companhia de um desejo de sociedade. Ou 

seja, o homem primitivo é um ser social mas não societal. Ele não é solitário mas 

também não chega a constituir uma sociedade política e a desenvolver a sua 

potencialidade política, coisa que só atingirá na sociedade civil. Não é na natureza mas 

na educação que o homem se afasta da sua animalidade e se transforma num ser 

político, próprio à sociedade e disponível para servi-la. Em síntese, a diferenciação 

entre desejo de companhia e desejo de sociedade estabelece uma disposição natural 

dos homens a se aproximarem (nem que seja de modo bélico) mas recusa a ideia de 

uma disposição natural para a política, a qual só poderá ser cumprida mediante o 

contrato social (Zarka, 2001: 56).  

Rousseau trabalha essa distinção radicalizando-a: o homem selvagem do 

estado de natureza não apenas é solitário como é feliz nessa condição. Hobbes e 

Rousseau acabam, assim, por concordar na inexistência de uma sociabilidade natural 

embora divirjam num ponto: Rousseau concorda com Hobbes que no estado de 

natureza não pode haver sociedade porém não condescende na existência de um 

desejo de companhia e por isso coloca o homem primitivo como pura impossibilidade 

de associação e de comunicação, como uma ilha num imenso arquipélago. Dirá que, 

pelo contrário e numa crítica acérrima a Hobbes, as semelhanças e as necessidades 

físicas, mais do que corroborarem a aproximação dos homens, contribuirão para eles 

se afastarem. “ Não se pense que os homens inventaram a fala para exprimirem as 

suas necessidades (…). O efeito natural das primeiras necessidades foi afastar os 

homens e não aproximá-los (…). Cada um pensava-se o mestre de tudo; talvez seja; 

mas só conhecia e desejava aquilo que lhe era familiar; as suas necessidades, bem 

longe de os relacionar com os seus semelhantes deles o afastavam. Os homens, se se 

quiser, atacavam-se quando se cruzavam mas eles cruzavam-se muito raramente” 

(Rousseau, 1817: 10, 31). Contrariamente a Grotius, a Pufendorf ou a Helvetius, para 
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Rousseau a sociabilidade não é uma inclinação natural mas artificial (e neste ponto 

concorda com Hobbes). Os homens instituíram a sociabilidade no estado de sociedade 

por conveniência. Só existe uma forma de sociabilidade e essa nada tem de natural19. É 

uma sociabilidade criada pela sociedade e pelo interesse pessoal. Embora seja inata ela 

apenas existe em potência no estado de natureza. A sociabilidade só encontra o meio 

propício de desenvolvimento na sociedade. Recuperando o papel da educação para a 

sociabilidade no estado civil de Hobbes, Rousseau acrescenta que é preciso 

conhecimento para se tornar sociável (Derathé, 1979: 148). A psicologia que Rousseau 

preconiza faz decorrer as paixões humanas do esclarecimento iluminado do homem e 

do progresso dos conhecimentos. Se aceita que o homem primitivo determine o seu 

comportamento por impulsos e instintos, ele discorda que seja regido por paixões. 

Contra Hobbes, Rousseau sublinha a importância de diferenciar o amor de si e o amor-

próprio destacando que o erro do filósofo inglês foi ter tomado o primeiro pelo 

segundo ignorando que o amor-próprio só floresce no terreno da sociedade como 

sentimento artificial que é. Hobbes tomou por impulso primitivo uma paixão 

secundária que só emerge no estado de sociedade. “Eu digo que, no nosso estado 

primitivo, no verdadeiro estado de natureza, o amor-próprio não existe; já que em 

cada homem em particular que se olha como o único espectador, como o único ser do 

seu universo, como o único juiz do seu mérito, não é possível que um sentimento (…) 

possa germinar na sua alma” (Rousseau, 1753). O homem primitivo é considerado 

auto-suficiente não precisando da assistência dos seus pares. Isolado, ele não aspira à 

sociedade nem carece da sua sociabilidade.  

É assim que se formará a visão moderna do homem. Não só é propenso à 

guerra com os seus semelhantes como tende a isolar-se deles (Rousseau), ou no 

melhor dos casos, a manter uma interacção superficial e esporádica, sem que possa 

constituir uma sociedade (Hobbes). É uma visão antropológica deturpada, plena de 
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 Entre as posições, por um lado de Grotius, Pufendorf e Helvetius, e por outro lado, de Rousseau e 
Hobbes, aparece Cícero como o proponente de uma concepção mista da sociabilidade. O famoso orador 
romano não deixa de notar que existe na sociedade um elevado grau de conveniência e interesse 
individual mas sublinha que a sociedade resulta de uma inclinação natural que todos os indivíduos 
possuem. “A República não é simplesmente uma congregação dos homens mas uma reunião que 
encontra o seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem: o primeiro 
motivo dessa agregação de homens é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade 
em todos inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e a vida errante mas nasceu com uma 
disposição que a leva a procurar o apoio comum”( Cícero, 54 - sublinhado nosso). 
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preconceitos acerca da superioridade do homem da modernidade que revela uma 

dificuldade crónica de compreensão da natureza humana. Esta só existe como meio de 

chegar ao estado de sociedade sendo por isso estrategicamente desvalorizada. É a 

própria condição antropológica que se joga no contratualismo consolidando-se as 

dicotomias disjuntivas que opõem animal e homem, natureza e sociedade.  

É curioso notar que este dualismo enforma também os Pensées de Pascal. Não 

apenas terá servido de inspiração para a concepção psicológica do homem e para a 

distinção hobbesiana entre estado de natureza e estado de sociedade, como marca, 

desde logo, uma profunda cissão na natureza do homem. Na verdade, o homem é 

dotado de duas naturezas antagónicas: instinto e razão (Pascal, 1977: 106). A razão 

prende-se com as interacções humanas pensadas como essencialmente dispares das 

relações entre os homens primitivos. Por isso, ele acrescenta à afirmação anterior um 

outro sentido de razão, a experiência, isto é, a qualidade da vida em sociedade. “Duas 

coisas entronizam o homem em toda a sua natureza: o instinto e a experiência” 

(ibidem: 109). A máquina antropológica da modernidade, tendo em Hobbes o seu 

consolidador, terá inclusivamente induzido a apreciação de Marx acerca da natureza 

humana, não obstante esta ser uma questão cheia de ambiguidade. Nos Ökonomisch-

philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844, Marx não refere a natureza humana 

mas fala em Gattungswesen, numa essência da espécie humana como se o homem 

fosse inerentemente natural. “O homem é, primeiro que tudo, um ser natural. Como 

ser natural e um ser vivo natural ele encontra-se dotado com poderes naturais, 

poderes vitais” (Marx, 1959). Assim, aparentemente o jovem Marx contradiz Hobbes 

porque situa o homem na natureza e não na sociedade enquanto manifestação contra-

natura. Porém, o último segmento da afirmação sugere que Marx poderá não ver a 

natureza humana como sendo essencialmente natural. Os poderes vitais a que se 

refere são a metáfora que o pensador alemão utiliza para declarar que os homens 

possuem uma praxis e que são capazes de fazer e moldar, pelo menos nalguma 

medida, a sua natureza. Este último segmento leva Marx a rever, um ano depois, a sua 

definição da Gattungswesen. Na sexta tese de Feuerbach, ele critica a natureza 

humana como espécie a favor de uma concepção de natureza humana constituída 

fundamentalmente por relações sociais. “ Feuerbach resolve a essência religiosa na 

essência humana. Mas a essência humana não é uma abstracção inerente a cada 
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indivíduo. Na realidade, ela é o conjunto das relações sociais” (Marx, 2001: 9). Marx 

retoma aqui o contratualismo do séc. XVII e XVIII em especial o de Hobbes e o de 

Rousseau, colocando a essência do homem do lado do estado de sociedade, o que na 

sua semântica do seu argumento equivale a que a essência do homem seja decidida 

pela praxis social20, ou seja, por formações históricas e sociais específicas, pesem 

embora os aspectos biológicos. O homem transforma a sua natureza transformando o 

seu meio ambiente. Formar a sociedade é trabalhar a natureza modificando-a. É criar-

lhe objectos artificiais e estranhos. Os corolários do trabalho, a produção, a indústria, o 

poder económico, numa palavra, introduzem um corte radical entre o homem, a 

natureza e até a relação entre os homens entre si. Essa ruptura assume a forma da 

constituição da sociedade. A natureza do homem torna-se, deste modo, 

eminentemente social e é representada por duas “alienações” principais que estavam 

já traçadas em Rousseau: a passagem do estado de natureza ao estado de sociedade e 

a passagem do estado de sociedade ao estado civil (político) (Freund, 1965: 65). Elas 

traduzem um elevado grau de desnaturalização, afirmando-se, no primeiro caso, como 

relação contra-natura, e no segundo, como relação ad hominem, contra o próprio 

homem. Tal como a política não é, para Marx, um constituinte da realidade social, 

assim a realidade social não é um elemento da natureza humana. Marx prolonga, pois, 

a dicotomia da máquina antropológica moderna. 

Em suma, o contratualismo aprofunda as ideias da oposição entre natureza e 

cultura fornecendo os contornos fundamentais da máquina antropológica moderna. 

Poderia ser objectado: dado que o contratualismo se compõe de múltiplas vozes e 

objectivos díspares tendo cada autor desenvolvido a sua própria teoria do contrato 

social, então, será implausível amalgamar todas as versões contratualistas num todo 

coerente. Sem dúvida que o contratualismo se reveste de três correntes diferenciadas, 

a absolutista (Pufendorf, Hobbes e Spinoza), a liberal (Locke) e a democrática 

(Rousseau). A primeira defendendo uma autoridade do Estado pela protecção da vida, 

a segunda pela protecção do bem-estar pessoal e da propriedade privada, a terceira 

justificando a autoridade e o poder políticos pela criação de um corpo político geral 

composto das vontades individuais (Vontade Geral) orientado para o bem comum e o 
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 Contra esta interpretação alegadamente simplista e para um aprofundamento da teoria da natureza 
humana em Marx e do significado da sexta tese de Feuerbach vide Geras (1983). 
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interesse colectivo. É certo, também, que existem fortes desacordos entre os autores 

da teoria do contrato social. O contrato social é um pacto sobretudo de submissão 

para Hobbes, mas de aceitação para Locke, e de vontade para Rousseau. Ao contrário 

de Hobbes, Rousseau reconhece o estado de natureza como sendo um de solidão, e 

não um de guerra. Locke, por seu turno, concebe o estado de natureza como um 

estado de paz e perfeita e completa liberdade em que o indivíduo faz o que pretende 

sem que haja a interferência de terceiros. E diferentemente de Hobbes que privilegia a 

conservação da vida, Locke dá um papel central à propriedade privada fazendo da sua 

protecção o motivo principal para os homens celebrarem o contrato social e 

abdicarem do estado de natureza. De um ponto de vista genérico, a política de 

Rousseau parece ser a antípoda da de Hobbes, a primeira insiste na liberdade e tem 

uma feição colectiva enquanto a segunda é representativa, absolutista e salienta a 

submissão21.  

Contudo, concentrando-nos naquilo que é relevante para a tese do processo 

publicitário, e tendo em conta a sua semelhança fundamental, constatamos que subjaz 

a todas estas versões contratualistas a partilha do mesmo princípio: um acérrimo 

dualismo entre natureza e cultura concedendo todo o virtuosismo e valor à segunda 

em detrimento dos vícios e imperfeições da primeira. A natureza é descrita como não 

possuindo cultura, política ou sociedade manifestando uma profunda descontinuidade 

entre um homem animalesco, selvagem e incivilizado e um homem pleno, civilizado e 

político. Não obstante as dissensões que têm sobretudo a ver com o projecto político-

jurídico de cada autor, as diversas teorias que compõem o contratualismo do séc. XVII 

e XVIII fazem coincidir com o contrato social o nascimento da (verdadeira e legítima) 

humanidade. E mais importante, todas as correntes contratualistas padecem da 

mesma fragilidade: elas procuram instituir e marcar a fundação da sociedade, e 

concomitantemente da humanidade, com o contrato social. É este facto (que por vezes 

passa despercebido) - a vontade de estabelecer a origem do homem e da sociedade- 
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 No entanto, elas expressam igualmente importantes semelhanças. “Ambas partem de premissas 
muito «individualistas» na aparência – de acordo com as concepções do mundo contemporâneo – e 
chegam através de uma lógica rigorosa a conclusões «anti-individualistas». Ambas se mostram 
sumamente preocupadas em garantir a transcendência do soberano – aqui o governante (ruler), ali a 
«vontade geral» - relativamente aos súbditos, ao mesmo tempo que é sublinhada nos dois casos a 
identidade do soberano e do súbdito. Em suma: ambas querem fundir num corpo social ou político 
pessoas que se pensam como indivíduos” (Dumont, 1992: 93-94). 
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que está na origem das dicotomias da máquina antropológica moderna. Mais 

precisamente, a pretensão de constituir a sociedade, a sociabilidade, a comunicação e 

todas as dimensões especificamente sociais, a partir da fundação de um pacto de 

objectivos marcadamente político-jurídicos. O contratualismo visa regular as relações 

entre os homens, pretende ser o fundamento primordial das relações sociais 

preterindo-lhes a sua especificidade e anexando-as ao funcionamento jurídico e 

institucional de uma sociedade política. Em vez de princípio regulamentar, o 

contratualismo roga-se ser um princípio constitutivo e genealógico da dimensão social 

dos homens (cf. Freund, 1965: 58). O contratualismo conclui sem demora que o pacto 

pode fundar e instituir um princípio de sociedade. “ Segundo Grotius, um povo é um 

povo antes de se entregar a um rei. Mesmo esta entrega é um acto civil, pressupõe 

uma deliberação pública. Antes portanto de examinar o acto pelo qual um povo elege 

um rei, seria bom examinar o acto pelo qual um povo é um povo, pois, sendo este acto 

necessariamente anterior ao outro, é o verdadeiro fundamento da sociedade” 

(Rousseau, 1974: 20). Rousseau está, então, a declarar que o fundamento da 

sociedade é o contrato social, isto é, uma convenção artificial dos homens de 

obrigação e benefícios. Se faz sentido do ponto de vista da teoria do estado de 

natureza e do estado de sociedade, este uso de sociedade peca por escassez. Ele 

aponta somente para a constituição da sociedade política do contratualismo (e da 

modernidade), não para uma sociedade em sentido universal. Toldadas pelo problema 

político de legitimar o poder, as teorias do contrato social elaboram unilateramente a 

sociedade decalcando-a do modelo político em vista e omitindo as relações 

insitamente sociais implicadas. “Elas não vêem na sociedade senão o único corpo 

político pelo que são levadas a fazer da relação política o único fundamento e o 

gerador da sociedade” (Freund, 1965: 64). O contratualismo clássico não permite, 

então, explicar a origem do homem, nem a dimensão plenamente social do homem já 

que, enquanto artificialismo e convenção, ele é um modo de interpretar e agir, não um 

modo de explicação e compreensão da natureza do homem. O contratualismo acaba, 

assim, por ser meramente uma hipótese de configuração do projecto político e social 

da modernidade não podendo assumir-se como uma resolução do problema da origem 

do homem e da emergência da sociedade (e da publicidade). Ele consagra e perpetua 

as dicotomias da máquina antropológica da modernidade.  
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A sua grande dificuldade é confundir a dimensão antropológica e a dimensão 

político-jurídica. Ao não fazê-lo subordina a concepção do homem aos seus próprios 

objectivos político-jurídicos não a considerando enquanto objecto autónomo de 

inquirição. Entre o postulado de que a sociedade se inicia com uma convenção e a 

crença de que o Estado tem origem numa ideia contratual decorre um abismo 

intransponível. O contratualismo coloca incautamente uma ponte entre as duas 

margens fazendo decorrer da formação do aparelho estatal a formação do próprio 

homem. O contrato social fica, deste modo, perigosamente associado a um hipotético 

contrato original22. A moção político-jurídica transforma-se, assim, numa proposta 

antropológica. A origem do homem e da sociedade sofre o contágio que especula a 

origem do governo e do Estado. O carácter do homem fica impregnado de uma 

interpretação institucional e formal.  

Que esta mescla tenha acontecido com sucesso é um facto confirmado pela 

máquina antropológica moderna. No entanto, no centro da modernidade, em 1748, 

num artigo intitulado “Do Contrato Original” David Hume criticava a ideia de 

contrato23 como fundamento legítimo da autoridade política e do dever de obediência 

não só destrinçando contrato social e contrato original como ainda desconfiando deste 

último. “Mas diz-se que esse contrato em que o governo assenta é o contrato original, 

e portanto deve ser considerado demasiado antigo para poder ser conhecido pela 

geração actual. Se com isto se quer referir o acordo mediante o qual selvagens pela 

primeira vez se associaram e conjugaram as suas forças, ele deve ser reconhecido 

como real; mas sendo tão antigo, e estando já obliterado por mil mudanças de governo 

e de príncipe, não é lícito supor-se que conserve ainda qualquer autoridade” (Hume, 

2002: 403- sublinhado nosso). Hume condescende e aceita um hipotético contrato 

social para logo de imediato o desacreditar com base numa premissa histórica. 
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 Sobre a ideia de um contrato original vide Lewis (1940: 193-205), McCormick (1976: 63-76), Brownsey 
(1978: 132-148). 
23

 Para se ser exacto, muito antes de Hume, no séc. XVI, a própria credibilidade do que havia ser o 
contratualismo era colocada em causa. No célebre Discours de la Servitude Volontaire, La Boétie 
defende que a submissão dos indivíduos ao poder de um único homem, não apenas desenha um estado 
anti-natural, como não se deve, de modo algum, à celebração de um contrato social. Segundo ele, os 
homens encontram-se subordinados, não porque estabeleceram voluntariamente um pacto, mas 
porque se encontram habituados a essa subjugação tendo perdido a sua consciência de liberdade. “O 
primeiro motivo porque os homens servem voluntariamente é que eles nascem servos e são educados 
como tal” (La Boétie, 2007: 28). 
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Prosseguindo o seu argumento, ele assevera que aos selvagens seria impossível 

compreender uma unidade política estável com base num contrato (ibidem: 406).  

Ele procede, assim, à distinção entre contrato social e contrato original 

sublinhando a descoincidência entre a dimensão antropológica e a dimensão político-

jurídica do contratualismo. Hume parece intuir a fragilidade em que ele cai ao 

pretender dar a mesma explicação, quer para a origem do homem, quer para a 

emergência do Estado. Porém, a sua contemporaneidade assistia ao apogeu do 

projecto de modernidade sofrendo um enquadramento conceptual que não permitiu a 

Hume aperceber-se dos antagonismos conceptuais que o contratualismo operou. Ele 

cede aparentemente ao contratualismo mas conserva, também, uma lucidez que lhe 

permite desacreditar essa hipótese. É a partir da premissa histórica que ele acaba por 

desenvolver a sua crítica ao contratualismo tout court. Hume começa por dizer que 

não existem evidências históricas de que um contrato original se tenha alguma vez 

verificado e que mesmo que tal se venha a descobrir é impossível apurar o seu 

conteúdo. E se se concordar que a sociedade é uma instituição antiga, então é difícil 

perceber porque o consentimento das gerações anteriores haveria de comprometer a 

geração presente. Na melhor das hipóteses, a teoria do contrato social não é o 

resultado de um pacto voluntário mas de um hábito que passa de geração em 

geração24. De acordo com o empirista escocês, os exemplos da história apontam para 

que o poder político tenha sido objecto, mais do que de um acordo deliberado, de uma 

extorsão. “Quase todos os governos actualmente existentes, ou dos quais algo ficou 

registado na história, assentaram inicialmente na usurpação ou na conquista, ou em 

ambas, sem qualquer pretensão de legítimo consentimento ou sujeição voluntária do 

povo” (ibidem: 403). E dando o exemplo dos Aqueus, acrescenta, “E, nos poucos casos 

em que possa parecer ter havido um consentimento, este foi geralmente tão irregular, 

tão limitado ou tão misturado com a fraude e a violência, que não se lhe pode atribuir 

grande autoridade”(ibidem: 405). 

A alusão ao contrato original tem, então, um significado muito específico e um 

objectivo bastante particular. Não se trata de negar plausibilidade ou importância ao 
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 Note-se o paralelismo com La Boétie: “Eles dizem que sempre foram súbditos, que os seus pais já 
viviam assim. Eles crêem que se encontram condenados a suportar o mal persuadindo-se apresentando 
exemplos e consolidando eles mesmo o prolongamento da sujeição daqueles que os tiranizam” (La 
Boétie, 2007: 26). 
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contratualismo mas apenas de anotar as consequências fundamentais da assimilação 

do contrato social a um contrato original, de uma visão política-jurídica do homem à 

sua dimensão eminentemente antropológica. Uma tal assimilação de diferentes planos 

do homem obteve como resultante um mistério da disjunção que coloca natureza e 

cultura, animal e homem como pólos alternativos e inconciliáveis. Não se trata, pois, 

de negar o funcionamento das teorias do contrato social no âmbito da Filosofia Política 

ou da Teoria do Direito, nem da ideia central de consentimento, mas de dar conta da 

infrutífera e inapta tentativa de juntar a compreensão antropológica do homem com a 

compreensão político-jurídica da emergência do Estado e da sociedade civil. Como 

escreve Hume: “ Não tenho aqui a intenção de negar que o consentimento do povo, 

quando ocorre, seja um justo fundamento do governo; é sem dúvida o melhor e o mais 

sagrado de todos. Afirmo apenas que muito raramente ele se verificou, em qualquer 

grau, e quase nunca em toda a sua plenitude, e que é portanto forçoso admitir 

também algum outro fundamento do governo” (Hume, 2002: 406). Amalgamar os dois 

empreendimentos teve a conclusão paradoxal de criar incompatibilidades irredutíveis. 

Assim, podemos entender o contratualismo como sendo útil no que toca a justificar a 

sociedade civil mas pouco proveitoso enquanto teoria de explicação da origem do 

homem e da sociedade (na sua acepção mais lata). Pois, o que lhe importou foi 

prescrever um conjunto de preceitos acerca do que a sociedade civil deveria ser 

(concepção normativa), e não o que a sociedade (na acepção lata) é (concepção 

descritiva). 

Acoplado a este aspecto surge o do carácter factual ou hipotético do estado de 

natureza. Nenhum contratualista autenticou a veracidade do estado de natureza. 

Hume acaba por indirectamente o negar defendendo que ele desempenhou o papel de 

simples instrumento retórico hipotético-dedutivo de argumentação racional. Talvez 

não corresponda senão a uma visão do passado da humanidade, a uma representação 

que a modernidade divulgou acerca do que ela própria pensava que seriam as 

interacções entre os homens na ausência de um poder regulador centralizado que 

fizesse cumprir um conjunto de normas partilhadas. Ou talvez, como aventa Locke, ele 

não precise de ser uma condição pré-histórica. Em qualquer dos casos, a verdade é 

que não é por o estado de natureza se ter ou não verificado que o contratualismo 

entre os séc. XVI e XVIII se torna menos preponderante na consignação da máquina 
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antropológica moderna e das decorrentes incoerências relativamente ao princípio de 

publicidade. Realidade ou hipótese, para os nossos propósitos é suficiente notar que o 

contratualismo foi decisivo na consecução de um certo projecto de modernidade, o 

qual se desenvolveu numa direcção que não era a única possível. Se pretendemos 

aferir o princípio de publicidade, então, é necessário desconstruir o projecto de 

modernidade da teoria da esfera pública e com ela o seu contratualismo inspirador, 

nomeadamente nas dicotomias que sustenta. É necessário, deste modo, rever a 

máquina antropológica moderna, desfazer a disjunção e transformá-la numa 

conjunção. 

 

 

A Naturalização da Sociedade 
 

Um dos atributos mais interessantes (e mais esquivos) do contratualismo 

clássico é a ambivalência de que são revestidas as suas proposições. Não é irónico, 

pois, que seja precisamente a teoria consolidadora da origem dicotómica da sociedade 

humana a fornecer igualmente a instilação para transformar o mistério da disjunção da 

máquina antropológica moderna no mistério da conjunção. É possível encontrar em 

Rousseau não apenas o antagonismo entre estado de natureza e estado de sociedade 

como também a sua convergência. Paradoxalmente, ele aponta, subtil e tenuemente, 

o caminho para se pensar a integração de natureza e sociedade desconstruindo o 

edifício monumental iniciado com a physis/nomos grega. É exactamente aqui que 

podemos encontrar um esboço da ligação entre animal e homem e do processo 

natural da sociedade humana. 

O Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de 

1755, contém uma crítica social alicerçada na contestação de uma concepção de 

sociedade enquanto instituição contrária à natureza. Rousseau disserta com 

eloquência sobre o carácter anti-natural da sociedade, o qual finda por configurar uma 

posição contra-natura. A sociedade nega a ordem natural sem, contudo, a suprimir. É 

do conflito ininterrupto entre o domínio da natureza e o domínio da sociedade que 

nascem os vícios e os defeitos do homem na medida em que simplesmente toda a 

civilização se define pela negatividade, isto é, pela desacreditação e desalojamento da 
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relação fundamental do homem com a natureza. “A crítica de Rousseau esboça, então, 

uma «negação da negação»: ela acusa a civilização cuja característica fundamental é a 

sua negatividade em relação à natureza” (Starobinski, 1971 : 37). Tal como se 

pressente no l'Émile ou De l’éducation25, de 1762, a cultura moderna tende a desalojar 

a naturalidade do homem e a colocar-se como sério entrave à compreensão entre os 

homens agindo contra a diafaneidade das relações naturais. Com a instituição da 

propriedade privada decorrente da divisão do trabalho, os interesses particularizam-se 

e a confiança recíproca decresce ao mesmo tempo que a inveja e o orgulho avultam 

(Rousseau, 1971: 207). De acordo com o autor do Discours sur l'origine et les 

fondements, a cultura e a civilização despertam a ganância e a competição, e com elas, 

a desigualdade, o individualismo e o interesse pessoal. A cultura e a sociedade são 

criadoras de objectos que se interpõem entre os homens e que os incentivam a 

identificar o interesse com a sua existência pessoal. Retomando a ideia de degradação 

presente no mito das cinco idades e das cinco raças reportadas por Hesíodo na 

Teogonia (2005: 96-99), Rousseau acredita numa degeneração contínua da inocência 

original do homem selvagem associando a história (técnica) da civilização à história 

moral da humanidade. “ O homem nasceu livre e em toda a parte vive aprisionado. O 

que se julga o senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que eles” 

(Rousseau, 1974: 11). Fazendo ressonância do que Locke havia escrito, Rousseau 

encontra na natureza uma liberdade que se viu agrilhoada pelo progresso da 

sociedade quando o homem se tornou subserviente da dependência económica e, por 

conseguinte, das desigualdades sociais. Subjacente a esta crítica está, então, toda uma 

reprovação da sociedade por esta se ter desenvolvido, na modernidade, anti-

naturalmente. Ele reclama por isso que a sociedade recupere o equilíbrio original do 

estado de natureza e será este o objectivo do seu Contrato Social.  

No pensamento contratualista de Rousseau encontramos, pois, a ambivalência 

de um discurso que tanto sagra os dualismos da máquina antropológica moderna, 

como referencia subtilmente os riscos dessas bifurcações conceptuais. Com o mito do 

bon sauvage assinala-se a tentativa de naturalizar a sociedade humana, de a asselvajar 
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 Rousseau acaba por correlacionar a ontogénese com a filogénese pondo em analogia o 
desenvolvimento do ser humano com o desenvolvimento do homem, isto é, relevando em paralelo a 
corrupção que a civilização introduz no carácter do homem e a corrupção que a educação significa para 
a criança como se ela fosse a opacidade que se opõe à transparência. 
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em vez de a domesticar, e de reapreciar o par natureza-cultura. Contudo, essa 

tentativa precede em muitos séculos a insinuação Rousseuniana. Ao contrário do que 

frequentemente se crê, a autoria desse mito moderno pertence, não a Rousseau, mas 

a Montaigne que no trigésimo primeiro capítulo dos seus Essais procede à idealização 

da vida dos índios do ponto de vista de um relativismo cultural. O facto de, quer no 

séc. XVI com Montaigne, quer no séc. XVIII com Rousseau, a própria modernidade 

apresentar versões dissonantes acerca da naturalização e desnaturalização do homem 

e da sociedade humana, confirma a heterogeneidade do seu projecto e o confronto de 

estilizações.  

Mas será um contemporâneo de Rousseau que aprofundará o homem natural 

defendido por Montaigne contribuindo para naturalizar homem e sociedade e para 

reavaliar o negativismo com que o contratualismo clássico apreciou o estado de 

natureza. Nas Lettres Persanes, romance epistolar publicado clandestinamente por 

Montesquieu sob pseudónimo, em Amesterdão, em 1721, assiste-se a uma 

reconvocação do mito do bom selvagem com vista à sátira dos costumes, hábitos e 

cultura da modernidade ocidental (e em particular da sociedade parisiense). Ele 

exemplifica a tentativa de reabilitar as sociedades primitivas como método de 

repensar o próprio homem e o curso evolutivo da sociedade procurando interrogá-la 

ao mesmo tempo que antecipa, nalguns aspectos, o pensamento político De l’Esprit 

des Lois26. A história dos trogloditas (Montesquieu, 1975:27-37), uma alegoria sobre a 

natureza humana e da sua relação com a origem e desenvolvimento da moralidade, 

configura esse esforço. Ela centra-se no problema de apurar se as sociedades humanas 

são um pacto desprovido de justiça ou se resultam da benevolência natural, justiça e 

instintos sociais do homem (Crisafulli, 1943: 372)27. Respondendo ao pedido de Mirza 

para que lhe explique porque os homens nasceram para ser virtuosos, Usbek, na carta 

XI, aborda negativamente a questão imaginando um povo primitivo e simples cuja 

subsistência se baseia na agricultura e que, sendo tão litigantes, individualistas e 
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 Contra o despotismo e o absolutismo de direito divino, as Lettres Persanes propõem um ideal 
democrático baseado na virtude. Contudo, a carta XIV dá a entender que a democracia em estado puro 
é um ideal utópico quando a população aumenta, pelo que podemos encontrar já a prefiguração do 
ideal do rei filósofo e da monarquia parlamentar discutidas no De L’Esprit des Lois. 
No que diz respeito à religião, perpassa nas suas personagens uma crítica do fanatismo que apela à 
tolerância. 
27

 Veja-se, também, Spector (1997) e Goldzink (2001). 
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ferozes entre si, não conhecem o princípio de igualdade e de justiça. Chacinando 

primeiro o rei, depois massacrando os magistrados, esses trogloditas antigos viviam 

cada um por si olhando aos seus interesses semeando o egoísmo, a ingratidão e a 

injustiça, as quais levariam à sua completa destruição. “Ó homens injustos! Vós possuis 

na alma um veneno mais mortal do que aquele com que pretendeis curar-vos; vós não 

mereceis ocupar um lugar na Terra, porque não possuis um pingo de humanidade e 

porque as regras de equidade vos são desconhecidas. Eu ofenderia os Deuses, que vos 

punem, se me opusesse à justiça da sua cólera” (Montesquieu, 1975: 31). Com esta 

história disfórica dos primeiros trogloditas Usbek pretende demonstrar que se os 

homens não tivessem nascido virtuosos há muito que eles se haviam extinguido. Esta 

primeira parte da alegoria caracteriza os trogloditas como perversos e libertinos e 

dotados das mesmas qualidades morais que Hobbes concedia ao homem selvagem: 

violência generalizada, inveja disseminada, carência do sentido de justiça e da ideia de 

bem e de mal, ausência de um sentimento acerca do bem-comum, e egoísmo 

exacerbado. Em síntese, o homem é visto como um ser motivado por um enorme 

egocentrismo que tenta prevalecer sobre os outros homens recorrendo ao uso da 

força. Dramatizando o carácter moral do homem e o seu estado original, Montesquieu 

acaba por argumentar, à semelhança de Hume, que semelhante estado de natureza se 

revela pouco plausível e inverosímil, de outro modo, as sociedades humanas teriam 

perecido.  

É na segunda parte da alegoria dos trogloditas que Usbek traça um panorama 

mais íntegro do homem primitivo destacando uma nova geração de trogloditas 

virtuosos28. Será esta descrição que contém em germe a ideia de uma naturalização da 

sociedade e da conjunção dos pares conceptuais popularizados pelo contratualismo 

clássico. Montesquieu demonstra, então, intuir uma concepção do estado de natureza 

concordante com o estado de sociedade incutindo-lhe algumas qualidades que o 
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 Na descrição idílica dos trogloditas, Montesquieu insere-se na tradição de um primitivismo que 
encontra nas Aventures de Télémaque uma das fontes de inspiração, em especial quando Fénelon 
descreve o povo bético. De facto, os trogloditas partilham com aquele a sua vida de pastorícia e 
agricultura, bem como o ideal de autarcia: a comunidade vive sobre si mesma não empreendendo 
nenhum acto de comércio. Ela não possui meios técnicos sofisticados sendo a sua vida familiar 
extremamente afável. Em ambos os povos, os homens são livres e iguais (Fénelon, 1968). 
Inclusivamente existem passagens semelhantes entre as Lettres Persanes de Montesquieu e as Histoires 
de Políbio. Veja-se, por exemplo, a descrição das festas religiosas dos trogloditas (Montesquieu, 1975: 
33) e a descrição da celebração dos Arcadianos (Polybe, 1972: 49). 
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contratualismo só admitia às sociedades políticas e civilizadas. Ele apresenta uma 

descrição do homem primitivo que não cai nos extremismos de Hobbes e que por isso 

é, no séc. XVIII, uma das mais firmes dissertações acerca das fragilidades da visão 

antropológica do contratualismo e da necessidade de repensar a relação entre homem 

natural e homem civilizado ou entre sociedade natural e sociedade política. Na 

segunda geração, os trogloditas são descritos de modo muito mais afável e elogiosa, o 

que forma um conjunto de princípios que nos servem de base para reequacionar a 

máquina antropológica da modernidade. Em primeiro lugar, o homem selvagem, 

aquele alegadamente distante e irreconhecível daquele civilizado, é, afinal, dotado de 

verdadeira humanidade, reconhecendo a validade do princípio de justiça e a 

praticando a virtude. Movidos pela piedade e comoção que a primeira geração de 

trogloditas despertava, este novo povo das cavernas destacava-se pela união e 

solidariedade comunitárias trabalhando solícita e orgulhosamente para o bem-comum. 

A amizade mútua prevenia os diferendos ajudando a que levasse uma vida em 

comunidade tranquila e harmoniosa (Montesquieu, 1975: 32). Repare-se que está 

subentendida uma refutação primordial do contratualismo clássico: a impossibilidade 

de o estado de natureza comportar a sociedade como ideia reguladora da vida dos 

indivíduos. O bem-comum, tido por exclusivo da sociedade civil, encontra-se, todavia, 

previsto nas Lettres Persanes como uma dos mais importantes funções reguladoras da 

vida social. A própria superioridade moral de que a modernidade se arrogava vê-se 

desfeita pela naturalização da sociedade que esta segunda descrição de trogloditas 

significa. Sentimentos morais elevados como o amor, a obediência, o respeito pelos 

anciãos, a religiosidade ou a fraternidade são, assim, colocados ao nível dos povos 

selvagens e primitivos e destroem a exclusividade da modernidade. O homem mostra-

se gentil e altruísta, e originalmente orientado para a política, isto é, para gerir a sua 

comunidade. Contrastando com o homem primitivo Rousseauniano, o troglodita revela 

inocência mas não candura. Perante a necessidade de proteger a comunidade e o 

bem-comum, os trogloditas lutam29 com a bravura contra os invasores em defesa 

desse valor maior que é a sua sociedade. “Eles foram surpreendidos com a injustiça 

dos seus inimigos, e não pelo seu número. Um ardor renovado apoderou-se dos seus 

corações: um queria morrer pelo seu pai, um outro pela mulher e filhos; este pelo 
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 Os trogloditas rejeitam a guerra só entrando em actos hostis como meio de assegurar a sua liberdade. 
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irmão; aquele pelos amigos; todos, pelo povo troglodita” (Montesquieu, 1975: 36). 

Assim, este povo primitivo caracteriza-se por ser naturalmente moral possuindo a 

capacidade de distinguir o bem e o mal e de colocar aos indivíduos obrigações morais 

que fundam a sua conduta recta. Ele é naturalmente bom, benevolente, amável e 

afectuoso e acredita que a virtude é o valor que deve orientar o seu comportamento. 

Esta não é senão o produto dos instintos morais e sociais que Montesquieu atribui ao 

homem na medida em que a virtude é a actualização das inclinações naturais dirigidas 

para o bem público e para os seus companheiros de sociedade. A sua relação com os 

deuses mostra como moralidade e religião são próximas já que um dos desideratos 

religiosos é promover a coesão da comunidade e torná-la “como uma família” (ibidem: 

33). 

Esta alegoria defende o homem como um ser, por essência e por natureza, 

bom; e possui a vantagem de não concluir-se por esta particularidade (como Rousseau 

ou Locke) mas de lhe acrescentar a ideia de sociedade, em particular, a sua 

solidariedade. Daí que se possa afirmar também que ela aponta para uma importante 

ruptura com a máquina antropológica moderna ao integrar, bem na essência do 

humano, a sua naturalidade e o seu carácter comunal (e não apenas social como 

estava implicado nas interacções violentas entre os homens preconizada por Hobbes). 

Com efeito, um dos seus pilares de organização da sociedade é a equivalência do 

interesse pessoal com o interesse público. As crianças são educadas segundo a 

abnegação de si para que o interesse geral e comum que os une prevaleça. É, 

portanto, a preocupação com o próximo aliada ao bem público que constitui o 

fundamento social dos trogloditas.  

O desvio para as Lettres Persanes, o qual visa enumerar, no próprio âmago da 

modernidade, exemplos históricos alternativos de conceptualização das dicotomias 

animal e homem, natureza e sociedade, não deve, porém, ser visto como um discurso 

apologético do mito do bom selvagem. Tal como se não deve cair no extremo do Homo 

hominis lupus, também não é possível adoptar ingenuamente a idealização do bon 

sauvage. Certamente que os trogloditas de Montesquieu possuem o seu laivo utópico 

e embelezado. Contudo, essa alegoria é mais do que uma história do exotismo social e 

político. A partir do momento em que o homem troglodita é descrito, não segundo um 

individualismo de contrato social - em que uma sociedade não existe em si mas 
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decorre da vantagem que os indivíduos retiram dela- mas segundo um indivíduo cuja 

orientação maior é a ideia de comunidade e sociedade - em que o interesse público se 

equivale harmoniosamente com o interesse privado - então, é a partir desse momento 

que a alegoria das Lettres Persanes alcança a máxima importância na crítica 

antropológica do contratualismo. O facto de Montesquieu supor num hipotético 

estado de natureza uma organização social e uma preocupação política que os autores 

modernos colocavam somente no estado civil denota uma revolução basilar: significa, 

em primeiro lugar, uma contra-epistemologia da modernidade retirando a primazia 

civil ao homem político, que surge já na alegoria dos trogloditas associado ao homem 

primitivo. Deste modo, a política e a existência social são constituintes naturais e 

ínsitos ao homem e não um estágio ulterior que se alcança por meio de um pacto. Não 

existe, portanto, um grau zero do homem, nem um grau zero da sociedade e da 

cultura (como estava pressuposto no contratualismo clássico, o qual constrói a ideia de 

homem sobre os despojos de um pré-homem, de uma homem imperfeito, original, em 

grau-zero30). Estas não são parênteses do discurso antropológico mas efectivos 

moduladores, intrínsecas instâncias do homem. Este é naturalmente social, 

naturalmente político, imediatamente cultural. Ele é composto por actualização, não 

de potências. Não poderia firmar-se como estágio posterior e acabado de um estado 

de natureza incipiente. A vida colectiva encontra-se compreendida num status 

naturalis. O mesmo é dizer que o estado de natureza é subjacente a toda a 

humanidade e cultura. O fundamento da cultura é, pois, o estado de natureza. 

Em segundo lugar, a alegoria dos trogloditas põe em carris uma revolução 

basilar no respeitante à ideia de esfera pública. Caindo a dicotomia entre natureza e 

sociedade, entre um estágio pré ou a-político e um político, entre um indivíduo isolado 

e pré ou a-social e um civilizado, cai necessariamente a modelização crítico-racional da 

publicidade. Pois, enraizando-se a vida colectiva no estado de natureza, a publicidade 

deixa de ser refém de um enquadramento institucional característico da sociedade 

civil. A publicidade fará, por um lado, parte constituinte da solidariedade 

intrinsecamente social perpassando em todas as dimensões da vida colectiva (e não 

terá como factor predominante uma feição preponderante ou tendencialmente 
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 “A fé na existência de uma segunda natureza, cultural, acrescentada ao substrato intacto de uma 
primeira natureza, biológica, é das mais tenazes” (Moscovi, 1994: 26). 
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política). Por outro lado, ela desfaz a separação entre esfera pública e esfera privada 

na medida em que o interesse privado se funde necessariamente no interesse público. 

Contrariamente ao pressuposto pela teoria da esfera pública, não é o interesse público 

a decorrer do interesse privado (basta pensar que antes de citoyen ou homme, o 

indivíduo é bourgeois) mas precisamente o oposto: a publicidade incorpora um 

interesse privado oriundo e em conformidade com o interesse público. Por 

conseguinte, se a própria noção de política se altera porque transposta para o estado 

de natureza e porque toca toda a vida social, a politica é concomitante à publicidade 

(enquanto que na teoria da esfera pública é esta que é concomitante à política). 

Sociedade, homem, politica e publicidade formam o quarteto fundamental da 

naturalização da sociedade. 

A alegoria dos trogloditas não é apenas o sintoma de uma contra-

epistemologia, como igualmente franqueia as portas para uma contra-história 

deixando extravasar o refluxo abundante das ideias reprimidas que fazem estalar os 

limites da sua repressão. Tal como a matéria é envolta pela anti-matéria, ou as 

moléculas são compostas de átomos, existe uma história do pensamento que se 

interpola com o pensamento oficial (Moscovici, 1976: 105). Paralelamente à ortodoxia 

da modernidade, existe uma heterodoxia que concorre com as dicotomias da natureza 

e da cultura e que prenuncia a naturalização da sociedade e do homem. Em 

discordância da domesticação (culturalismo) empreendida pela máquina antropológica 

da modernidade, ergue-se a voz de um asselvajamento (naturalismo) destituindo-a do 

privilégio gnoseológico. Aludindo à luta de Caim e Abel, existe nos interstícios da 

história um conflito entre a sua versão sedentária e vertical e a versão nómada e 

horizontal feita de expropriação e de depreciação mas também de sublevações mais 

ou menos abafadas. Ela desloca e revolve as certezas da ortodoxia de que a 

modernidade é produto procurando rever o definitivo e agitar o absoluto. 

Esta contra-história preconiza, pois, as tentativas de desdomesticar a cultura e 

de encontrar o homem selvagem, não num estádio pré-existente, mas no próprio 

núcleo do homem moderno civilizado. Ela procura torcer de volta o veio antropológico 

que a máquina antropológica moderna retorceu. É assim que descobrimos na filosofia 

pré-socrática a convicção de que são os elementos naturais o princípio de todas as 

coisas. A escola jónica (Tales, Anaximandro e Anaxímenes) explica o mundo e o 
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homem como um princípio cíclico natural que origina tudo o que existe. A própria 

herança grega mostra-nos um homem que se procura moldar a alguns princípios 

universais, como a simetria, a proporcionalidade e a harmonia das linhas. A sua arte é 

a da cópia exacta da natureza e da sua reprodução. Mesmo quando a estatuária 

retrata o homem fá-lo apresentando-o apenas com uma leve túnica, ou mesmo na sua 

nudez natural, expondo com minúcia o funcionamento muscular do corpo 

representado enquanto símbolo natural do humano. A arte grega, em especial a 

estatuária, é dominada pela aiesthesis, pela percepção sinestésica dos signos, pelo 

tacto das formas frias ou pela aparência da beleza sumptuosa sobre o rígido mármore 

branco. Curiosamente, a mão que está na origem do antagonismo da physis e do 

nomos desenvolvido pelo contratualismo moderno é a mesma que permite pensar a 

sua ultrapassagem e a associação de animalidade e humanidade, de natureza e 

cultura. Pela mão dos gregos, chega-nos também a reflexão que abre a passagem para 

a natureza fazendo comunicar interior e exterior, unindo natureza e homem 

intensificando este por sucessivos métodos de asselvajamento, de embriaguez, de 

purificação, de impassibilidade: êxtase, catarse, ataraxia. 

Comecemos pelo êxtase, esse parente excomungado da cultura grega que, não 

obstante, exercia a compensação de um real sem arrebatamento. Ele é uma das vias 

históricas de naturalização do homem e da cultura. É um dilúvio de sensações e 

deslumbramentos, de abertura de um plano de existência que invade a realidade para 

lhe fazer reflectir as suas obscuridades, os seus recônditos, as suas entranhas. O 

dionisismo é o culto desse enlevo primário que levanta o véu do mundo e prolonga os 

seus limites. A sua ressonância tinge as cordas da alma ensandecendo a razão para que 

o homem saia de si mesmo, seja criador de si e destrua todas as barreiras que o 

condicionam. Contra a ordem, a serenidade e a contemplação de Apolo, irrompe 

Dionisos, o espírito do delírio que é consciência do real, promulgador da diversidade e 

deus do selvagem, do desregrado, da intoxicação divina. O dionisíaco é o 

indiscriminado “furacão ardente de vida” (Nietzsche, 1999: 44), dirigindo-se a cada 

homem em particular sem distinção porque todos partilham essa fúria natural, essa 

dimensão do indomesticável. O bacanal romano é esse culto do frémito irreprimível da 

natureza, essa expressão intensa da bestialidade do humano, da sexualidade sem lei, 

do instinto primordial e libertino vencendo a educação inibidora civilizacional. O êxtase 
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dionisíaco simboliza o encontro simultâneo de animalidade e humanidade que anula a 

ordem. O seu culto é da possessão, da procura de asselvajar a sociedade como 

manifestação de um humano que passa, também, pela integração em si da natureza. 

“O grego dionisíaco, esse, quer a verdade e a natureza em toda a sua força (…)” 

(Nietzsche, 1999: 79). Entre Apolo e Dionisos dá-se esse perpétuo combate entre a 

apologia da civilização e a apologia da natureza revivendo-se a luta antropológica 

entre animalidade e humanidade. O êxtase significa, assim, a reconciliação da 

humanidade do homem e o fim da hostilidade repressiva de um mundo apolíneo 

petrificado e descarnado. 

Outra via de acesso à natureza e outro modo de imaginar a constituição 

humana passou pela purificação catártica e pelo processo de ascese. O orfismo surge 

no séc. VI A.C anunciando a noção de naturalização do homem associado à prática 

catártica. Os seus preceitos diários e as suas prescrições alimentares fazem parte da 

ascese que impedia o “ciclo penoso” de sucessivas reencarnações e colocam-no em 

clara oposição com os hábitos do seu tempo. O pitagorismo, por seu lado, fixa os seus 

ensinamentos na natureza. Música, Geometria, Aritmética, Astronomia, toda a sua 

compreensão rege-se pela ideia de um princípio natural universal que o homem deve 

aceitar. A sua doutrina enraíza-se na vida como modo de purificação da corrupção 

mundana aproximando-se, em variados aspectos, da natureza. Os seus discípulos são 

incentivados a cantar e a dançar porque tal como a medicina purga o corpo, a música 

purga a alma. Essa forma de catarse, como a actividade física, levam o homem a 

encontrar de novo a harmonia do cosmos, isto é, a euritmia da natureza. Os 

pitagóricos recusam-se a comer carne porque possuem a aguda percepção de que 

homem e animal têm a mesma natureza e se encontram no mesmo plano da vida. 

Toda a ingestão de partes de animais equivale a uma antropofagia ou a um homicídio e 

preconiza uma resistência às leis triviais da sociedade. O vegetarianismo pitagórico 

significa, sobretudo, que o mundo animal e o mundo dos homens se interpenetram e 

se caracterizam pela permissividade31.  

                                                           
31

 Encontramos esta mesma permissividade séculos mais tarde quando o Padre António Vieira escreve, 
em 1654, o Sermão de Santo António aos Peixes, embora saibamos que, neste caso, se tratou de um 
artifício argumentativo que visava censurar os vícios dos colonos portugueses no Brasil.  
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A terceira referência histórica da naturalização do homem e da sociedade 

provém do movimento cínico. O cinismo critica a estrutura de poder da sociedade 

defendendo uma vida humana muito próxima à dos animais. Diógenes é conhecido 

como o representante maior dessa conduta natural e incorrupta contrastante com 

aquela da civilização. Ele morava na rua, comia carne crua, bebia nos riachos, 

mastigava ervas e arbustos, vestia-se com um farrapo e um alforge, e levava a sua vida 

com a simplicidade e austeridade do mundo animal. Desprezando as instituições 

contemporâneas pelo seu comportamento incoerente contra-natura, os cínicos viviam 

segundo a natureza pois esta era única maneira de atingirem a virtude. A sua ascese 

consistia em viver em pobreza mas satisfazendo as necessidades naturais de modo a 

libertarem-se da emoção (apatheia) e do mundo exterior (fama, dinheiro, poder). A 

procura da tranquilidade e da felicidade na auto-suficiência aproxima os cínicos dos 

estóicos e do conceito de ataraxia, sinónimo de ausência de ansiedade e de paz de 

espírito. Com efeito, também o estoicismo defende que a virtude encontra-se num 

acordo da vontade do homem com a natureza. A natureza é uma referência 

fundamental do homem que deve orientá-lo nas suas decisões porque ela é 

intrinsecamente boa. “ (…) Porque haveremos de temer a mudança e a dissolução? 

Elas concordam com a natureza; e nada pode ser mau se está em acordo com a 

natureza” (Marcus Aurelius, 1997: 15). Os estóicos vêem na privação dos desejos 

supérfluos e na eliminação das paixões (desreguladoras da razão), e na satisfação dos 

desejos naturais o caminho para a tranquilidade da alma e para a ataraxia. “Para quem 

segue a natureza tudo se apresenta fácil, sem problemas” (Seneca, 2004: 691).  

O esbatimento do fosso entre animal e homem da máquina antropológica 

moderna poderá, também, ser percebido do ponto de vista da filosofia do séc. XX. Um 

dos esforços mais consistentes nesse sentido foi levado a cabo por Heidegger quando 

define o Dasein pela abertura ao fechamento animal. Em Die Grundbegriffe der 

Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, lições proferidas durante o acto lectivo 

de 1929-1930, Heidegger estabelece o momento de produção do animal em humano 

no aborrecimento. O modo de ser próprio do animal é o aturdimento (Benommenheit), 

                                                                                                                                                                          
Baseado na mesma porosidade entre homem e animal, Antifonte revolta-se, no tratado Sobre a 
Verdade, contra o antagonismo entre natureza e sociedade (physis e nomos) e a convencionalidade anti-
natural das leis. 
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vivendo cativo do seu ambiente (Umwelt) não possuindo a capacidade de agir, apenas 

de se comportar. Ele vive no seu habitat mas não propriamente num mundo; é por isso 

pobre em mundo (weltarm). Já o que define o humano é ele ser formador de mundo 

(weltbildend). Procedendo à conjunção de animal e humano, abolindo a antiga 

dicotomia, Heidegger afirma que o humano é simplesmente um animal que se 

aborrece32 e que tem essa possibilidade porque despertou do seu próprio aturdimento 

e se entregou à abertura. A humanidade decorre, assim, de uma suspensão da 

animalidade. Mas esta suspensão não se coloca enquanto dissolução da relação mas 

exactamente pela solvência e agregação de ambas as dimensões. Humanitas e 

animalitas são os pólos que se jogam em toda a acção humana. A humanidade só é 

determinável a partir dessa abertura ao fechamento da sua própria animalidade. 

Animalidade e humanidade escondem uma tensão interna inabalável pelo que o 

conflito não é tanto entre um animal transformado homem ou um homem 

transformado animal, como pretenderia a máquina antropológica da modernidade, 

mas um conflito que acontece no seio mesmo da própria humanidade. A separação 

entre humanidade e animalidade não sucede no exterior do homem e do animal, mas 

no interior do próprio homem. Há uma pugna interina entre o latente e o ilatente, 

entre a animalidade e a humanidade do homem. Esta compreensão sintética acautela 

os equívocos com que a modernidade procurou responder ao mistério da origem do 

homem: evitam-se, por exemplo, os sofismas que consideram que o animal é o 

homem desprovido de linguagem ou que o homem é o animal acrescido de linguagem. 

Pela leitura de Heidegger, podemos afirmar que não há um entre-dois. A humanidade 

só é explicável pela sua associação à animalidade na medida em que é abertura, 

desinibimento, aborrecimento do aturdimento animal. Eis a dialéctica do humano. Ao 

fechar-se a si mesmo ao ambiente fechado da animalidade, a humanidade realiza a 

abertura ao mundo propriamente humano. Ela está, assim, dependente do 

encerramento em si mesma da animalidade. “Mundo e terra, abertura e fechamento – 

                                                           
32

 Este aborrecimento pode ser visto metafisicamente como uma certa forma de espanto na medida em 
que a libertação dos desinibidores do ambiente provoca uma estranheza estupefacta. Aquilo que 
aborrece pressupõe o reconhecimento desse aborrecimento, daí o espanto como operador do 
reconhecimento. 
Neste sentido, a ideia da essência do homem passar pelo aborrecimento enquanto espanto havia já sido 
formulada por Schopenhauer: “À excepção do homem, nenhum outro ser se espanta da sua própria 
existência; é para todos uma coisa tão natural que nem sequer a notam” (Schopenhauer, 1939: 2). 
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ainda que opostas e em conflito essencial – não são jamais inseparáveis” (Agamben, 

2002: 110). Humanidade e animalidade são dimensões implícitas do homem pelo que 

este, enquanto tal, se separa e liga, se distancia e se avizinha em permanência do 

animal. Fazendo mundo ou destruindo mundo, abrindo o fechamento ou fechando-o, 

o homem é homem porque conserva essa dupla capacidade de gerir inteiramente os 

regimes da sua humanidade: enquanto animal é pobre em mundo mas enquanto 

homem é arquitecto e interpelador de mundo33. Como sintetiza Agamben, “a 

humanização integral do animal coincide com a animalização integral do homem” 

(Agamben, 2002: 118).  

A antropogénese do homem deve ser percebida não enquanto ruptura entre 

animal e homem mas enquanto cesura. O homem é o resultado da articulação da 

animalidade e humanidade, a qual é o seu conflito fundamental. Existe, então, 

convergência e conjunção entre homem e animal, não distinções irredutíveis. A 

máquina antropológica moderna utilizou a cesura entre animal e homem 

acrescentando um afastamento e uma dicotomia irremediáveis. O que é variação e 

diversidade foi visto como potencialmente perigoso para a unicidade do homem, daí 

que o homem era aquele ser que se transformava homem pelo contrato social. A 

máquina antropológica funcionou como o motor de explicação do devir histórico do 

homem fazendo com que a antrogénese ficasse marcada por aspectos político-

jurídicos em detrimento da sua feição antropológica. Há, então, que pensar um 

homem pró-natura e não contra-natura, um que em vez de procurar erradicar a sua 

latência como não-humano ou sub-humano, se aproprie dela. Ele não é um entre-dois, 

mas um ser que é dois. Ele é essencialmente diversidade e conjugação. 

Torna-se recomendável, então, reanalisar as cinco hipóteses que sustentam a 

máquina antropológica moderna, a saber: o homem ou a sociedade distinguem-se do 

animal ou da natureza por um traço exclusivo ou pelo género específico (Moscovici, 

1976: 226); tudo o que diz respeito à natureza diz respeito à ordem animal e o que 

concerne a sociedade refere-se somente à ordem humana; o que pertence à natureza 

é estudado biologicamente e tudo o que se atribui à sociedade é estudado 

culturalmente; o mundo do homem constitui uma realidade particular que se incrusta 

                                                           
33

 Sobre uma interpretação da questão do humano ser relativa à ideia de relação (comunicacional) 
apoiada em Heidegger e em Agamben vide Lucília Marcos (2007: 25-40). 
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numa realidade universal a que pertence o animal e a natureza; e por último, a história 

do homem não é mais do que a tentativa de separar as duas correntes (natural e 

social) para que se alcance um ponto no futuro em que efectivamente a sociedade se 

substitui à natureza e a evolução social (o Progresso da modernidade) se adiante à 

evolução biológica. Toda a evolução humana se dirige contra a natureza na medida em 

que o homem é considerado um ser entre dois estados. A escolha pelo segundo 

estado, o de sociedade, obriga-o necessariamente a rejeitar o primeiro, o estado 

natural. Ramificando-se desta premissa encontra-se a ideia de que a sociedade só se 

desenvolverá se a natureza sofrer um processo de estagnação ou mesmo de regressão 

por intermédio de uma prática sistemática de apropriação, gestão e adaptação. “ Se a 

sociedade se desembaraça da natureza, ela reforma-se, sobretudo, contra ela. 

Habitada pela violência, subordinada à opressão objectiva e dura, o homem saído do 

anonimato dos seres animais afirma a sua supremacia, a sua singularidade, a sua 

independência. Daqui decorre a sua vocação a dominar o universo e a extrair dele, por 

intermédio das ciências e suas técnicas, os poderes e os conhecimentos de que não 

dispõe” (Moscovici, 1977: 18). A natureza é pura resistência, puro entrave à realização 

humana do homem. A máquina antropológica moderna convenceu-se de que o 

homem é um ser evadido da infelicidade e do cárcere natural em direcção ao paraíso 

simbólico e cultural. Com o contrato social, ele escapou de uma natureza que não lhe 

permitia realizar-se completamente. E, portanto, como impedir a crença de que o 

homem não é um ser sobrenatural? Um ser voluntariamente tresmalhado da natureza 

para que passasse da submissão aos instintos para o potentado da lei? O homem 

moderno pensa-se como o resultado do esvaziamento natural, como a desabilitação 

de um resíduo madraço. 

Estes pressupostos modernos carecem de revisão. Contra uma concepção 

insular do homem sugere-se uma concepção peninsular que destrua a imaginária 

muralha entre as camadas naturais e sociais, que abole naturalismo e culturalismo e 

que o entenda sistémica e complexamente como uma totalidade biopsicosociológica 

(Morin, 2000: 18). Contra um substancialismo radical, realça-se uma essência humana 

e social profundamente inscrita no universo vivo. Ouvem-se as exéquias de uma 

máquina antropológica redutora, fechada, simplificante, dualista e fragmentária 

perante a chegada dos arautos de uma teoria multidimensional, complexa e 
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integradora que recobre a mutualidade da relação entre animal e homem, natureza e 

sociedade. “O que está hoje a morrer não é a noção de homem mas si a noção insular 

do homem, separado da natureza e da sua própria natureza; o que deve morrer é a 

auto-idolatria do homem, a maravilhar-se com a imagem pretensiosa da sua própria 

racionalidade” (Morin, op.cit: 193). 

O traço distintivo do homem é a natureza. A natureza humana é, antes de mais, 

natural e só depois cultural. Simplesmente não se pode abandonar a natureza para 

dela não mais regressar pois a natureza é um constituinte fundamental do homem. A 

pretensa evasão do contratualismo clássico é somente uma ilusão ancorada nos 

malefícios da dicotomia e na soberba da superioridade “natural” do homem 

civilizado34. Essa abdicação é impossível porque natureza e sociedade, humanidade e 

animalidade formam uma dialéctica. “ Não se pode sair da natureza: essa 

impossibilidade não tem nada de inquietante nem de anormal, não implica qualquer 

privação daquilo a que podemos legitimamente aspirar; não faz de nós nem vítimas 

nem prisioneiros. A natureza é sempre a presença das presenças, terreno sobre o qual 

os homens associados, como todos os seres vivos à sua volta, inventam a sua 

existência (…)” (Moscovici, 1976: 110). 

Isto significa, em rigor, considerar a ciência do homem e da sua origem de 

forma policêntrica ou deslocalizada. O homem não tem uma essência genética ou 

cultural que sobreponha à outra. Enquanto ser natural e cultural, ele não é nem 

disjunção (ou uma ou outra), nem sobreposição (esta sobre aquela), nem imposição 

(esta determinando aquela). Imerso na natureza, o homem é sobretudo inter-relação, 

interacção, interpolamentos, interferência, intercepção. A essência do homem, é antes 

de mais, natural. Como tal, a sua essência é compósita e multidimensional. A 

antropologia do homem assume-se, deste modo, como uma neguentropologia (Morin, 

2000: 193), uma ciência do cruzamento complexo de variadas formas de organização 

da experiência. Corresponde a um paradigma de compreensão do homem (antropos) 

alicerçada na complexidade reduzindo as restrições da especificidade e potenciando as 

                                                           
34

 Contendo uma crítica aguda da modernidade, Nietzsche elabora uma reflexão que coloca a rejeição 
da natureza como um tique moderno da sua superioridade: “Aquilo que é superior é o vulgar 
(reclamação do homem comum); aquilo que é superior é a média (reclamação do rebanho, dos 
«medíocres»); aquilo que é superior é aquilo que é contra a natureza (reclamação dos degenerados)” 
(Nietzsche, 1995: 431). 
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potencialidades da intercessão simultânea das dimensões que afectam a organização 

social e cultural do homem. Por exemplo, a antropologia, em sentido geral, tende a 

excluir do seu campo o sistema genético, o sistema ecológico e o sistema nervoso. 

Contudo, cada um destes sistemas parece ser co-organizador e co-autor do conjunto 

do homem. Cada um influencia o outro, não de forma casuística mas colateral e 

interdependente. A hominização é o resultado deste processo interactivo total. O 

comportamento humano é, pois, simultaneamente genético, cerebral, social, 

ecosistémico e cultural. Mas esta equação não possui uma fórmula certa. Pelo 

contrário, ela é incerta. Não há um método de chegar à origem e essência humana 

porque existem diversas variáveis que actuam em conjugação, directa ou indirecta. A 

ambiguidade é imensa. O homem é o produto de acções organizadoras, produtoras e 

contextuais, cada uma interferindo entre si. Não existe uma hierarquia entre espécie, 

sociedade ou indivíduo pelo que não é possível saber se o fim ou a essência do homem 

se encontra na espécie, ou se a sociedade e a espécie servem o indivíduo. Espécie, 

sociedade, indivíduo são simultaneamente horizontes (fins) e instrumentos (meios) 

mútuos. A sua relação tanto pode apresentar-se complementar, como também 

concorrente, ou antagónica (Morin, 2000: 197). A acção humana não é inerente ao 

homem mas subordinada ao conjunto de interacções que a determinam. A sua praxis é 

produtora e, ao mesmo tempo, organizadora e integradora dos efeitos das dimensões 

que a constituem. A evolução consiste precisamente nesta articulação do uno e do 

múltiplo. A selecção natural das funções humanas e os mecanismos de integração das 

faculdades individuais e da população relativamente ao meio material são os traços de 

uma hominização que despertou não como um anexo aos primatas mas como 

transformação que inclui características primatas e características originais, 

humanas35. O aumento do volume craniano não precede a emergência da capacidade 

técnica do homem: ela é-lhe congénita, um incentivando o outro em sucessivas etapas. 

As modificações genéticas e sociais que são próprias ao homem não antecedem a sua 

eclosão como não lhe sucedem: elas são-lhe concomitantes. O homem é o ser que é o 
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 Não cabe aqui explicitar esta transformação. No entanto, refira-se que, segundo Moscovici foi o 
desenvolvimento de tensões na organização social - nomeadamente, a existência de machos adultos 
subalternos que iniciaram a prática regular de caça (a qual teve consequências ao nível das redes de 
interacção social e das relações entre macho e fêmea) - que provocou a eclosão de propriedades 
anatomo-fisiológicas próprias que, em conjugação com outros factores, provocaram o desenvolvimento 
do homem (Moscovici, 1994: 85-182). 
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seu próprio produto. A sociedade humana é parte da natureza sendo a cultura o 

resultado do processo de integração e adaptação do ambiente natural e das 

capacidades propriamente humanas como a linguagem com as novas necessidades 

biológicas. “O homem situa-se na confluência da sua estrutura e do seu movimento: 

biológico porque social, social porque biológico, não sendo o produto específico nem 

de um nem de outro” (Moscovici, 1994: 36). Trata-se, assim, de contemplar, não o 

devir social do humano (os primatas são sociais) mas o devir humano da natureza e do 

social. O que equivale a afirmar que toda a prática humana, porque o humano é 

intrinsecamente natural, não é geradora de artifício ou de uma natureza segunda 

substancialmente antagónica a uma hipotética primeira natureza. A acção humana, 

porque é humana, inscreve-se directamente na natureza subscrevendo o movimento 

universal material. A arte, técnica, o conhecimento ou a habilidade de que o homem 

dispõe não impõe a passagem de um mundo natural a um mundo social, cultural ou 

humano: pelo contrário, obriga sim a que incruste o humano na própria natureza. “ A 

habilidade (art) não faz recuar a natureza: mas um tal estado é perturbado pelo 

aparecimento de um outro estado. Isto não significa a transformação do mundo 

natural em mundo técnico, mas a evolução do próprio mundo natural” (Moscovici, 

1977: 36). O homem, contrariamente à posição contratualista, não é um possuidor da 

natureza mas um criador e sujeito da (sua) natureza. Ele não é um factor exógeno à 

natureza mas um factor interno e regulador da condição natural. A sociedade forma 

uma dialéctica com a natureza. A natureza compreende o homem assim como a 

sociedade compreende o reino animal. A cultura é o resultado desta mutualidade. 

O que é basilar é que aquilo que a antropogénese salienta é justamente a 

aptidão inata para adquirir novas capacidades, mas também a ampliação do 

dispositivo cultural para receber, conservar e processar aquilo que é adquirido. Dito de 

outro modo, o particular do homem é ele possuir a aptidão natural para a cultura e a 

aptidão cultural para desenvolver a natureza humana. Como afirma lapidarmente 

Morin, “o homem é um ser cultural por natureza, por ser um ser natural por cultura” 

(Morin, 2000: 86). Natureza e cultura não formam um dualismo36 intransponível mas 
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 Na verdade, como nos diz Mounier, “Impõe-se-nos hoje acabar com esse pernicioso dualismo, tanto 
na nossa maneira de viver, como no nosso pensamento. O homem é um ser natural; através do seu 
corpo faz parte da natureza, e o seu corpo segue-o por toda a parte. Saibamos tirar daqui as 
consequências” (Mounier, 1964: 14). 
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um par simétrico de conceitos recíprocos que retiram a sua definição pela 

circularidade desta dialéctica. Se subitamente privado de cultura, o Homo sapiens seria 

incapaz de sobreviver na natureza crua, como dificilmente entenderia a sua própria 

natureza. A cultura é sucessivamente o mote e a conclusão da fabricação natural do 

homem. Ela está por detrás da emergência de novas capacidades, as quais contribuem 

para alterar a sua natureza. O homem encontra-se na sobreposição do ecosistema 

social e do ecosistema natural, um articulando-se com o outro37. Há, pois, uma relação 

integrativa, e generativa, entre natureza e sociedade, ambos comportando-se, ao jeito 

de mise-en-abyme, como sistemas abertos em que cada um é parte do outro embora 

pertençam a uma totalidade. Quanto maior a autonomia de cada um dos conceitos, 

quanto maior for aparentemente a sua discrepância, maior a dependência recíproca 

devido ao aumento exponencial das relações e inter-relações que os constituem. 

Entendamos, por isso, a sociedade humana como uma forma de natureza. E não como 

fuga ou adenda da natureza. O homem não é o produto de uma fuga da natureza mas 

o resultado da sua própria aliança. O homem é criador da sua natureza, de uma 

espécie de superorgânico (Kroeber, 1993: 39- 79). Enquanto ser natural o homem é 

simultaneamente orgânico e superorgânico, isto é, simultaneamente determinado por 

condições naturais e por condições culturais constituindo esta dialéctica a ínsita 

natureza do homem. Biológico porque social, social porque biológico, cultural porque 

humano. 

Natureza e sociedade não são termos disjuntivos, mas antes noções 

copulativas. Se se pode falar em ruptura decisiva, ela não respeita um hipotético 

abismo entre natureza e sociedade mas sim uma transmutação fundamental: aquela 

que liga a sociedade animal (particularmente a primata) à sociedade humana. Os 

desvios do homem em relação a um estádio primitivo e primatológico são, na verdade, 

insinuações da evolução da sociedade em relação a si própria, das suas etapas e fases. 

Não há cultura antes da natureza; não existe natureza sem uma forma de cultura. Não 

há um homem cultural e civilizado que sucede ao homem biológico porque o homem 

sempre esteve na natureza como ser social e na sociedade como ser natural. O homem 
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 Esta é a condição indispensável para que o projecto de elaborar uma história humana da natureza 
tenha sido possível (cf. Moscovici, 1977). Se há uma tal história é porque o homem, transformando-se, 
ganhou a possibilidade de se reconstituir e prolongar essa evolução. 
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nasce da convergência e esbatimento de natureza e sociedade. Ele não sai da natureza 

já que ele é o formador da sua própria natureza tocando-a, reformulando-a, 

reconstruindo-a no mesmo movimento em que ele se cria. Se se quiser, o homem só 

sai da natureza para aí retornar pois em cada fase da evolução humana ele relocaliza 

fronteiras e institui modalidades. A sua natureza é ele próprio que a gere. E, portanto, 

não há discontinuidade entre animalidade e humanidade, entre natureza e cultura 

porque lhe é simplesmente impossível deixar de pertencer simultaneamente às duas38. 

A ligação à natureza do homem não é tanto uma relação de dominação da sua 

biologia, como de criação e recreação de si próprio, daquilo que lhe concede a 

particularidade de ser superorgânico que remodela o orgânico com a mesma 

intensidade com que se modela a si próprio. A sociedade repousa na natureza, a 

natureza tem uma história, o homem é tanto produto da natureza como seu próprio 

produto. A produção de si implica a produção de uma relação recíproca entre natureza 

e cultura. Não há uma natureza virgem, exterior, inanimada, material, independente e 

prévia ao homem. Mas porque o homem se cria criando a natureza, esta apenas existe 

com ele. O natural é socializado tanto quanto a sociedade é naturalizada. 

 

 

O Funcionamento Basal da Publicidade 
 

Qual a pertinência de referir a máquina antropológica moderna e a sua contra-

resposta naturalizando a sociedade e o homem durante uma reflexão sobre 

publicidade? Simplesmente esta: não se pode erigir um sistema de compreensão 

socio-antropológica da publicidade sem, em primeiro lugar, a distinguir da esfera 

pública e aclarar os pressupostos em que assenta a sua modelização crítico-racional; 

em segundo lugar, não se pode passar à compreensão do princípio de publicidade sem 
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 “«Não existem homens visto nunca ter existido um primeiro homem». Assim razoam (raisonnent) os 
animais” (Nietzsche, 1995: 242). Atente-se na provocação desta declaração. Por um lado, imagina uma 
continuidade entre natureza e cultura ao postular que nunca existiu um primeiro homem. Ou seja, a 
ideia de uma súbita ruptura e a instituição do humano como estrato superior do animal é aqui 
desacreditada. O homem não resulta de um momento original, primeiro ou matricial mas do 
prolongamento natural de uma existência que partilha animalidade e humanidade. Por outro lado, a 
segunda parte da asserção atribui razão à categoria animal que a modernidade havia preterido a favor 
do homem. No conjunto, encontramos, quer uma apologia da dupla constituição do humano 
(animalidade/humanidade), quer uma apologia da dialéctica entre natureza e sociedade (cultura). 
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antes havermos reivindicado os seus novos pressupostos. É por isso que ao evitarmos 

a metonímia segundo a qual a esfera pública recolhe, abrange, precipita, compreende 

toda a publicidade, precisamos de apontar ao mesmo tempo os défices das suas 

premissas antropológicas e os excessos das suas conclusões. Deste exercício de 

desfiliação emerge progressivamente um conjunto de outras suposições que nos 

permitem sustentar a tese de um princípio socio-antropológico de publicidade. 

Com efeito, ele representa uma dilatação da qualidade pública. Esta ampliação 

dá-se verticalmente e horizontalmente. Do primeiro modo, a publicidade não se 

circunscreve a uma definição crítico-racional ou político-jurídica transpondo os 

terrenos da sua institucionalização da modernidade. Ela deixa não só de ter como 

condição incontornável a existência de uma sociedade civil, como também deixa de ser 

exercida exclusivamente ao nível do exercício de Estado. O princípio de publicidade 

aponta para uma organização social mais básica, situado numa experiência de vida 

originária, que prescinde da ideia de Estado como pilar fundamental da qualidade 

pública. Portanto, a ampliação vertical da publicidade significa uma ordem sem Estado. 

Não que negue o papel do Estado na determinação das formas de publicidade mas 

relativiza-o como condição essencial de publicidade. Embora possa ser visivelmente 

influenciada pela actividade estatal, ela exerce-se em estratos infra-Estado sendo 

transversal a toda a organização social. Por este motivo, a publicidade não encontra os 

seus limites na concepção política-jurídica mas no próprio núcleo da sociedade. A 

ampliação vertical da publicidade designa, assim, um alargamento da amplitude de 

análise do conceito encarando-o de forma latitudinal e tomando a noção de Estado 

como um conceito colateral à configuração da publicidade.  

A ampliação horizontal concentra-se num alargamento transversal da 

importância dos indivíduos na definição dos processos de publicidade. Decorrendo da 

ampliação vertical, esta dilatação diz respeito, antes de mais, a cada membro da 

sociedade em particular sem considerações póstumas da sua cidadania, situação socio-

económica ou prestígio social. Situada num nível originário do funcionamento da 

sociedade humana, a publicidade resulta do total de actividades comunicacionais e 

simbólicas que os seus membros empreendem entre si todos os dias sem preocupação 

de estatuto ou de categorias sociais. Enquanto a esfera pública é definida na exacta 

medida em que subentende o conceito de cidadania, o princípio de publicidade, 
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enquanto princípio primordial da sociedade humana, coloca-se ao nível, não da relação 

indivíduo - Estado (cidadania), mas da afinidade e solidariedade entre indivíduos 

(comunidade). Impõe-se na regulação da coesão social e no próprio fundamento 

comunitário da sociedade. Transita fluidamente no tecido social independentemente 

de formações institucionais. Digamos que (previamente ao Estado) existe um estrato 

horizontal nas sociedades humanas que convoca os membros de uma sociedade a 

participarem, mesmo que inadvertidamente, nos processos sociais através da 

influência extemporânea da publicidade. 

 A ampliação horizontal da publicidade requer, pois, uma acção interventiva 

solícita não pertencendo aos indivíduos o direito de escolha e participação na 

publicidade. Porque esta é antropologicamente originária, ela é exercida 

involuntariamente. Visto o homem ser membro de uma sociedade ele é 

necessariamente um homem público. Contrariamente ao defendido pela teoria da 

esfera pública, a participação nos assuntos públicos não é necessariamente objecto de 

ponderação crítica, nem imperativamente produto de uma decisão de participação. O 

indivíduo é ancestralmente susceptível ao princípio de publicidade não se encontrando 

na posse de lhe poder renunciar. Não se pode deixar de agir sobre a publicidade, em 

público, publicamente. Qualquer acto social possui uma índole pública. O único modo 

de não agir publicamente39 era abjurar a sociedade e isso é impossível, pelo menos em 

permanência. Até o misantropo foi alvo de sociabilização: a diferença para os restantes 

homens é que ele escolheu desprezar a sociedade e interromper a sua participação 

nela. E no caso do anacoreta, ele apenas suspende a actualização do princípio de 

publicidade que possui em potência.  

Em suma, a ampliação horizontal da publicidade consagra-a como uma 

qualidade omnipresente de toda a associação societal. As ampliações horizontal e 

vertical interpenetram-se: a dilatação horizontal que estende a capacidade do agir 

público a todos os indivíduos prevê a dilatação vertical em que a publicidade 

ultrapassa a fronteira do Estado. E, analogamente, a dilatação vertical de uma 

sociedade que se opera cabalmente sem Estado, prevê a dilatação horizontal de 
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 Com isto não se pretende sentenciar a morte da privacidade. Todavia, esta sofrerá obrigatoriamente 
uma reconcepção fundamental enquadrada pela dialéctica publicidade-privacidade, como se verá 
adiante. 
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indivíduos que, em cada acção social, não podem ser senão homens públicos40. A 

premissa antropológica da publicidade joga-se, então, nos meatos destas duas 

dilatações. E estas fazem decorrer a sua pertinência dos pressupostos de uma 

naturalização da sociedade e de uma inversão da máquina antropológica moderna. 

Daqui ramifica-se, por conseguinte, um desenvolvimento socio-antropológico do 

princípio de publicidade onde se procura marcar a sua vastidão para que 

posteriormente se possa ajuizar a sua propriedade. 

Como vimos, nas concepções modernas a vida em sociedade decorre da 

existência de um aparelho estatal identificado com uma unidade social superior e 

distinta da sociedade propriamente dita, e que tem por tarefa organizá-la e 

administrá-la. Foi por isso que Hobbes o identificou com o Leviathan devido ao seu 

aspecto totalizante e a sua capacidade de exercer a absoluta dominação. No seu 

aspecto jurídico, o Estado encarna o sistema de normas de direito vigentes. Mas para 

além destas propriedades sintéticas, ele refere-se a uma dada referência espacial, isto 

é, um território, sobre o qual exerce o seu poder por consentimento (e contrato) das 

populações aí residentes. Ele designa uma unidade político-jurídica que ocupa um 

espaço social acentuadamente delimitado (soberania territorial) sobre o qual introduz 

as distinções do que lhe pertence e não-pertence (interior e exterior) e sobre o qual 

exerce um controlo e apropriação absolutas segundo um governo centralizado que 

assegura a defesa da lei. Ele é sinteticamente o aparelho identificado com a cabal 

organização da sociedade sendo o seu próprio epítome não obstante existir como o 

seu fragmento, o qual se superioriza à sociedade. O Estado é, assim, a expressão 

complexa e superior da sociedade que porém, deixando com que esta se identifique 

com ele, não se deixa identificar com ela. Ou seja, como já estava presente em 

Prouhdon, o Estado é aparelho que se opõe e antagoniza com a sociedade, o primeiro 

unitário, mecânico e estático, a segunda múltipla, espontânea e mutável (Balandier, 

1987: 132). O Estado é um apêndice da sociedade que, procedendo dela, a hierarquiza 

e a coage. A sociedade é o reino da reciprocidade enquanto o Estado representa a não-

reciprocidade, a autoridade, a desigualdade, a força, o monopólio da coacção física 
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 Entendemo-lo num sentido lato. Mesmo uma chamada telefónica feita a partir de casa com a 
intenção de participar numa discussão televisiva sobre assuntos convencionalmente pertencentes ao 
domínio privado, pode assumir proporções públicas. 
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legítima (a qual impõe uma lei sancionatória que se aplica indiscriminadamente numa 

dada unidade territorial) e que confere os meios pelos quais orientar a actividade geral 

da sociedade41. Daí que a sua administração seja racional de modo a poder intervir de 

forma eficaz e eficiente em todos os domínios. Contudo, se na acepção moderna ele é 

apto a desempenhar as funções estruturais da organização social (gestão dos recursos 

naturais, defesa da propriedade privada e do interesse comum, et caetera), ele é 

igualmente uma agência demasiado rígida para proceder à criação e reprodução 

exclusivas dos valores culturais da sociedade. Todos os interesses particulares, 

especializados, pessoais escapam ao carácter englobante e generalista da acção 

estatal. A acção espontânea, individualizada, associativa, comunitária de uma 

sociedade parece ser tão esquiva e fugidia que se escapula por entre a malha grosseira 

do Estado. O simbólico, o cultural, o solidário poderão ser afectadas pelo Estado, 

contudo, aquele não as resume nem as apropria por completo. Existe uma vitalidade 

social e comunitária que é imune ao aprisionamento de uma racionalidade burocrática 

coerciva que não cede à compulsão de se decidir inteiramente pelo Estado. O controlo 

estatal, ainda que total, não abrange toda a vida comunitária porque esta é constituída 

de minudências imperceptíveis a um aparelho externo à sociedade. O funcionamento 

das sociedades humanas possui muito de experiência subjectiva sendo em grande 

parte constituída pelas pequenas interacções do quotidiano. A trivialidade existe em 

paralelo com a formalidade.  

E embora este possa regular os limites jurídicos da relação entre público e 

privado, ele não se encontra dotado de operar essa ligação em termos simbólicos. Para 

lá do público e privado que nos chega do Direito Romano, existe um domínio paralelo 

de uma publicidade que se apresenta com uma índole socio-antropológica. A 

publicidade é um princípio social que não se encontra subsumido pelo arbítrio do 

Estado. É neste sentido que se pode afirmar que o Estado apresenta-se apenas como 

uma das conformações históricas possíveis através da qual uma sociedade se 
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 Se para Weber a capacidade do Estado para determinar e decidir a acção social é vista sob a suspeita 
da dominação e da coação, já Durkheim reconhece-o mais positivamente como agente social. Para ele, o 
Estado é o resultado final da complexificação da sociedade, da divisão do trabalho social e das 
transformações das formas de sociabilidade.  
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desenvolve e organiza a sua unidade política42. Nem a unidade política tem 

necessariamente de ser alcançada por intermédio de um aparelho centralizador, nem 

a sociedade humana abriga necessariamente uma publicidade espartilhada pela sua 

concepção jurídica. O Estado é uma das manifestações históricas do político e da 

fundamentação da sociedade. É, mais precisamente, a configuração clássica (Grécia e 

Roma antigas) e moderna de um certo modelo de sociedade e de uma certa máquina 

antropológica. Todavia, ele não permite dar conta de um estrato experiencial da vida 

societal pelo que, e consequentemente, o princípio de publicidade, enquanto princípio 

que traveja a experiência societal, também não pode ser percebido na sua total 

amplitude pelo Estado. Daqui decorre a preposição de que é necessário procurar a 

publicidade e a sua unidade política à parte da concepção moderna de sociedade e de 

Estado. Sendo o Estado somente uma das formas históricas de organização política e 

social, sendo a teoria da esfera pública uma teoria moderna que não se pode 

compreender sem o aparelho centralizador, não tendo o Estado a vocação para lidar 

com um estrato experiencial e comunicativo da experiência social, então, o princípio 

de publicidade não apenas existirá como terá de ser melhor discernido num outro tipo 

de sociedade humana, a qual terá eventualmente o seu fundamento comunitário na 

conexão entre publicidade e política.  

Evidentemente que a emergência do Estado se prende, pelo menos nalguma 

medida, na necessidade de estabelecer uma ordem efectiva em sociedades multi-

estratificadas dotadas de uma população numerosa e de um vasto território 

administrativo. Isto é, em sociedades complexas, cultural e economicamente 

heterogéneas como as modernas, a tradição e a religião deixaram de ser suficientes 

para formar a coesão social. Porém, embora seja provável que haja um limite 

populacional (e cultural) até à formação de um governo central e administrativo, tal 

não significa que o nexo necessariamente se estabeleça devido à densidade 

populacional. “Talvez exista uma relação entre o grau de desenvolvimento político e o 

tamanho da população, mas seria incorrecto supor que as instituições governamentais 

se encontram nas sociedades com maior densidade populacional” (Fortes e Evans-
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 “O Estado no sentido estrito do termo, o Estado fenómeno histórico é um modo de existência (um 
estado) específico de um povo, aquele que faz a lei nos momentos decisivos, constituindo, assim, apesar 
dos múltiplos estatutos possíveis, tanto individuais como colectivos, o Estatuto por excelência” (Schmitt, 
1992: 57). Veja-se, ainda, Balandier (1987: 127), Freund (1965: 78) ou, ainda, (Nadel, 1969). 
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Pritchard, 1987: 7; Mair, 1962: 21). No que se refere às sociedades ágrafas43 africanas 

destacam-se um conjunto de factores para que elas não possuam um Estado. A 

complexidade social e o tamanho da população são apenas dois dos aspectos da 

problemática. Há uma dimensão do foro antropológico, por vezes esquecida, que 

permite sustentar a existência de um princípio generalizado de publicidade nas 

sociedades humanas independentemente das conformações históricas das sociedades 

modernas de Estado e de Direito e da modelização crítico-racional de uma esfera 

pública. Haverá, assim, toda a relevância em analisar algumas sociedades ágrafas 

africanas como método de estabelecer a existência primária, originária e ancestral da 

publicidade.  

A ideia de qualidade pública é uma constante das sociedades humanas 

independentemente do seu estágio de desenvolvimento. Não é obviamente uma 

prerrogativa das sociedades com Estado, nem apanágio da modernidade, nem 

privilégio de um alegado estado civil antagónico a um estado de natureza dito 

selvagem. A publicidade sempre existiu sendo uma qualidade inerente ao homem e às 

suas sociedades. Ela denota o regime basal de funcionamento das sociedades 

humanas. E que melhor maneira de o demonstrar do que traçar os seus contornos nas 

sociedades - epitetadas na modernidade- primitivas? Que melhor forma de apresentar 

o carácter universal da publicidade do que encontrar-lhe a existência precisamente nas 

sociedades que a modernidade sentenciou como inferiores? Não será esta uma 

estranha ironia para as sociedades modernas? E não será a existência da publicidade 

em sociedades estruturalmente antitéticas das sociedades modernas o melhor 

testemunho para a tese de um princípio socio-antropológico de publicidade que se 

explana a partir de uma suposta incompletude teórica do modelo de esfera pública? Se 

argumentamos um princípio de publicidade em contra-corrente com a teoria da esfera 

pública e se a colocamos numa relação metonímica com ele (em que a publicidade se 

viu na modernidade refém da esfera pública), não será plausível procurar no seio de 
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 Por “sociedades ágrafas” deverá entender-se simplesmente sociedades sem escrita. A expressão não 
recobre o sentido de sociedades sem grafia (graphos) ou sem grafismos. Pelo contrário, existem 
inúmeros exemplos de sociedades sem alfabeto mas com uma enorme dimensão gráfica. Com a 
expressão“sociedades ágrafas” pretendemos dissociá-la das expressões ocidentais modernas que 
contêm em si um enorme traço depreciativo como, por exemplo, “sociedades arcaicas” ou “sociedades 
primitivas”. 
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sociedades humanas muito diferentes das modernas a confirmação desse princípio 

social? 

É aconselhável principiarmos por uma caracterização estrutural das sociedades 

sem Estado, previamente ainda à caracterização do princípio de publicidade na 

reprodução da solidariedade e coesão das sociedades ágrafas.  

Antes de mais, é útil mencionar que as sociedades ágrafas não correspondem à 

nomenclatura (moderna) de “sociedades primitivas”. Esta designação diz respeito a um 

ponto vista específico e comparativo e não aos atributos inerentes às sociedades 

iletradas ou sociedades sem estado. Os seus membros não são intrinsecamente 

inferiores ou incapazes de civilização44. A sua ordem social não é insignificante por se 

basear noutros princípios que não os modernos. Embora não possuam um nível 

tecnológico avançado, as sociedades ágrafas não são sociedades sem técnica. Se 

aceitarmos que a técnica é o conjunto de procedimentos que os homens descobrem, 

não para afirmar o domínio absoluto da natureza mas para assegurar a adaptação do 

meio natural às suas necessidades, então as sociedades ágrafas são sociedades de 

técnica. Não são sociedades inferiores às ocidentais modernas já que têm uma 

capacidade equivalente às sociedades industriais tecnologizadas de satisfazer as suas 

necessidades. Ainda que possam parecer inferiores, a sua técnica preenche a mesma 

função das sociedades chamadas “desenvolvidas”: a acomodação do meio físico e 

exterior às necessidades materiais e culturais dos homens. “Não há pois hierarquia no 

campo da técnica, não há portanto tecnologia superior nem inferior; não se pode 

medir um equipamento tecnológico senão em função da sua capacidade de satisfazer, 

num dado meio, as necessidades da sociedade” (Clastres, 1979: 185). 

Se por vezes ressaltam atributos positivos (cooperação) e neutrais 

(homogeneidade) da apelidada “sociedade primitiva”, ela é descrita maioritariamente 

como possuindo um simplicidade extrema e como sendo rudimentar, sem técnica, 

dependente ou supersticiosa45. Contudo, a dicotomia entre tipos de sociedades 

classificados hierarquicamente acarreta sérias dificuldades já que carrega conotações 
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 O evolucionismo antropológico de Tylor identifica três fases da evolução cultural: uma selvagem 
caracterizada pela subsistência natural, uma bárbara caracterizada pela agricultura, e uma civilizada que 
se inicia com a literacia do homem cf. Tylor (1920). Confira-se também os “períodos étnicos” em 
Morgan (1973: 13-30). 
45

 Para um elencar de definições dadas ao longo do tempo de “primitivo” vide Hsu (1964: 169-178). 
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depreciativas de teor etnocêntrico que determinam corolários cientificamente 

insustentáveis46.  

As sociedades ágrafas sem Estado distinguem-se, pois, pela ausência de 

governo central, máquina administrativa ou instituições judiciais e pela frequente 

inexistência de divisões agudas devidas à riqueza, prestígio ou estatuto dos seus 

membros. Em sociedade igualitárias, homogéneas e segmentares (dividem-se em 

tribos e clãs), a riqueza prende-se sobretudo com qualidades pessoais (bom 

caçador/recolector, bom dançarino, bom contador de histórias), feitos excepcionais ou 

prestígio tradicional da sua linhagem. O parentesco e os laços domésticos 

desempenham um papel importante na vida dos indivíduos embora a sua relação com 

o sistema político, não obstante relevante, seja secundário. O modo de vida não 

determina o sistema político. Por exemplo, os Tallensi e os Bemba praticam ambos a 

lavoura mas possuem sistemas políticos diferenciados: ao contrário destes últimos, os 

Tallensi não possuem Estado. Na verdade, parece ser a conjunção do modo de vida e 

das condições ecológicas a esclarecer os valores dominantes destas sociedades, a sua 

organização social e o seu sistema político (Fortes e Evans-Pritchard, 1987: 8). 

Geralmente, as unidades territoriais inserem-se em comunidades locais ligadas por um 

conjunto de laços de parentesco e de cooperação. Em caso de necessidade em 

proceder a alianças políticas é essa linha de parentesco que a funda e a coordena. Não 

existe uma classe social que reúna uma força organizada para exercer o seu domínio 

sobre uma outra. Em caso de disputa violenta ela será resolvida com meios paritários 

que conservam a estabilidade da sociedade e equilibra a linha de divergência. O uso da 

força não possui um comando único mas encontra-se distribuído pelos segmentos 

homólogos da sociedade (ibidem: 14). Nas sociedades africanas sem Estado, a 

estrutura política une-se em torno de valores tradicionais e mitológicos envoltos em 

símbolos místicos. São esses símbolos que dão coesão e identidade à sociedade. Seja 

na forma de mitos, rituais, pessoas e lugares sagrados, esses símbolos, vistos enquanto 

valores em si, providenciam a unidade e a distinção que separa uma sociedade de 

outra ao mesmo tempo que tornam essas sociedades intelectualmente tangíveis aos 

olhos dos seus membros. Estas sociedades concretizam um sistema de valores 
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 Propostas alternativas sugerem, por exemplo, a de “culturas genuínas” e de “culturas espúrias” (Sapir, 
1925:  405); ou de continuum popular (folk)- urbano (urban)  (Redfield, 1941).  
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sagrados que por não serem susceptíveis de desconfiança, criticismo ou revisão 

fornecem permanência ao seu quadro de experiencia. A força simbólica reside, no 

entanto, na crença de que mais do que representações, os símbolos são a expressão 

aparente das próprias forças naturais. As suas observâncias rituais e a sua mentalidade 

mágica são vistas como a salvaguarda das suas necessidades básicas (boas colheitas, 

caça abundante) e da ordem social: a terra como espírito que torna possível o modo 

de vida hereditário, a família como unidade reprodutiva base, et caetera (ibidem: 18). 

A sacralização dos rituais esconde, então, as necessidades mais vitais para a 

comunidade e justifica o seu desempenho público e integrador. Com efeito, porque 

nenhuma pessoa ou classe absorve a unidade política da comunidade, os poderes 

rituais (ainda que encabeçados por um indivíduo) e as responsabilidades sociais 

encontram-se partilhadas uniformemente. As sociedades sem Estado recolocam, 

então, a questão da publicidade num patamar novo o que envolve resituar o papel da 

estrutura política no núcleo da estrutura social e questionar a natureza dos valores e 

símbolos políticos procurando averiguar a sua coincidência com os valores e símbolos 

sociais.  

A teoria da religião, em sentido amplo e na sua acepção etimológica de 

religare, observou as sociedades ágrafas de acordo com o seguinte postulado: a 

religião é instituição mas não é instituinte. Ela é considerada um corpo de crenças 

socialmente constituídas e reproduzidas segundo codificações ordenadas que reflecte 

a necessidade e o constrangimento. Por um lado, a crença religiosa seria o produto da 

projecção do espírito humano das suas próprias expectativas e ambições num reino 

supra-natural que exprime a dinâmica social do homem. Este dota-se de uma realidade 

supra-natural porque necessita de pensar-se segundo as suas próprias construções 

mitológicas. Por outro lado, a concepção de que a religião seria o resultado de uma 

natureza pensada enquanto hostil e imperiosa sobre um homem indefeso. Os deuses 

seriam os seres que cuidavam do homem tornando a natureza mais favorável à sua 

existência. A religião seria, assim, a prática social cujo fim é agir sobre uma dimensão 

supra-natural pedindo a intercessão dos espíritos. Em ambas as ópticas o mesmo 

veredicto: devido ao seu carácter ou devido às suas condições de existência, o homem 

não tinha outra alternativa senão acreditar religiosamente num poder-outro que não o 

seu. A religião conteria, deste modo, a única via compreensiva do homem. Esta 



76 
 

perspectiva (moderna) recusa pois, não a religião-instituição, mas a religião-instituinte 

negligenciando que ela pode ser considerada como uma livre operação de criação do 

laço indivíduo-sociedade que exprime a sociedade. Invés de ser uma peça necessária e 

impreterível da engrenagem social, ela é uma condição da sociedade que é fruto da 

sua capacidade instituinte e criadora do laço social. O fenómeno religioso não é um 

imperativo nem uma imposição mas o resultado de uma resolução que encontra na 

alteridade-fundamental o seu princípio. Para que uma concepção mágica-religiosa do 

mundo emerja, não basta uma propensão analógica, não basta um sentimento de 

impotência, é preciso que ele se pense segundo uma relação desproporcional e 

hierárquica no que diz respeito às condições objectivas da existência. Enquanto 

instituinte, a religião opera na sociedade o reconhecimento dela própria através de um 

culto a uma força superior e exterior a si. “A espécie humana não está obrigada à 

religião: ela optou pela via religiosa, está em vias de renunciar a ela, teria podido não 

se deixar nunca dominar por ela. O que importa ponderar são as razões que colocaram 

o conjunto das sociedades perante essa escolha de um acordo religioso com elas 

mesmas, são os fins prosseguidos pela organização colectiva através da convocação 

desse bem curioso meio de acção de uma comunidade sobre ela mesma: o 

reconhecimento de que deve o seu sentido e a sua razão de ser a qualquer coisa 

diferente dela própria” (Gauchet, 1980a: 57).  

É certo que sendo a crença religiosa uma feitura da sociedade que se confunde 

com ela, sendo um fenómeno social que é despoletado pela sociedade e para a 

sociedade, é quase impossível não haver religião. Contudo, isso não significa que a 

consideremos de um ponto de vista obrigatório e necessário mas que a encaremos 

como invenção social deliberada que desempenha um papel primordial na coesão e 

perenização do mundo colectivo por intermédio de uma instância terceira. A religião 

aponta para o fenómeno que operando de dentro das sociedades humanas e para as 

sociedades humanas, encontra o seu fundamento legítimo, não nessas mesmas 

sociedades, mas numa exterioridade. A religião retira a sua proeminência da 

necessidade das sociedades assegurarem uma identidade colectiva estável. Todavia, 

fá-lo não a partir de um desdobramento replicante de si mas por uma apropriação 

social integradora do princípio de alteridade. Opera através de uma entidade externa 

como fundamento da actividade legítima das sociedades humanas. O que a religião 
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nas sociedades ágrafas decide é a divisão socialmente reconhecida e partilhada entre 

um domínio além, invisível, inescrutável, fora do raio da acção humano, e um domínio 

aquém, visível e tangível. Sublinha a articulação de dois reinos de eficácia da acção 

humana: um que é espiritual, extra-humano, outro que é terreno e intra-humano. É o 

caçador que dispara a flecha mas é o espírito superior a dirigi-la. É o homem que 

cultiva mas os deuses que tornam a terra fértil. É a mulher que concebe, mas é o 

espírito que gera saudável a criança. Nas sociedades ágrafas existe um hiato 

irreparável e uma descontinuidade intransponível entre a acção humana e o poder 

extra-humano dos espíritos. O mundo sensível que se encontra na posse directa do 

homem encontra-se separado de um mundo divino ausente ao homem. O homem 

considera-se comandado e regrado por uma ordem exterior. A sociedade humana não 

é auto-instituinte: a sua fundação não advém da acção humana mas da acção divina 

(Clastres, 1980: 151). Nas sociedades ágrafas, o homem pensa-se no distanciamento, 

na dependência directa de forças invisíveis, extra-humanas e superiores, as quais 

constituirão objecto de sacralização47. O que sobressai no facto religioso é que os 

homens se colocam voluntariamente no raio de acção de uma exterioridade que os 

ultrapassa e de um domínio sobre o qual não conseguem e não desejam agir. “Não 

existe a menor separação na visão do mundo entre a esfera do incontrolável e a esfera 

do controlável, mas uma coerência sistemática na afirmação de que a ordem geral das 

coisas está subtraída ao domínio dos homens” (Gauchet, 1980a: 64).  

A religião é construída sobre a ideia da Negação Geral: da contestação do 

poder fundador dos homens apagando-lhe todo o traço transformador directo na 

ordem geral da sua comunidade. Glosando nalguns aspectos a experiência tradicional, 

a Negação Geral consiste em colocar o poder transformador humano numa alteridade 

anónima aquela a fundar a sociedade humana: foram os heróis sem rosto, os 

antepassados sem nome, os deuses imemoriais, o espírito ancestral e nunca os 

homens que determinaram, que decidiram e modificaram o seu mundo. A fé na 
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 Isto significa que se existe descontinuidade entre o mundo humano e extra-humano, existe 
continuidade entre a natureza e a sociedade humana (cultura) na medida em que são as causas 
invisíveis que não apenas regulam o mundo natural (inumano) como o mundo humano. Confirmando 
uma naturalização da sociedade, a religião das sociedades sem escrita aceita a superioridade dos 
factores naturais, espirituais, divinos, e extra-humano ao mesmo tempo que estabelece uma associação 
entre natureza e cultura. 
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alteridade e no exterior absoluto forma, assim, a base do pensamento religioso das 

sociedades ágrafas. Elas necessitam da referência a um exterior, a um extrínseco, para 

se tornarem compreensíveis para os indivíduos que a compõem. A sociedade elabora-

se sociedade produzindo-se pelo distanciamento em relação a uma exterioridade. A 

sociedade é, assim, objecto de uma decifração individual de alguma coisa que forma a 

sociedade mas que não se confunde dela. “Ela pensa-se pensando que um outro a 

pensa” (Gauchet, 1980a: 75). A dependência é a condição primeira do existir societal. 

A intervenção social encontra-se simplesmente interdita à acção dos homens, 

impotentes que estão da energia revolucionária e seminal. Trata-se da modéstia 

suprema do humano face à diferença hierárquica e ontológica de um princípio de 

exterioridade. É sempre alguém, outro, alguma coisa que regula a sociedade e a quem 

os homens devem obedecer despojando-se da soberba em nome da reverência em 

torno de um princípio que organiza a sua visão de mundo e torna possível a sua vida. 

Foram os homem a decidir religiosamente a separação integral do mundo terreno, 

domínio dos efeitos segundos, do mundo divino, domínio das causas primeiras e 

originais e a voluntariamente se colocarem sob alçada de um poder externo e exterior 

a si, de uma alteridade inviolável condição primeira da sua compreensão enquanto 

homens. A sociedade pensa-se e organiza-se segundo a ideia de distanciação ao lugar 

de fundação, de um exterior pensado como sede de sentido. O ser em sociedade 

incentiva os homens a tomarem por referência algo diferente deles próprios. Essa 

exterioridade é, segundo Gauchet, um ponto absoluto de saber (a sociedade torna-se 

inteligível e ordenável), um ponto absoluto de igualdade (a distância instaurada obriga 

à paridade e coesão no interior da sociedade visto todos os homens serem iguais nessa 

relação de dependência com a exterioridade) e um ponto absoluto do poder (a 

exterioridade aplica-se à sociedade por inteiro detendo uma autoridade ilimitado 

exactamente por advir do reino extra-humano) (Gauchet, 1980a: 73). A organização da 

sociedade pertence a uma ordem exterior à própria sociedade (e curiosamente ao 

próprio homem). As sociedades humanas são como árvores cuja copa está 

radicalmente afastada daquilo que a permite, as raízes. O vigor que demonstra deve-o 

não a acção das suas ramificações e folhas mas à acção eficaz das raízes que, ocultas, 

ministram os nutrientes que alimentam a radiosa copa verde. Tal como há uma relação 
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estreita entre a copa e as raízes, entre o visível e o invisível, assim, a sociedade resulta 

de uma associação íntima do reino espiritual e terreno. 

O primeiro grande corolário do facto religioso ancorado na Negação Geral e nos 

princípios de exterioridade e alteridade é que ele denota um paradoxo fundamental. A 

solidariedade social que a religião permite funda-se na instituição de uma ruptura 

profunda do tecido social mas sem a qual não seria possível fazer existir a sociedade. 

Enraíza-se num distanciamento intransponível em relação à sua fundação. O elemento 

distintivo da sociedade humana é a cisão presente no seu interior. A fractura entre um 

Aquém e um Além vem provar uma divisão entre os homens: de um lado, os que 

contactam com a exterioridade, do outro a maioria de homens que reverenciam o 

supra-natural e em vez de comunicarem com ele, recebem a sua voz. O que a religião 

opera é justamente a articulação de uma sede exterior do sentido com o campo social. 

Ela é, simultaneamente, quer a expressão, quer a anulação dessa ruptura 

fundamental: ela expressa uma sociedade que se pensa na separação de si mas ao 

mesmo tempo anula-a recuperando a ligação entre um mundo terreno e um mundo 

supra-terreno. E ao fazê-lo consegue paradoxalmente congregar a sociedade sobre si 

mesma. É a mesma descontinuidade entre o poder humano e poder extra-humano que 

tanto está na origem da cisão no interior da sociedade como na origem da sua coesão. 

A religião nas sociedades ágrafas organiza-se em torno do paradoxo que o princípio de 

exterioridade introduz pois é justamente esse princípio originariamente separador que 

possibilita a homogeneidade e a comunhão societal ao impedir que nenhum homem 

possa exercer o seu poder pessoal sobre a comunidade e falar legitimamente em seu 

nome (Gauchet, 1980a: 66). O princípio da exterioridade, bem como o princípio da 

alteridade e a Negação Geral, simboliza, em síntese, o lugar paradoxal de uma cisão 

fundadora da coesão. O enigma da unidade cisão-coesão é o enigma sobre o qual se 

debruça a religião das sociedades ágrafas. Por conseguinte, o facto religioso é no 

mesmo movimento um facto político. Pois o princípio de exterioridade, ao instituir a 

cisão como fonte de coesão, pressupõe a abolição definitiva da autoridade política. A 

sociologia das sociedades ágrafas não se distingue da sua sociologia política. Se por 

inerência ao princípio de exterioridade o sentido da sociedade reside fora dela, a cisão 

constitutiva que o funda instaura a segregação do poder político. Se a sociedade se 

encontra na alçada de uma entidade exterior sobre a qual não possui direito algum de 
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ingerência, então impossibilita o exercício do poder politico institucionalizado na 

medida em que a sede do poder é esse mundo extra-humano. O poder político existe 

mas não pertence à esfera de influência humana. A nenhum homem é permitido 

destacar-se, a nenhum homem é autorizada a diferença pois o único que comanda é o 

Outro, o Invisível. Por detrás da afirmação das origens irrecuperáveis esconde-se a 

negação dos fins derradeiros humanos. 

Se o princípio de exterioridade, ao abrir a ferida na sociedade, abre caminho ao 

Estado, o factor religioso acaba por o negar e se postar como sendo contra o Estado. A 

religião é o operador da exterioridade ao serviço da comunidade, de um princípio de 

alteridade que fundamenta o próprio homem e que articula a negação do homem em 

ser mais do membro da sociedade, seu rei, seu líder. 

Contudo, paralelamente a uma exterioridade- religião que vela pelo binómio 

cisão-coesão comunitária, vislumbra-se uma exterioridade-Estado que desfaz o 

binómio e inaugura a inversão do anterior funcionamento do princípio de 

exterioridade como fundamento social. Surge a ideia de poder político já que o homem 

absorve a diferença suprema da autoridade exterior elevando-se infinitamente sobre 

os seus pares. O homem faz-se devir diferente recebendo o poder de mandar e de 

fazer obedecer. O advento do Estado concretiza uma exterioridade da ruptura 

permanente estabelecendo no seio da sociedade uma aguda hierarquia de homens 

entre os representantes do invisível e os seguidores do invisível, entre senhores e 

súbditos, entre os apropriadores do sentido exterior e os seguidores dessa 

apropriação. O Estado significa, pois, o estabelecimento de um dispositivo diferencial a 

partir da própria diferença, isto é, da exterioridade. Ele nasce de uma exterioridade 

duplicada, o mesmo é dizer, de uma exterioridade que se apropria e engole a 

reparadora exterioridade-religião. O Estado desenvolve-se a partir de um princípio de 

exterioridade que se exterioriza ele próprio e que adultera a exterioridade enquanto 

instrumento de solidariedade e igualdade, para se tornar uma exterioridade 

legisladora e subordinadora do indivíduo a uma máquina total que se interpõe na 

sociedade. Portanto, o Estado não enceta a cisão social mas introduz uma fractura 

fundamental ao segregar os indivíduos em representantes da Lei e vassalos dessa Lei. 

Ele aproveita a existência de um princípio de exterioridade seminal da coesão 

comunitária para se tornar ele próprio uma exterioridade social a partir da inflexão de 
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sentido que atribui ao dispositivo da diferença fadado inicialmente para resguardar a 

sociedade contra uma exterioridade tirânica, para a defender do Estado. Por 

conseguinte, assenta-se uma exterioridade-religião, fundadora das sociedades ágrafas, 

e uma exterioridade-Estado, fundadora das sociedades modernas.  

O princípio de exterioridade comprova que as sociedades humanas se 

organizam em torno de uma ordem terceira extrínseca. Pelo que intrinsecamente elas 

não se apresentam enquanto totalidade una e indivisível. Elas não são 

espontaneamente solidárias. A cisão e divisão do tecido social são-lhe inerentes 

contribuindo para se pensar enquanto instituição segundo uma ordem extra-humana. 

É surpreendente que, longe de afectar um distanciamento caótico e beligerante da 

sociedade, esta cisão do princípio de exterioridade funciona na sua versão religiosa 

justamente como o cimento agregador e fomentador das relações. Por isso, se se pode 

asseverar a unidade e indivisibilidade das sociedades ágrafas não é porque elas 

nasçam naturalmente homogéneas mas porque elas desenvolvem um intenso 

exercício de produção dessa unidade através da prática religiosa. O trabalho mais 

importante é a feitura de unidade, a facturação da coesão societal, o fabrico de uma 

sociedade da paridade e da indistinção. A religião é a intermediária de uma unidade 

social e política que encontra as razões e o sentido do ser numa ordem extra-humana 

que neutraliza a cisão instaurando a coesão (binómio cisão-coesão). Marcel Gauchet 

sublinha que esta orientação exterior do sentido da existência social humana que 

funda a unidade social e política das sociedades ágrafas acontece enquanto “dívida do 

sentido” (Gauchet, 1980a: 70). Essas sociedades patenteiam a necessidade de serem (e 

de se fazerem) devedoras procurando o equilíbrio fora delas mesmas, remetendo para 

a alteridade divina, intocável, invisível e extra-humana o fundamento do humano. 

Escolhem, assim, ser destituídas do sentido para que este não emane de si mas lhe 

seja reencaminhado. As sociedades ágrafas fazem acometer-se da obrigação moral de 

impedir o fluxo do poder entre si. A dívida do sentido resume o compromisso com uma 

entidade superior que todos os homens devem servir para que nenhum de entre eles 

se arrogue municiador desse sentido. Essa dívida une os homens porque impede a 

dissociação do facto político do facto social, e estimula o governo dos homens pelos 

homens. O que é fundamental nas sociedades ágrafas é uma exterioridade-religião que 

impede a exterioridade-Estado colocando o fundamento da dominação política (a 
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exterioridade) contra a realidade dessa dominação (exterioridade-Estado). Ao 

contrário das sociedades modernas, elas não se querem inatamente unitárias através 

de um dispositivo Estatal mas antepõem o imperativo do artesanato da unidade 

através da sua natureza devedora.  

A dívida do sentido é aquilo através da qual a sociedade se identifica e procura 

manter o equilíbrio sob o pretexto de obedecer a uma ordem externa. Esta ideia de 

qualquer coisa para lá do homem é, pois, aquilo que melhor parece suster a elevada 

unidade que a religião permite nas sociedades ágrafas. A sua lição para as sociedades 

modernas é que a sociabilidade é o produto final de um labor construtivo, 

frequentemente simbólico, que reconhece a dívida eterna. A dívida do sentido traduz 

essa enorme necessidade de ser em sociedade. E como é que o ser em sociedade é 

obtido? Justamente através da despretensão, do esforço em desviar a ambição de 

poder do homem afirmando que ele é apenas o desejo aquém de um além a quem se 

deve subordinar. Como observa Gauchet, dá-se “uma refracção da alteridade divina no 

interior do espaço social, concretização do extra-humano na economia do vínculo (lien) 

inter-humano” (Gauchet, 2006: 68). Ora esse para lá do humano (que Nietzsche diria 

que é um demasiado humano) é representado por entidades divinas ou naturais, 

contudo, o que ele simboliza é a própria sociedade. O ser em sociedade é um ser que 

declara a debilidade do homem para que ele não se sobreponha ao bem da 

comunidade. Daí a importância do mito na prossecução das origens difusas do homem 

ao qual não lhe cabe modificar. A dívida de sentido para com a exterioridade do 

fundamento social é concretizada ao serviço da comunidade através da contenção do 

poder individual. A obrigação para com um além-humano serve para legitimar essa 

recusa do indivíduo assumir o protagonismo da sua sociedade. 

Ora, se é possível identificar estas duas variações do princípio de exterioridade 

forçoso é aceitar que, em última análise o fundamento do Estado é igual ao da religião 

(Gauchet, 1980a: 69). A diferença é que enquanto a exterioridade-religião se faz 

desapossar do sentido sem que aliene a ordenação da sociedade, a exterioridade- 

Estado espolia todo o sentido que não se resuma a si, isto é, ela desinveste a sociedade 

do seu ordenamento. Nesta acepção, foi o princípio de exterioridade a condição de 
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possibilidade da emergência do Estado48. Este emergiu ao expandir um princípio social 

já existente ampliando a divisão que a exterioridade-religião, essa estrutura social 

primordial, operava traçando uma matiz nova num conceito tão antigo como a 

sociedade humana. O Estado, deste ponto de vista, não é um resultado ex nihilo, 

criação espontânea da modernidade que rompe com tempo humano como 

pretendiam os contratualistas clássicos. “A instauração do Estado corresponde não à 

produção duma dimensão social absolutamente inédita mas à transformação de uma 

dimensão já presente no seio da sociedade” (Gauchet, 1980a: 52). O Estado sucedeu a 

sociedades que já se reflectiam na exterioridade do fundamento social e que já se 

encontravam desprovidas do agir sobre si. Contudo, ele representa uma modificação 

aguda de pensar a exterioridade e conceber a separação com a sede do sentido. Ao 

apropriar-se do princípio de exterioridade, desvirtuou o funcionamento social 

transferindo o poder de ordenar a comunidade para si e inaugurando o homem do 

poder político.  

As sociedades ágrafas são na sua essência sociedades contra o Estado. Optam 

por sê-lo. Não são carentes dele, antes dispensam-no. Decidem excluir uma 

exterioridade que paga a dívida a favor de uma exterioridade que a renova em 

contínuo de modo a que as relações societais sejam circulares, retornantes, iterativas, 

reiterativas. “Ao contrário do que o bom senso poderia indicar, não é a apropriação 

pela colectividade das razões de ser, dos seus princípios de organização e dos seus 

objectivos que lhe permite evitar o aparecimento de uma instância de autoridade 

legítima e a definição social. É, ao invés, uma desapropriação sistemática daquilo que 

constitui a sua causa e a justifica que lhe fornece o meio de se conservar una e idêntica 

a ela mesma na pessoa dos seus membros. A alienação contra a sujeição, a 

heteronímia contra a diferença no poder: o Um social nas sociedades primitivas passa 

por essa distanciação dos homens em relação àquilo que os faz viver e tem nome de 

religião” (Gauchet, 1980a: 71). As sociedades ágrafas são contra o Estado na medida 
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 Neste ponto específico tendemos a discordar de Marcel Gauchet pois segundo ele, “a religião foi 
historicamente a condição de possibilidade do Estado” (Gauchet, 1980a: 69). Ao distinguir-se duas 
variações do princípio de exterioridade apenas se pode inferir que o fundamento do Estado coincide 
com o fundamento da religião tornando-se impossível explicar um pelo outro. Esta filiação só pode ser 
obtida a partir do momento em que a historicizemos e introduzamos um factor cronológico e causal. 
Afirmar a exterioridade como condição do Estado é incomparável com o afirmar da religião como 
condição do Estado. 
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em que fazem prevalecer o binómio cisão-coesão, enquanto as sociedades modernas 

(aliás, como constatámos a propósito da esfera pública) cravam o punhal nessa 

associação e edificam a diferença irreparável, absoluta, abissal no seio da própria 

sociedade. Contra o Estado significa ser contra o poder político, contra a divisão entre 

soberanos e súbditos. Contra o Estado indica um favorecimento da privação religiosa 

do sentido, de uma abstinência de decidir humanamente a política em nome do 

interesse superior que une e liga a comunidade. A exterioridade-religião é a da dívida 

renovada de sociedades ágrafas empenhadas em barrar a divisão política e em obstar 

a emergência de conveniências privadas sobre as conveniências públicas. Contra o 

Estado. As sociedades ágrafas são-no porque intuem que o homem feito Lei esconde 

um destino fatal aproximando os domínios do visível e do invisível, do humano e do 

extra-humano, do terreno e do divino, e destruindo o binómio cisão-coesão. Com a 

exterioridade-Estado instaura-se a divisão absoluta no seio dos homens. Se não existe 

Estado em muitas das sociedades ágrafas deve-se à sua tentativa de o esconjurar e de 

o combater através do fenómeno religioso. Deve-se, também, à sua tentativa de 

conservar o binómio “cisão-coesão” e de impedir a introdução no tecido social da 

divisão política. “O poder mantém uma relação privilegiada com os elementos cujo 

movimento recíproco funda a própria estrutura da sociedade; mas esta relação, 

denegando-lhes um valor que não é de troca ao nível do grupo, instaura a esfera 

política não apenas como exterior à estrutura do grupo mas, mais do que isso como 

negadora desta: o poder está contra o grupo, e a recusa da reciprocidade, como 

dimensão ontológica da sociedade, é a recusa da própria sociedade”(Clastres, 1979: 

40). 

Acrescentamos agora mais uma nuance à questão: o que a modernidade e o 

contratualismo puseram em marcha foi exactamente um projecto social e político 

oposto ao das sociedades ágrafas. Enquanto nelas a sociedade é disposta de modo a 

não tornar permissiva a membrana que separa os homens da verdade do fundamento 

social, nas sociedades modernas procurou-se foi dar ao homem o fundamento do 

poder político. Em contraste com as sociedades ágrafas sem Estado, as sociedades da 

modernidade promoveram precisamente um poder separado da sociedade em que os 

homens participam da verdade exterior, a ajustam e a impõem ao resto dos indivíduos. 

“Impor uma ordem, seja em nome da sua intangível legitimidade, é ainda que 
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subtilmente e subrepticiamente, mudá-la, tanto do ponto de vista daqueles que a 

sofrem como daqueles que a aplicam. É fazê-la passar do registo da ordem recebida ao 

registo da ordem pretendida (voulu) com muito consideráveis incidências na 

representação dos seus autores e dos seus fundamentos” (Gauchet, 2006: 69). O 

contratualismo moderno instituiu uma exterioridade-Estado transferindo o 

fundamento supranatural do social directamente para o reino dos homens através de 

uma convenção, isto é, através de uma acção auto-instituinte. Com este gesto ele 

corrompeu aquilo que as sociedades ágrafas tinham plena consciência e que 

procuravam evitar: que o poder político fosse apropriável, fosse imposto, e mais 

rigorosamente, que ele ficasse concentrado nas mãos de alguns. Elas intuíam que a 

essência do poder político é coerção, mandamento total, acção unificadora do político 

mas desagregadora do social. “Longe portanto de nos oferecer a imagem terna de uma 

incapacidade para resolver a questão do poder político, estas sociedades espantam-

nos pela subtileza com que o colocaram e o regularam. Desde muito cedo 

pressentiram que a transcendência do poder esconde um risco mortal para o grupo, 

que o princípio de uma autoridade exterior e criadora da sua própria legalidade é uma 

contestação da própria cultura” (Clastres, 1979: 42). Trata-se de, nas sociedades sem 

Estado, imperiosamente banir a capacidade interventiva49 do homem e reproduzir a 

sua impotência face a uma exterioridade (Gauchet, 1980a: 79). Na modernidade, pelo 

contrário, a sociedade torna-se um objecto de intensa participação passando a fundar-

se, não numa lógica transcendente, mas numa lógica imanente em que a sociedade 

não é senão a obra dos seus membros. Neste sentido, a exterioridade-Estado configura 

a interiorização da exterioridade levada a cabo pela modernidade. Se na exterioridade-

religião das sociedades ágrafas impera uma explicação mítica do mundo que privilegia 

as ideias de diversidade, infinito ou pluralidade, a explicação racional moderna 

simplifica o mundo reduzindo-o à unidade e à totalização de uma subjectivação 

derradeira. As diferenças tornam-se, assim, susceptíveis de integração unitária e 

global50. E com a exorcização da diversidade vem a exorcização de Deus e o 

aparecimento do Estado: “Lá onde havia Deus, é a vez do Estado surgir (…). A 

                                                           
49

 “A que poderia conduzir, numa sociedade indivisa, a transformação e a inovação? A nada mais senão 
à divisão social, à dominação de uns sobre o resto da sociedade” (Clastres, 1980: 152). 
50

 “O pensamento dos profetas selvagens e o dos Gregos antigos pensam a mesma coisa, o Uno; mas o 
índio Guarani diz que o Uno é o Mal, enquanto Heraclito diz que ele é o Bem” (Clastres, 1979: 210). 
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extremidade lógica da afirmação estatal é o monopólio da exterioridade legislativa, 

durante muito tempo relegada, na sua maior parte, para lá da acção dos homens – a 

sociedade concebendo-se toda no Estado, o Estado surgindo como capaz de constituir 

a sociedade” (Gauchet, 1980a: 85). 

O que se observa na dívida consagrada pela religião é a experiência de impedir 

a separação do poder político do núcleo da sociedade e da sua expressão enquanto 

Estado. A reverência de um além-homem é melhor aceite do que a reverência ao 

próprio homem. A exterioridade-religião é aquilo que os homens interpõem entre si 

para que a unidade política não se afaste da unidade social. Por isso, a sua conduta é 

movida pela repulsa do poder político. “O poder é exactamente o que estas sociedades 

quiseram que ele fosse. E como esse poder não é aí, esquematicamente nada, o grupo 

revela, ao proceder assim, a sua recusa radical da autoridade, uma negação absoluta 

do poder” (Clastres, 1979: 41). A figura do chefe (em particular, o sul-americano) vem 

confirmar este vaticínio contra o Estado. Nas sociedades ágrafas sem estado o chefe 

não possui, surpreendentemente (ou talvez não), qualquer poder político. Os seus 

discursos destinam-se a exaltar a obra intangível dos antepassados e a manter unida a 

comunidade lembrando-lhes da sua dívida de sempre e da necessidade de cumprir as 

regras prescritas. O chefe fala da Lei da sociedade mas esta não se expressa por meio 

dele. Ninguém, nem mesmo o chefe, pode falar pela Lei porque esta encontra o seu 

fundamento numa instância exterior à sociedade. O discurso do chefe é, assim, um 

vazio. Mas um discurso esvaziado que afirma implicitamente a impossibilidade do 

poder na sociedade humana. O chefe de tribo (ou clã) é o chefe que não é chefe de 

Estado: um líder sem autoridade, nem capacidade coercitiva, nem detentor da 

legitimidade para ordenar. Ele não é um rei a quem se deve obediência. A dívida é para 

com a exterioridade-religião, não para com o homem, ele próprio. O chefe tribal é um 

líder sem autoridade nem poder pois como poderia uma sociedade que as recusa 

consentir que a unidade política estivesse ao serviço do homem e não da comunidade? 

A sociedade não deixa o chefe ultrapassar o limite em que a sua superioridade técnica 

(discursar, caçar, dirigir as actividades marciais) se transformaria em superioridade 

política e social e ganhe uma autoridade que não lhe pertence. A tribo não está ao 

serviço do chefe mas precisamente o contrário: o chefe ao serviço da tribo e da 

comunidade. Ele simboliza a sociedade em si mesma (Clastres, 1979: 200). Por isso ser-
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lhe-ia impossível dispor da tribo em seu proveito pessoal já que ele só é chefe 

enquanto a sociedade assim o considerar. Ela nunca lhe permitiria, pois, tornar-se 

déspota. E como o poder político não se despega da sociedade, não existe espaço que 

o Estado possa preencher.  

Nas sociedades ágrafas deste tipo o Estado é-lhes simplesmente impossível. 

Impossível não por carência ou inaptidão, não por incompletude de um estado 

embrionário primitivo, não por não possuírem senão uma infra-política como fazia crer 

o contratualismo, mas impossível pela sua própria natureza constitutiva que faz 

coincidir unidade social e unidade política, a qual proíbe o aparecimento de um poder 

político individual e centralizado. A grande função social e política do chefe é 

principalmente assumir a coesão da comunidade conjurando a desigualdade e o poder. 

Se o poder é o exercício da dominação, as sociedades ágrafas assentam num repúdio 

do poder a favor de um chefe sem autoridade (Clastres, 1980: 108). Para ser líder, o 

chefe tem de ser a primeira linha do bem público, tem de se desinvestir dos seus 

interesses privados e colocá-los em consonância com os primeiros. 

Em síntese, as sociedades ágrafas são contra o Estado porque retiram a coesão 

da cisão original, porque não saldam a dívida do sentido através da religião 

acomodando-se a essa privação constitutiva. O princípio mesmo do Estado, a 

exterioridade, serve neste caso para protelar a dívida enquanto nas sociedades 

modernas cumpre a criteriosa obrigação de a saldar. Essa anulação da dívida do 

sentido da exterioridade-Estado preocupa-se sobretudo com a relação indivíduo-

Estado, com a relação liberdade- coerção, a qual dará origem à famosa dicotomia 

(primeiro jurídica, depois social) do privado e do público51.  

 Então, interrogamo-nos: qual o sustento do facto religioso? Sobre que 

princípio maior se pode reconhecer o princípio de exterioridade? O que é que autoriza 

o elevado grau de coesão e de solidariedade de sociedades reunidas em torno da 

religião? Que força misteriosa é essa que amplifica o funcionamento religioso das 

                                                           
51

 A emergência do Estado moderno fissurará essa unidade entre indivíduo e colectivo, entre privado e 
público. Nas sociedades ágrafas sem Estado, público e privado não se encontram nitidamente 
demarcados ao ponto de, com rigor, não se poder dizer que possuam uma dimensão pública e uma 
dimensão privada. Numa palavra, será o aparecimento do Estado a fender a unidade da vida social 
duplicando os registos da experiência: de um lado, a norma consuetudinária, herdada da tradição e que 
encerra uma adesão incontestável; do outro lado, uma máquina formal e abstracta interpretada em 
termos fundamentalmente racionais e afastados da experiência de vida quotidiana (Cf. Gauchet, 2006: 
81).  
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sociedades e que mantém indistintos o social e o político? Ou dito de outro modo, o 

que permite a persistência de um poder impotente que a função vazia de um chefe 

sem autoridade política preenche? Que princípio preside à organização social e política 

das sociedades (ágrafas)?  

Para todas estas questões uma única resposta: o princípio de publicidade. 

A publicidade designa, neste contexto, o meio onde a religião realiza o laço 

societal e reproduz a coesão comunitária. Ela fornece o processo social onde a 

exterioridade do fundamento social sutura a divisão cisão-coesão e insinua-se como o 

fenómeno mediador da solidariedade comunitária. Correlativamente com o princípio 

de exterioridade e de alteridade do fundamento social, o princípio de publicidade é-

lhes notoriamente central. Devido à índole sociopolitica das sociedades ágrafas torna-

se mesmo evidente reconhecer o funcionamento primário do princípio de publicidade.  

Esmiucemos, então, o exercício operatório da publicidade nessas sociedades. A 

figura do chefe de tribo concentra em si a ideia de publicidade através de uma prática 

simbólica regular que visa encenar e manter a dívida perpétua. A quádrupla 

qualificação do chefe das sociedades ágrafas sul-americanas opera-se na sua qualidade 

de fazedor de paz, enquanto detentor do direito de discursar, enquanto agente maior 

da prodigalidade social, e enquanto homem polígamo (Clastres, 1979: 34). Ele existe 

primeiramente enquanto agente da pacificação social, tanto interna como externa, 

tendo a seu encargo a harmonia da tribo e a manutenção das relações de paz com as 

tribos vizinhas. Age não tanto como um sancionador mas sobretudo como um juiz que 

arbitra as contendas com vista à reconciliação das partes em conflito. Por isso ele não 

possui um poder judiciário nem um corpo militar coercivo. Mesmo o poder militar de 

que dispõe nas actividades marciais finda uma vez terminada a ameaça exterior. Ele 

pauta a sua acção pelo dever da palavra e pela exclusividade do dom oratório que lhe 

é concedida. As arengas diárias têm por objectivo prosseguir a sua função pacificadora 

exortando à honestidade e à virtude. A terceira característica do chefe índio passa pela 

obrigação de dar. Enquanto chefe espera-se que ele seja extremamente generoso, 

oferecendo tudo o que puder de modo a manter elevado o seu nível de popularidade. 

Para exercer esse cargo, o chefe necessita de evitar a avareza mantendo constante o 

fluxo circulatório de bens. Em última análise, uma vez que esta condição é 

imprescindível, ele torna-se servo da prodigalidade. Por fim, a poligamia significa ao 
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nível político, o que a prodigalidade denota ao nível social. A circulação das mulheres 

recorda a ligação social e política da comunidade mantendo o chefe na dívida que ele 

consecutivamente é obrigado a liquidar. 

A quádrupla qualificação do chefe tribal sul-americano supõe, assim, uma tripla 

expressão do processo publicitário naquilo que ele possui de mediador e potenciador 

do sentimento comunitário: a da palavra reparadora, a dos bens consolidadores e a 

das mulheres fortificadoras. Esta reciprocidade inaugura uma estrutura comunicativa 

que atravessa todo o tecido social. A estrutura da mutualidade social constitui a 

própria ideia de sociedade. A coesão e solidariedade que manifesta em larga medida 

baseia-se precisamente na articulação desta tripla troca. O significado último desta 

permuta não é outro senão manter vivo o processo de solidariedade e coesão social 

através do processo publicitário cujo fluxo sustenta o laço religioso agregador da 

comunidade. A figura do chefe é o símbolo maior da necessidade de manter aceso um 

princípio público que torne possível o funcionamento do facto religioso. A função 

latente da chefia índia é, pois, despoletar e reproduzir o processo publicitário no seio 

das sociedades ágrafas. E fá-lo por intermédio da instituição transversal da troca de 

palavras, bens e mulheres. A comunidade funda-se numa estrutura comunicativa da 

qual depende a sua unidade política e social; por sua vez, essa estrutura comunicativa 

põe em marcha e reedita o processo de publicidade, o qual funciona como um cimento 

solidário. Um indício das funções latentes do chefe despoletadoras de publicidade 

encontra-se justamente na sua essência vazia. O facto de dispor de um poder oco, isto 

é, um poder que não é efectivo, testemunha que o que se joga nessa figura carismática 

não é senão o desempenho do princípio de publicidade: a autoridade do chefe é uma 

autoridade que vive na sujeição à vontade da comunidade (Clastres, 1979: 35). A sua 

decisão deriva da intenção do conjunto de indivíduos que lidera. O papel do chefe 

consiste sumariamente na congregação da força pública da comunidade. Ele é aqui o 

agente da publicidade. Ele faz gravitar esse exercício público em torno da sua pessoa 

como se fosse a representação viva da própria comunidade. Ele é a comunidade, 

embora a comunidade não seja ele. Por isso, ele não pode fazer imperar uma 

autoridade independente. Ele só pode aparentar a autoridade, figurando socialmente 

a comunidade. Esta ideia de chefe nas sociedades ágrafas sem Estado proíbe o 

desdobramento de uma esfera política para lá da esfera social. A forma como se dá 
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essa interdição é comandada pela ideia central de publicidade que o fenómeno 

religioso pressupõe quando motiva a coesão social. 

A estrutura comunicativa da reciprocidade repete, pois, a mesma dívida 

perpétua do princípio de exterioridade. A obrigação da troca sujeita o chefe à dívida da 

riqueza, do discurso, das suas mulheres. Essa dívida fundamental é o penhor que a 

comunidade não hesita em requerer e que lhe oferece a certeza de que autoridade 

social não desemboca numa autoridade pessoal que libertasse o político do social. A 

dívida é a garantia da dependência do chefe em relação à sua comunidade. Essa é a 

sua chantagem para com o chefe. E ao sê-lo, é igualmente o testa-de-ferro que afiança 

a preservação imaculada de uma publicidade como sustentáculo basilar da 

comunidade. Porque é o agente moderador da publicidade, da coesão social e da vida 

comunitária, o chefe é aquele que des-significa a materialidade da troca em nome de 

uma simbolização da reciprocidade. Trocando, não objectos, mas símbolos, ele 

reproduz o vínculo. Encetando a prática comunicativa contida na troca social, ele 

recupera a publicidade. Introduzindo a publicidade como aspecto primordial do 

funcionamento da sociedade, ele faz circular a coesão e a solidariedade que o 

fenómeno religioso contém. 

Podemos, assim, formular a primeira aproximação à noção de publicidade. A 

publicidade é a conceptualização que explica o funcionamento totalizante da relação 

entre indivíduo e sociedade e opera a mediação entre o registo subjectivo esotérico e o 

registo objectivo exotérico da acção social. Por outras palavras, a publicidade consigna 

o trabalho comunicativo de mediação simbólica que, opondo-se à disrupção, concretiza 

a eunomia cuja expressão visível é a criação religiosa de um sentimento comunitário de 

pertença. De uma perspectiva nomotética, a publicidade é o princípio social abarcador 

do “ser em sociedade” que assenta numa estrutura comunicacional que actualiza o 

vínculo entre os seus membros. 

Enquanto estrutura que subjaz à sociedade, a publicidade pode ser definida 

pelo seu funcionamento basal, primário ou sub-estratificado. Por funcionamento basal 

da publicidade pretende-se denominar o princípio generalizado potenciador do 

sentimento de pertença inaugurado pelo fenómeno religioso e que permite a 

actualização de uma identidade colectiva basilar a toda a acção social.  
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De acordo com esta enunciação, a noção de naturalização da sociedade 

humana liga-se com o funcionamento basal da publicidade. Esta não é senão o 

princípio social ubíquo fundador da sociabilidade humana intrínseco em qualquer 

organização social. A partir do momento que os homens se definem em função de uma 

representação colectiva que os subentende é necessário que exista um princípio social 

que faça a manutenção do vínculo entre o indivíduo (uma individualidade atomizada) e 

a sociedade (uma associação molecular que determina o raio de acção dos seus 

átomos). Sendo a publicidade o atributo latente de qualquer sociedade humana, o seu 

funcionamento basal não é prerrogativa exclusiva de uma esfera pública (politizada e 

culturalizada) a que acederiam somente cidadãos ilustrados. A modernidade 

proponente do contratualismo compreendeu-se com base num entendimento 

disjuntivo que forma as três antinomias que impossibilitarão outra concepção da 

publicidade senão em termos espaciais e políticos: animal e homem, natureza e 

sociedade, cidadãos e soberanos. A esfera pública só encontra o seu sentido pelo seu 

desempenho mediador e conciliador destas bifurcações. Ela nasce da necessidade da 

sociedade moderna atenuar a sua tendência disjuntiva e substituí-la por uma 

conjunção artificial. Já o princípio de publicidade supõe a própria noção de conjunção 

social compreendendo-se fora desses antagonismos fundadores. O seu funcionamento 

basal ocorre na relação inter homines visando transformá-la numa relação inter pares. 

Resolve as contradições individuais a favor das compatibilidades sociais vigiando o seu 

fluxo comunicativo. 

Há, pois, uma reciprocidade fundamental entre a naturalização da sociedade e 

o funcionamento basal da publicidade. Tal como a primeira abole as oposições socio-

antropológicas, o segundo extingue as oposições sociopoliticas. A publicidade 

denomina um fenómeno social universal que perpassa em todas as organizações 

sociais independentemente da sua estrutura. Ela verifica-se, tanto nas sociedades 

modernas como nas sociedades ágrafas. O princípio de publicidade pressupõe a ideia 

de naturalização da sociedade no que ela compreende de abolição da fronteira 

moderna entre animal e homem e entre natureza e sociedade. Daqui retiram-se duas 

conclusões primárias que serão ulteriormente aprofundadas: a primeira já enunciada, 

a publicidade não é apanágio exclusivo de uma sociedade moderna civilizada, erudita, 

politica. A segunda, a publicidade inscreve-se na própria ideia de individualidade. É em 
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actos sociais que os indivíduos adquirem o reconhecimento da sua identidade, como 

exemplifica a função do chefe tribal, o qual se distingue pelo direito em discursar 

publicamente. O que significa neste contexto o discurso público? Ele aponta a 

necessidade de dirigir-se à comunidade e reuni-la sobre si com vista à produção e 

reprodução do sentimento comunitário. E o que sublinha essa publicidade do chefe? 

Uma sociedade humana sem esferas, sem divisão do social e do político (sociedade 

contra o Estado) que abdica da ideia de civilização e de crítica racional mas que não 

desiste da necessidade de legitimação. Porém, enquanto a legitimação moderna é 

político-jurídica, a feição da legitimidade das sociedades ágrafas sem Estado é 

comunitária e solidária. Como vimos, o chefe só é chefe enquanto a vontade da 

comunidade o respeitar e se relacionar com ele nessa condição. O chefe é refém da 

tribo. 

As sociedades ágrafas contra o Estado oferecem-nos a possibilidade de 

reconhecer a notoriedade desse funcionamento basal da publicidade ao assentarem a 

sua organização social na ideia de comunidade. Esta nomeia, em primeiro lugar, uma 

unidade espacial marcada pela localidade territorial definida em termos fronteiriços. 

Em segundo lugar, ela classifica um sentimento comunitário que preenche uma função 

socializadora52 e que se reparte pela participação numa unidade social indivisa, pelo 

desempenho de um papel reconhecido pelo colectivo, e pela posse de um sentimento 

de interdependência como condição de desenvolvimento e realização pessoal. A esta 

discriminação do sentimento comunitário pode ser adicionada a observação de que a 

comunidade vive nos seus membros através de um contínuo agenciamento e 

actualização de símbolos, os quais são transmitidos e retransmitidos a todas as franjas 

do tecido social por acção eficaz do processo de publicidade. 

A noção de comunidade tem sido descrita pela antropologia e sociologia 

modernas de acordo com uma perspectiva estrutural. De acordo com ela, a 

comunidade configuraria uma estrutura social de carácter morfológico a partir da qual 

se desenvolveria a atribuição de sentido. Deste modo, o comportamento social seria 
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 “O sentimento comunitário é desenvolvido pelo processo de socialização, pela educação na sua 
acepção mais vasta, funcionando através da prescrição e autoridade, estima social ou desagrado 
(disfavor) até os hábitos e as conformidades se tornarem o fundo das lealdades e convicções” (MacIver 
e Page, 1961: 292). 
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cabalmente determinado pela estrutura na qual os indivíduos se inseriam53. Se se 

pretendesse entender o significado que os indivíduos atribuíam ao seu 

comportamento bastaria atender à estrutura na qual se encontravam inseridos. Os 

indivíduos agiam de acordo com as restrições da estrutura. Cada estrutura social 

conteria uma essência portadora de um só sentido pré-definido. A relação entre 

estrutura e indivíduos seria uma pautada pela causalidade. Este determinismo 

estrutural sofreu uma importante relativização, primeiro com a sociologia do actor 

weberiano, a seguir, com a psicologia social de Herbert Mead, depois com a 

etnometodologia e o interaccionismo simbólico. Do ponto de vista de uma sociologia 

compreensiva, esta relação determinística e causal tende a revestir-se de assunções 

injustificadas sobre a criação e a circulação do sentido na organização social. Mais do 

que recorrer a substancialismos formalistas, devemos observar as estruturas sociais, 

nomeadamente a comunidade, a partir de um enfoque sobre a produção e reprodução 

de significados a partir de uma perspectiva que enfatize as relações simbólicas da 

cultura.  

À luz da publicidade, a ideia social e colectiva de comunidade é elaborada de 

acordo com um comportamento simbólico específico que sucessivamente erige e 

demole, isto é, reconstitui as fronteiras simbólicas da coesão social. A comunidade vive 

ao abrigo da contingência das interpretações dos trânsitos e circulações do sentido. Ela 

ganha-se segundo interacções sociais consecutivas que recuperam o sentido, 

reinstauram a sua dívida e reinterpretam o vínculo social. A interpretação é sempre 

interpretação de algo mais, do símbolo, interpretação de interpretação de 

interpretação ad infinitum. Há na organização social comunitária a ressurgência 

semiótica como mediação de todo e qualquer sentido. A coesão comunitária é objecto 

de uma discursivização (simbólica) interna complexa: a simbolização da comunidade 

decorre, assim, nos espaços brancos do que os indivíduos percepcionam que os seus 

pares entendem a comunidade e do que os indivíduos experienciam como sentimento 

comunitário. É, pois, na articulação entre a aparência simbólica (a troca generalizada 

que envolve a acção do chefe) e a interpretação simbólica (a importância do chefe 
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 “Se, por exemplo, se se designar uma estrutura particular como “sala de aula”, está-se a determinar o 
que se passará aí. Ela será usada para ensinar; será uma situação em que, na maior parte do tempo, 
uma pessoa fala e muitas mais ouvem” (Cohen, 2004: 71). 
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como figura simbólica) do vínculo comunitário. Acrescentando mais um matiz à 

definição, pode dizer-se que a publicidade decorre neste espaço simbólico. Ela é a 

operadora de uma mediação simbólica que a comunidade pressupõe. Os significados e 

o sentido comunitário não se encontram pré-determinados na estrutura da 

comunidade mas devem constantemente ser actualizados, recompostos, confirmados 

e reconhecidos publicamente. A necessidade do princípio de publicidade liga-se ao seu 

funcionamento basal: concertar e consertar o vínculo comunitário. Porque a estrutura 

social não tende “naturalmente”para o equilíbrio, porque não é perfeita em si própria 

mas é carente de uma completação, de uma compensação permanente da sua 

tendência disruptiva e disnómica, porque a estrutura social somente alcança o sentido 

com a interpretação simbólica, por todos estes motivos se explica o imperativo da 

publicidade e a sua universalidade basal em toda a organização e interacção social.  

A versatilidade da publicidade reside justamente na sua tarefa eunómica de 

mediação social e de recuperação e actualização do vínculo: porque as estruturas não 

carregam um sentido intrínseco e porque as acções humanas se assumem na sua 

simbolicidade, a publicidade é o mecanismo social originário que desempenha um 

papel reactivo e regulador das transformações sociais susceptíveis de introduzir a 

ruptura permanente do tecido social. O processo publicitário consiste, portanto, na 

gestão da mudança social atenuando as cisões envolvidas. O que não faz concluir que a 

publicidade evita a transformação e a mutação da sociedade. Pelo contrário, ela acolhe 

a mudança de maneira a que as novas circunstâncias se insiram no mesmo quadro de 

inteligibilidade que a comunidade utiliza. A mediação simbólica da publicidade atenua 

as arestas cortantes das discontinuidades afastando a tensão social de uma irrupção 

entrópica eminente estabelecendo uma ponte entre as contradições. Ela preserva o 

vínculo comunitário, quer através do reforço da coesão, quer através da prevenção da 

cisão.  

Neste sentido, o fenómeno religioso, nomeadamente o binómio cisão-coesão, 

encontra-se na dependência directa da publicidade para chegar aos membros da 

comunidade. A publicidade traduz, então, a auto-estrada comunicativa de que uma 

comunidade (ou sociedade) dispõe para alcançar os seus membros nos mais variados 

processos: socialização, sociabilidade, de manutenção da identidade colectiva, de 

reconhecimento da identidade, de expressão da união comunitária, na visibilidade dos 
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seus ritos, da troca simbólica que permite a comunidade reconhecer-se entre si, et 

caetera. A vitalidade cultural da sociedade humana precisa de um mecanismo que faça 

circular os fluxos de sentido. Reclama a publicidade. Pede a actualização do repositório 

do sentido. Reclama a publicidade. Necessita de mediar comunicativamente as 

identidades. Reclama a publicidade. Precisa de produzir e reproduzir as fronteiras 

simbólicas da comunidade. Reclama a publicidade. 

 

A Publicidade é um Universal da Sociedade 
 

A aceitação da premissa de um funcionamento basal da publicidade prenuncia, 

de um certo ponto de vista, a nossa tese: o resgate de um sentido ancestral, originário 

e perene do princípio de publicidade. Ele é considerado como um processo social 

inerente às sociedades humanas embora esse sentido possa nem sempre ser 

manifesto. Com efeito, a publicidade, em conjugação com a ideia de privacidade, 

parece ser um princípio universal das sociedades humanas. Contudo, o mesmo não é 

afirmar que a esfera pública e a esfera privada sempre existiram inclusivamente nas 

sociedades ágrafas sem Estado. Precisamente o que se declarou é que a esfera pública 

é uma modelização moderna do princípio de publicidade. O que as sociedades ágrafas 

explicitam é essa separação entre a ideia ubíqua e intrínseca da publicidade e a sua 

aplicação jurídico-político de uma esfera pública. Contra o Estado, as sociedades 

ágrafas são também contra a esfera pública - embora assentem a sua organização 

social sobre uma sólida e profunda noção de publicidade. Essas sociedades ao fazerem 

do social e do político uma unidade indivisa denotam uma rejeição voluntária da esfera 

pública e da sua deliberação critico-racional a favor de um princípio difuso mas 

omnipresente de publicidade que se faz acompanhar de uma deliberação pública, por 

exemplo, de contornos materiais, nomeadamente, com a troca simbólica de bens, com 

vista à manutenção de um sentimento comunitário (Chmielewski, 1991). 

Porém, considerar este tipo de sociedades não significa que estejamos a dar 

conta de um conceito de publicidade do qual as sociedades contemporâneas se 

afastaram irremediável e irreversivelmente. Pelo contrário, o processo publicitário 

pode nalguns aspectos – como tentaremos demonstrar no capítulo final – ser melhor 

apreendido nas sociedades dos nossos dias. Ainda assim, a digressão pelas sociedades 
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ágrafas sem Estado permite-nos aferir e caracterizar o princípio de publicidade não 

apenas de uma forma mais holística, como também de um modo mais simplificado, e 

portanto, mais eficiente no âmbito da nossa estratégia de exposição e clarificação do 

conceito. 

A publicidade e a privacidade são princípios universais das sociedades que 

assumiram diferentes formas, estruturas, modelos e concomitantemente, diferentes 

amplitudes de influência, ao longo da história. Esses princípios inserem-se, assim, num 

trajecto social e cultural evolucionário com graus diversos de institucionalização. Nas 

sociedades ágrafas sem Estado observamo-los no seu estado “puro”, vestigial e 

originário na medida em que não se registam tentativas de os modelizar ou 

institucionalizar. Estes dois princípios são imperativos estruturais que funcionam na 

tentativa de fomentar o equilíbrio e a harmonia sociais. Eles aplicam-se a todo e 

qualquer domínio de actividade humana independentemente do seu 

“desenvolvimento” tecnológico e civilizacional. Se é verdade que nas sociedades 

ágrafas não existe diferença entre as esferas privadas e públicas já é muito duvidoso 

que tal se deva ao seu nível de organização (Krader, 1980: 419). Se não existe diferença 

é porque as esferas privada e pública, no entendimento que a modernidade lhe dá, e 

mais especificamente a teoria habermasiana da esfera pública, simplesmente não 

existem. Não é porque as sociedades ágrafas tenham uma organização inferior ou 

primitiva em relação às sociedades modernas mas porque essa modelização não é 

possível entre elas. O que não existe é a esfera pública moderna. O que não é universal 

é a ideia de público e privado, a qual a modernidade modelizou54 em esferas 

autónomas. As sociedades modernas associaram o interesse público à ordem 

institucional entre a sociedade civil e o Estado combinando um enfoque na vida 

privada com a pressão da responsabilidade individual pelo destino da comunidade. Já 

as sociedades ágrafas sem Estado desinvestem essa componente privada acentuando 

o sentimento comunitário. Porém, fazem-no, não por intermédio de uma esfera 
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 Neste aspecto particular há que lembrar que a filosofia política grega, sobretudo a de Aristóteles, 
lançou as ideias seminais do privado e do público, a partir das quais a modernidade cimentou o seu 
entendimento político dessas categorias. Assim, neste caso, deve-se falar numa herança ocidental 
política que a modernidade desenvolveu e aprofundou e do qual a esfera pública burguesa do séc. XVIII 
identificada por Habermas (1991) seria o exemplo paradigmático. Sobre as categorias aristotélicas de 
público e privado vide Arendt (2001: 64-80). 
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pública mas de um princípio transversal que assinala a dialéctica entre publicidade e 

privacidade.  

Esta dialéctica é uma necessidade humana universal e intemporal sendo o 

corolário da existência social do homem e condição fundamental da sua realização 

individual e social. Todas as culturas manifestam esta disposição inata para se 

formarem socialmente segundo essa dupla articulação. Evidentemente, as suas 

diferenças culturais manifestam-se na publicidade e na privacidade. Contudo, isso não 

leva a que pretendamos impor a uma dada cultura um modelo de publicidade que não 

lhe pertence. O que há que atender é que se todas as culturas possuem activo o 

princípio de publicidade, cada cultura desenvolve-o e articula-o com a privacidade de 

acordo com as suas idiossincrasias. 

Mas como comprovar o princípio universal de publicidade?  

Se queremos postular uma tal assunção, então, há que mostrar empiricamente 

o funcionamento da publicidade independentemente da sua modelização de esfera 

pública; corroborar a transversalidade desse princípio justificando-o com uma opinião 

pública colectiva retirando a exclusividade da Opinião advinda da esfera pública; e 

evidenciar três modos de operar a publicidade por parte da comunidade. Para atingir 

esta finalidade aludiremos aos exemplos de várias sociedades ágrafas, os quais, em 

graus variados, parecem confirmar a força centrípeta da publicidade na formação da 

coesão social e da consciência colectiva. 

O primeiro exemplo que sugere a existência de uma publicidade sem esfera 

pública é-nos dado pelos Arapesh, uma sociedade ágrafa sem Estado da Nova Guiné 

cujo território se estende desde a zona montanhosa da ilha até à zona costeira. Sem 

líderes hereditários ou chefes, os Arapesh vivem em pequenas comunidades 

relativamente nómadas que mudam constantemente de habitação. Em cada aldeia 

(hamlet), estabelece-se uma rede de relações com as aldeias adjacentes (mesmo de 

distritos geográficos distintos) com base em casamentos antigos, amizades comerciais 

ou cooperação económica. Mas o que faz da sociedade Arapesh um caso tão 

interessante é que ele demonstra ao mais alto nível o modo como a publicidade 

procede à integração comunitária. Na sua vida quotidiana, os indivíduos dependem 

bastante da opinião pública dos seus pares. Neste modo directivo da publicidade, cada 

indivíduo assume diferentes posições colectivas consoante as atitudes que o resto da 
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comunidade toma para as situações em debate. Estas posições dizem apenas respeito 

a cada questão em particular pelo que uma vez resolvida, se dissolvem imediatamente. 

Cada assunto provocará um novo alinhamento electivo dos membros da comunidade, 

independentemente do parentesco, aldeia ou distrito geográfico. Margaret Mead 

(1937: 8-9) oferece-nos um exemplo do funcionamento social dos Arapesh que ilustra 

o modo directivo da publicidade. Se um porco de uma aldeia passar para os terrenos 

de uma aldeia vizinha, habitualmente, o dono da área que sofreu o trespasse pelo 

porco mata o animal e, de modo a evitar atritos, manda uma mensagem ao dono para 

vir buscar o animal. Porém, o Arapesh que sofre a intromissão do porco pode sentir-se 

incomodado, e agastado com o sucedido, e decidir não apenas matar o animal como 

ainda o comer. Tal acto gera hostilidade entre o dono do porco e o dono dos terrenos 

onde o porco se alimentava. Mas, antes de concretizar essa decisão, o homem que se 

sente prejudicado não abdica da opinião dos Arapesh mais próximos de si e, enquanto 

o porco ainda vive, consulta o parecer dos membros da comunidade. Se eles se 

pronunciam contra a possibilidade do homem se alimentar do porco morto, o assunto 

acaba aí. Mas se eles concordam, então, a questão sobe um patamar social e é posta à 

consideração dos homens mais velhos. Se estes também aprovarem a decisão de 

comer o porco invasor, então, solicita-se a opinião de um homem por todos 

respeitado, o qual acaba por ser decisivo na aprovação ou reprovação do assunto.  

Este episódio dos Arapesh demonstra claramente o papel do princípio de 

publicidade, quer no funcionamento da sociedade, quer no papel director e 

influenciador dos indivíduos. A publicidade é, neste caso, um factor de evidente 

integração social mediando e iluminando as questões pendentes. Cada indivíduo é, 

assim, inculcado pelo sentimento comunitário que se faz transparecer através da 

consulta da opinião da comunidade. Nesta acepção, podemos afirmar que os Arapesh 

possuem uma opinião pública, espécie de vox populi que percorre todas as franjas 

sociais. O que não equivale a dizer que eles possuam uma Opinião Pública. Não 

havendo uma esfera pública, não existindo a noção moderna de Público, uma Opinião 

Pública enquanto emanação da sociedade civil simplesmente não existe. Porém, é 

também inegável que é aí determinante uma opinião pública55, isto é, uma opinião da 
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 Embora Allport tenha em mente, seguramente, uma Opinião Pública aparentada com a Teoria da 
Esfera Pública, a sua definição pode, na generalidade, aplicar-se àquilo que entendemos por opinião 
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colectividade que decide em grande medida o curso da acção colectiva e individual. 

“Tal sociedade representa a importância política da opinião pública no seu máximo, 

uma sociedade que depende de atitudes pessoais e confia no envolvimento emocional 

das pessoas para agir” (Mead, 1937: 9). A publicidade concerne nos Arapesh a 

participação de toda a comunidade transmitindo a sua vontade particular aos 

indivíduos e decidindo as questões por resolver. Este modo directivo da publicidade 

apoia-se numa modalidade intensiva programando com rigor e precisão a vida da 

comunidade e resolvendo a ansiedade e as tensões sociais entre os seus membros. A 

publicidade compreende, aqui, todo o ímpeto ou inibição, quer da acção colectiva, 

quer da acção pessoal. E justifica, sem objecção, o funcionamento de uma publicidade 

sem esfera pública. Trata-se de um princípio difundido pelo tecido social que não 

envolve classes sociais especializadas, nenhuma Opinião Pública como a opinião 

iluminada que deve superintender à sociedade, nenhuma institucionalização formal, 

nenhum Estado. Porquê? Porque a publicidade joga-se entre homens, não entre 

cidadãos e Estado. O seu objectivo primeiro é determinar a acção político-social, não 

influenciar a acção jurídico-política. O modo directivo e intensivo da publicidade 

exemplificada pelos Arapesh lida, pois, com o próprio lugar do indivíduo no seio da 

sociedade. O que está em questão é a conjugação e harmonização do sentimento de si 

como o sentimento comunitário. A sua preocupação é, pois, a mais sólida inscrição do 

homem no agir colectivo. O homem não é ou age senão o que a comunidade 

determina para si. Em cada momento de dúvida, é essa inscrição social que lhe 

permite identificar-se. Em cada decisão é a publicidade que o orienta e promove a 

comunidade. 

 Ao segundo modo de funcionamento do princípio de publicidade chamamos 

de semi-directivo e diz respeito à formação de uma decisão, não com base em opiniões 

individuais, mas com base na opinião do segmento social em que se insere. Esta forma 

pública decorre, pois, do alinhamento formal dos indivíduos em grupos sociais 

maiores. Um indivíduo age não tanto segundo a opinião do total da comunidade mas 

                                                                                                                                                                          
pública nas sociedades ágrafas sem Estado. “A expressão opinião pública encontra o seu sentido numa 
situação multi-individual na qual os indivíduos se expressam ou são chamados a exprimir, favorecendo 
ou apoiando (ou ainda desfavorecendo e opondo-se) um assunto definido, pessoal ou proposta de 
grande importância de tal modo que o seu número, intensidade ou constância provavelmente afectará a 
acção, directa ou indirecta, em relação a dado objecto” (Allport, 1937:23). 
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de acordo com a aliança emocional estabelecida com segmentos da sociedade. A 

sociedade Iatmul, também da Nova Guiné, é organizada de acordo com a dualidade: 

por exemplo, entre aqueles que nasceram no Verão e aqueles que nasceram no 

Inverno, aqueles que vivem a norte do cemitério e aqueles que vivem a sul, et caetera. 

O princípio estrutural da acção decorre da possibilidade que tais oposições possam ser 

estabelecidas. Assim, em cada acontecimento problemático formam-se duas facções 

antagónicas formadoras de alianças e animosidades (Mead, 1937: 10). A sociedade 

existe segundo esta sobreposição e contradição de posições e lealdades que a 

publicidade vai actualizando de cada vez. A publicidade exerce a mediação, não tanto 

entre o indivíduo e a comunidade, mas entre segmentos sociais em disputa. Daí que a 

nomeemos como modo semi-directivo já que a comunidade cinde-se em duas partes, 

cada uma influenciando a acção social e pessoal. 

O terceiro modo de publicidade não concerne a relação indivíduo-comunidade, 

nem a relação entre segmentos sociais, mas sim à preservação de um padrão cultural 

herdado. No modo tradicional de publicidade, as decisões da comunidade são devidas 

ao facto da questão em análise corresponder ou não aos costumes e aos hábitos 

ancestrais. O padrão sobre o qual a comunidade decide publicamente os assuntos é o 

cultural com base nos ensinamentos tradicionais. Não se trata de privilegiar a opinião 

da comunidade, nem a opinião de grupos sociais, mas de privilegiar um padrão cultural 

já definido para decidir a acção colectiva. É a tradição a fornecer o ímpeto da acção 

libertando a comunidade da obrigação de decidir os assuntos públicos. A publicidade 

é, neste sentido, uma publicidade da tradição: o sentimento comunitário sendo 

continuamente alimentado por essa preservação da herança. Na sociedade Balinesa, 

Mead presenciou a emergência de uma nova forma de incesto: o casamento entre 

primos de primeiro grau que tinham a mesma avó. Numa tribo é proibido o casamento 

entre primos; noutra, é proibido casar com um parente que tenha mais do que dois 

graus de separação. Perante a dúvida, a sociedade Balinesa decide se é ou não um 

delito. Como? Fazendo respeitar a lei e o costume: para todos os efeitos, é interdito 

dois primos directos casarem (Mead, 1937: 13). 

A cada modo de funcionamento da publicidade corresponde uma questão-

chave. No modo directivo a pergunta é o que considera a comunidade; no modo semi-

directivo o que pensa o meu grupo de alianças?; no modo tradicional, o que diz a 
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tradição e os antepassados? O funcionamento da publicidade é mais evidente no caso 

dos Arapesh já que ela lida prioritariamente com a comunidade em si. Porém, nas 

outras duas sociedades ágrafas notamos igualmente o seu papel nos processos de 

decisão colectivos e individuais. A publicidade existe sempre, mesmo que segundo 

modos diferenciados. Com efeito, a existência de diferentes tipos de opinião pública 

denota uma publicidade polifacetada. Em cada modo de funcionamento da 

publicidade encontramos tipos diferentes de opinião pública: no modo directivo 

ilustrado pela sociedade Arapesh trata-se de uma opinião de pendor comunitário; no 

modo semi-directivo ilustrado pela sociedade Iatmul trata-se de uma opinião dirigida 

por grupos de pertença; no modo tradicional ilustrado pela sociedade Balinesa trata-se 

particularmente de um senso comum ou de uma opinião tradicional. 

Em todas estas alusões encontramos o mesmo facto: o funcionamento de uma 

publicidade multiforme (operada ao nível da comunidade, do grupo de pertença ou 

dos costumes) para lá da ideia de esfera pública. Para além das três sociedades citadas 

existem outras, igualmente sem autoridade central, que também se inserem neste 

mesmo horizonte publicitário.  

Os Tallensi da África Central são organizados segundo uma gerontocracia onde 

a autoridade é conferida pela senioridade masculina. Quanto mais velho um indivíduo, 

maior o prestígio, honra e respeito lhe são conferidos. A unidade social é, assim, não 

apenas mantida pelo chefe (na’am) ou pela autoridade (tendaam), como também pela 

linhagem masculina sénior (kpeem), a qual possui o encargo de desempenhar as 

cerimónias públicas e vigiar a harmonia da comunidade. Esta é encabeçada pelos 

anciãos porém toda a comunidade participa publicamente nas decisões. “Qualquer 

que seja o assunto, a unidade inteira tem de ser consultada. Cada membro pode 

expressar a sua opinião (…)” (Fortes, Evans-Pritshard, 1987: 252). Os anciãos são 

apenas os moderadores do discurso público, as figuras simbólicas que representam a 

coesão da comunidade. Eles detêm uma autoridade moral fundada nos laços de 

dependência mútua e de interesse comum que o processo publicitário actualiza. Em 

cada nível da organização social Tallensi – laços de parentesco, clãs, relações locais, 

interdependências locais – parece existir a tendência para um equilíbrio social. Tal fica 

a dever-se a uma distribuição balanceada da autoridade e das responsabilidades 

(económicas, rituais e morais) por todo o tecido social (Fortes, Evans-Pritshard, 1987: 
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271). Mas talvez possamos atribuir o fundamento desta estabilidade social ao próprio 

funcionamento efectivo da publicidade, a qual cuida para que dentro das 

heterogeneidades reine a homogeneidade e o sentimento comunitário se sobreponha 

a interesses específicos. Ao interpelar toda a comunidade Tallensi, a publicidade 

parece contribuir para que a estabilidade fique preservada porque a distribuição de 

autoridade e de responsabilidade impede tacitamente que segmentos da sociedade a 

controlem na sua totalidade. As relações sociais variam entre o assentimento e a 

discórdia, entre a cooperação e a altercação. Porém, a longo prazo a estabilidade e o 

equilíbrio sociais são conservados provavelmente devido à fomentação da 

solidariedade comunitária que os processos publicitários encerram. 

Até agora temos mencionado apenas sociedades ágrafas oriundas da América 

do Sul, África e Oceânia. Todavia, deparamo-nos com um activo princípio de 

publicidade noutros continentes, como por exemplo no Asiático. Na Índia existe desde 

tempos imemoriais o Chaupal, um espaço público, fixo ou aleatório (pode ser 

construído ou pré-fabricado, num espaço aberto ou fechado, à sombra de uma árvore 

centenária ou em praça) onde pessoas de todas as raças, castas, idades, estatutos, 

género e religião, sobretudo camponeses, se reúnem de modo a encetar importantes 

processos de sociabilidade independentemente do seu cariz mais sério ou trivial. É um 

sítio onde as pessoas se encontram com o único propósito de participar publicamente 

na sua comunidade. O Chaupal está aberto aos quatro-ventos, acessível a toda a gente 

funcionando segundo os valores da liberdade de expressão e da integração social. 

Porém, ainda que esta descrição possa aparentar configurar-se como uma esfera 

pública, a verdade é que o Chaupal encerra, sobretudo, o exemplo de um princípio 

transversal e universal de publicidade. Como assinala Mishra, “a teoria da «esfera 

pública» e do «espaço público» de Habermas não encaixa na estrutura da Índia” 

(Mishra, 2004). Contudo, os camponeses indianos têm desfrutado desde sempre da 

liberdade de, no Chaupal, exprimir a sua liberdade sem temor ou constrangimento. 

Deste ponto de vista, parece necessário contemplar a hipótese de, durante o período 

Védico na Índia, no primeiro e segundo milénios antes de Cristo, ter existido um 

processo publicitário. O Chaupal, enquanto expressão espacial da publicidade, não se 

estrutura crítica-racionalmente mas através de uma sociabilidade diletante em que os 

temas afloram no vagar da conversa informal. Ele designa uma reclusão positiva da 
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sociedade sobre si própria, lugar de vivências e de convivências do quotidiano que 

permite aos indianos reconhecer-se como parte participante da sua comunidade. 

Segundo a nossa própria interpretação, o Chaupal afigura-se-nos a forma 

encontrada pela sociedade indiana para a publicidade ser exercida por todos: os 

camponeses discutem emocionalmente os seus problemas, rejubilam nos seus 

sucessos, partilham as suas angústias com a comunidade. As disputas são 

frequentemente resolvidas pela consulta dos anciãos e dos juízes tradicionais 

(panches) e a harmonia social defendida pela manutenção e reprodução da tradição, 

das normas e rituais. Dada a sua função religadora da comunidade, o Chaupal pode ser 

interpretado como uma enunciação publicitária simultaneamente sagrada e secular. 

Sagrada porque o que aí é encenado é o vínculo religioso que a publicidade multiplica. 

Mas secular porque não existe qualquer discriminação entre as diferentes raças e 

comunidades que aí tomam a palavra. Se as sociedades ágrafas têm uma publicidade 

de natureza sagrada, não possuem uma natureza secular na medida que se trata 

exclusivamente da sua comunidade. Já o Chaupal parece agregar uma pan-diversidade 

de etnias, raças e religiões que funciona mais ao nível de uma sociedade secular que 

utiliza esse espaço polimorfo para disseminar e comunicar entre si, entre a sua 

heterogeneidade, entre o seu ecletismo procurando atrair a atenção pública para as 

suas causas específicas ou as suas necessidades especiais. Habitualmente, a liberdade 

de expressão e a igualdade surgem associadas à modernidade da Revolução Francesa 

como se nascendo na Europa se fossem progressivamente estendendo a todas as 

partes do mundo. Contudo, esses valores estão já prenunciados na Índia Védica, a qual 

é exemplo do trabalho publicitário em torno da harmonização dos interesses 

conciliando milhares de castas e centenas de comunidades tribais (Mishra, 2002). Os 

hinos Védicos descrevem uma sociedade igualitária e livre por intermédio de uma 

profusão de assembleias populares como a vidath, sabha, samiti, sardht, vrat e gana. 

De tal modo, a ideia pública de assembleia se associava à comunidade que a vidath era 

o encontro social da jana (comunidade inteira) em que se procurava o kilvis samprat, 

ou consenso geral, mesmo que se tivesse de recorrer à madhyamsiriv, ou solução 

alternativa, que, em caso de aporia, significava a opção de uma solução sintética das 

duas posições em confronto de modo a preservar a harmonia. As decisões eram 

deliberadas segundo a participação e a concordância de toda a comunidade.  
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Em síntese, a ideia contemporânea56 do Chaupal estava já presente há dois mil 

anos, no conceito de gosthi, o lugar onde a sociabilidade e as discussões socio-políticas 

decorriam na presença de todos. O Chaupal permtie pensar a existência de um sentido 

forte da publicidade que cruza a comunidade ligando-a, reunindo-a, tornando-a 

coerente. Ele insere-se naquilo que designámos por modo directivo da publicidade no 

qual esta opera como cimento social enriquecendo a identidade colectiva de uma 

sociedade. E permite acrescentar indícios muito relevantes da transversalidade, 

universalidade e intemporalidade do princípio de publicidade. 

Olhemos agora para o caso dos pigmeus Mbuti. 

 

O Princípio de Publicidade na Sociedade Mbuti 
 

Todas as sociedades ágrafas57 a que temos aludido até agora manifestam numa 

ou noutra dimensão da sua vida social características que nos autorizam a inferir o 

funcionamento efectivo e empírico do princípio de publicidade. Referir-nos-emos 

agora a uma sociedade que sugere fundar-se, não parcialmente, mas integralmente na 

publicidade fazendo desta um dos pilares de toda a sua organização político-social. 

Esta sociedade servirá de ilustração empírica mais pormenorizada de toda a nossa 

argumentação. Acompanhá-la-emos mais de perto evidenciando os traços que 

apontam o modo directivo do funcionamento da publicidade. Para tal utilizaremos um 

popular retrato dessa sociedade escrito por Colin Turnbull em The Forest People 

(1968). Ainda que seja uma obra entre-géneros (o académico e o literário), e apesar 

das críticas que notam um relato muito idílico e nalgumas passagens ingénuo, não 

obstante estas duas fragilidades, encaramos a exposição do antropólogo com 

suficiente credibilidade de modo a fazermos dela um dos pontos da nossa 

argumentação a favor do uso profundo da publicidade por parte das sociedades 

ágrafas na sua organização social. Partiremos da descrição desta sociedade agrafa 

referente à primeira estada de Turnbull entre os seus membros, em 1951, e 
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 Na contemporaneidade, o Chaupal pode ser testemunhado no Estado de Bihar em aldeias próximas 
da cidade de Janakpur (antiga Mithila, capital do reino Videha). Na literatura indiana, as referências a 
esta estrutura publicitária podem ser encontradas, por exemplo, em Pancha Parameshwar de Munshi 
Premchand, e em Panchalight de Phanishwarnath Renu (Mishra, 2002). 
57

 Relembramos que usamos esta denominação na acepção simples de sociedades sem escrita ou sem 
alfabeto, sem prejuízo da existência de uma assinalável dimensão gráfica. 
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omitiremos todas as transformações culturais e sociais que ele observou durante a sua 

segunda e terceira estadas, em 1957-59 e 1970-72 e que deram origem ao livro The 

Mbuti Pygmies: change and adaptation (2002). O que nos interessa é que, nalgum 

momento da história, se tenha registado o papel da publicidade na organização socio-

política independentemente de uma esfera pública. Se essas condições não são hoje 

observadas por inteiro, assumiremos que tal não põe em causa a sua importância 

teórica58. Concentrar-nos-emos, por isso, na obra de 1968 na medida em que ela 

comporta a descrição mais relevante para os nossos intuitos. 

Epulu BaMbuti ou Mbuti é uma sociedade agrafa sem governo centralizado que 

habita a floresta tropical Ituri no Nordeste da República Democrática do Congo e que 

atinge actualmente as quarenta mil pessoas. Tal como acontece com o Chaupal, neste 

caso, também é possível situar esta sociedade num passado longínquo. A mais antiga 

referência aos pigmeus africanos é feita por Herkouf, comandante militar do faraó 

Nefrikare que numa expedição vinte e cinco séculos antes de Cristo encontra um 

pequeno povo que habita nas árvores, sendo que Homero também os refere na Íliada. 

Além disso, mosaicos de Pompeia retratam-nos e Plínio, o Velho também os menciona 

entre o quarto e o sétimo livro da Historia Naturalis. Inclusivamente, existem relatos, 

no séc. XVI e XVII, dos marinheiros portugueses acerca dos pigmeus (Turnbull, 1968: 

15). Os Mbuti são pigmeus caçadores-recolectores e habitam no interior da floresta 

em tribos entre quinze e sessenta indivíduos embora possam ter acampamentos-

fronteira com aldeias negras com que estabelecem algumas trocas (tribos BaBira, 

BaNdaka, BaNguana e BaLese). As tribos dividem-se em pequenos grupos familiares 

que constroem acampamentos circulares temporários com cabanas cobertas de folhas. 

A duração da ocupação depende da existência de caça e comida naquela área da 

floresta. Esta forma o coração da vida dos Mbuti ao ponto de lhe chamarem “mãe” ou 

“pai” já que ela lhes fornece tudo o que necessitam, abrigo, comida, materiais para 

construir as redes comunitárias de caça e os arcos e flechas. Como mãe a floresta é a 

fonte de vida, de amor, confiança e bem-estar. Vista como pai ela é disciplinadora 

(lawgiver), autoridade e severidade (Turnbull, 1965: 252-271). Eles reverenciam a 

floresta encarando-a como um grande espírito que os protege e que afugenta as tribos 

negras que não ousam penetrar na densa floresta. Os rituais associados ao 
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 Aliás, a Teoria da Esfera Pública Burguesa é construída precisamente sobre esta mesma presunção. 
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nascimento, puberdade, doença e morte expressam simbolicamente a identificação 

cabal entre a floresta e os pigmeus. Os Mbuti têm uma relação umbilical sentindo-se 

em segurança e tranquilidade no seu interior: eles conhecem todos os caminhos, rios e 

sítios melhores para caçar pássaros, macacos e pequenos mamíferos com que obtém 

as proteínas que complementam a dieta que inclui também fruta, amoras, cogumelos 

ou mel (sazonalmente). A pesca só é praticada pelas crianças. Embora mulheres e 

homens participem na caça com rede, tradicionalmente as mulheres tendem a 

dedicar-se à recolecção, a cozinhar e a construir as cabanas, enquanto os homens 

caçam colectivamente com arcos e flechas embebidas em veneno. Contudo, ainda que 

a divisão social do trabalho exista, não há especialização laboral (Turnbull, 1968: 110). 

A sociedade Mbuti é caracterizada pela harmonia e satisfação. Dada a 

abundância da floresta-mãe, apenas uma pequena porção do dia é ocupada na caça ou 

na recolecção. O restante tempo é repartido entre as canções, as danças e as histórias 

contadas oralmente. Distingue-se por defender o pacifismo evitando conflitos 

exteriores. Se existem atritos, por exemplo com os negros Lese, os Mbuti preferem 

regressar à floresta pois consideram que este é o seu verdadeiro mundo, um mundo 

em que o espírito da floresta cuida da sua boa fortuna. Trata-se de uma sociedade 

contra o Estado sem uma figura central de autoridade: nem chefe, nem anciãos, nem 

líderes militares. Apenas indivíduos com mais prestígio social que assumem o controlo 

das situações mas apenas na medida em que lhes cabe assegurar o contacto com o 

espírito protector da floresta. Os Mbuti praticam um elevado nível de cooperação 

resolvendo os problemas entre si, discutindo tranquila e incessantemente entre si até 

que um compromisso seja tomado. Cada tribo, composta de várias famílias, forma uma 

comunidade coesa dentro da sociedade Mbuti, a qual constitui uma única unidade 

social. Não existe chefia sequer sendo a ordem e a lei tradicional obtida por um 

intenso sentimento comunitário no qual cada um vive ao serviço da comunidade em 

que se insere. Tudo lhe diz respeito pelo que tudo é decidido em assembleias plenárias 

informais. Mas então, de que forma se adquire essa tão forte solidariedade e coesão 

sociais? 

Tal como nas sociedades ágrafas sul-americanas a figura do chefe representava 

simbolicamente a comunidade, na sociedade Mbuti é o espírito da floresta o símbolo 

da união e fratia, o qual é comunicado a todos os indivíduos, homens e mulheres, 
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adultos e crianças, anciãos e jovens através de um intenso processo publicitário. A 

actividade pública possui um carácter muito particular: porque se aparentemente se 

dirige à grande floresta guardiã da sociedade, verdadeiramente todos os simbolismos 

relacionados com a floresta têm como destino a própria sociedade Mbuti. Daí que o 

papel da publicidade seja fundamental, quer no trabalho simbólico em torno da 

floresta, quer na operação de integração social. Entre a identificação e a integração 

decorre uma relação mútua e interdependente. Moke, um ancião, resume, a 

reciprocidade entre os Mbuti e a floresta: “A floresta é a nossa casa; quando a 

deixamos, ou quando ela morre, nós morremos. Nós somos o povo da floresta” 

(Turnbull, 1968: 260). O princípio da exterioridade reside nesta sociedade agrafa numa 

entidade supra-natural completamente associada à floresta. Os Mbuti devem-lhe 

respeito e afecto. Ao fazê-lo estão religiosamente a respeitar-se a si próprios e a 

manter unida a comunidade em torno desse princípio de exterioridade. A floresta é, 

pois, o símbolo religioso da comunidade. Os Mbuti contam uma lenda que demonstra 

o quanto o símbolo funciona como agente social agregador. Certa vez, um rapaz 

encontrou na floresta um bonito pássaro que tinha o mais encantador canto. Levou-o 

para o acampamento mas como o pai não estava interessado em alimentá-lo matou o 

pássaro. O povo Mbuti salienta nesta história o trauma da perda e do 

desaparecimento. Pois, com a morte do pássaro quem morreu foi o mais encantador 

canto, mas foi também o pai da criança que logo ali tombou, morto, morto para 

sempre (Turnbull, 1968: 83). O que esta lenda esclarece perspicazmente é que se se 

mata o símbolo que sustenta o homem, este perece. Matar o pássaro é fazer 

desaparecer o canto e o encanto, é levar para longe a vida. O mesmo sucede com o 

símbolo da floresta. Uma vez desgovernado, negligenciado, uma vez abandonado esse 

princípio da exterioridade é toda a sociedade Mbuti que se desmorona. A 

solidariedade e tranquilidade sociais encontram-se dependentes desse símbolo, dessa 

exterioridade e por isso a sociedade Mbuti constitui um dos mais contundentes 

exemplos do funcionamento da publicidade nos processos de identificação e 

integração sociais. A publicidade configura a mediação simbólica imprescindível para a 

organização social dos pigmeus. Trata-se, para eles, de velar pelo seu destino 

enquanto velam pela floresta, enquanto lhe oferecem danças e cânticos. Tal como 

quando o acampamento adormece os leopardos podem invadi-lo e roubar a caça 
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desse dia, assim a floresta pode adormecer e deixar de cuidar do povo Mbuti. Por isso, 

quando alguma coisa corre mal, se alguém adoece ou a caça não teve sucesso, eles 

consideram que a floresta adormeceu e deixou de protegê-los. Assim, o que os 

pigmeus fazem é acordá-la cantando pausada e lentamente para ela porque querem 

que acorde sem sobressaltos. Após esta actividade pública de entoações de cânticos, 

tudo volta ao normal e a prosperidade regressa (Turnbull, 1968: 92).  

O molimo é, a par com o elima - o rito da puberdade das raparigas - o rito 

central da vida dos Mbuti. Os homens reúnem-se na praça pública do centro do 

acampamento para, durante toda a noite junto à fogueira, entoarem esses cânticos de 

oferta à floresta agradecendo-lhe quanto tudo corre bem ou pedindo-lhe protecção 

em tempos de crise (no caso de acidentes, mortes ou infelicidades). O mesmo nome é 

dado ao instrumento de madeira em forma de trompete que os Mbuti vão buscar à 

floresta com que os cânticos são acompanhados e que completem o rito. Quando 

chega ao acampamento, não sem antes terem passado no rio para dar de beber ao 

trompete, os Mbuti cantam e dançam na fogueira iniciando o Kumamolimo. 

Dependendo da necessidade de restabelecer a paz social e da gravidade da crise, e 

consequentemente da intensidade das danças e cantares, o instrumento pode 

permanecer apenas alguns minutos ou a noite inteira. Quando termina o Kumamolimo 

o trompete é devolvido à árvore onde permanece até nova utilização. Desta forma o 

silêncio e a ordem (ekimi) são restaurados após a intervenção do trompete, a qual tem 

como objectivo afastar o ruído e a desordem (akami) de que a floresta padece. 

Para além do molimo, a harmonia social é igualmente conseguida através da 

fogueira da caçada (“fire of the hunt)”, o acto público no qual os homens acendem 

uma fogueira quando a caça foi abundante e que simboliza o agradecimento à floresta 

ao mesmo tempo que promove a sociabilidade e a interacção com que a noite é 

passada. Significa, também, para os Mbuti o reconhecimento comunitário da sua 

interdependência e da dívida impossível de saldar para com a floresta-mãe (Turnbull, 

1968: 97). 

O que surpreende e é, de certo modo, único na sociedade Mbuti é que o 

princípio de publicidade parece aqui funcionar de forma evidente e englobante uma 

vez que ele participa em todas as dimensões da vida. O facto da cooperação e de um 

sistema rígido de obrigações mútuas articulados com um princípio da exterioridade (a 
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floresta) associada a uma dívida perpétua (kumamolimo) formarem os pilares da 

organização social tem como consequência colocar toda a tribo, bem como os seus 

membros, no domínio público. A publicidade qualifica, nesta sociedade agrafa, uma 

dimensão amplificada e transbordante de toda a vida comunitária açambarcando as 

dimensões privadas e individuais aos fins superiores, exteriores, inacessíveis da 

sociedade como uma unidade. Esta pan-publicidade que enche todos os poros sociais e 

inunda o indivíduo do sentimento comunitário aplica-se não apenas à caça e à 

recolecção mas a todas as restantes actividades, inclusivamente aquelas que se 

inserem no plano político. Em caso de ofensas graves a um indivíduo todo o 

acampamento, incluindo mulheres e jovens, envolve-se na discussão do caso. As 

relações de género são pautadas pela igualdade e pelo equilíbrio. As mulheres 

encetam livremente discussões com os homens. Para evitar tensões sociais, por vezes, 

fazem uma luta de tracção (Tug of War), cada género puxando a corda para o seu lado. 

Se os homens começam a ganhar, então, um deles passa para o lado das mulheres 

encorajando-as em falsete. Se são estas a ganhar vantagem, passa uma mulher para o 

lado contrário gritando com voz grave. O efeito deste curioso divertimento - que é 

simultaneamente um modo de evitar sérias tensões de género - é relativizar a 

hostilidade entre sexos ridiculizando a competitividade e o conflito através da inversão 

de papéis (Turnbull, 2002: 47). Afinal, são todos filhos da floresta. 

Não precisam, pois, de um governo centralizado para resolver as contendas, 

para gerir a cooperação social ou impor sanções. O conjunto da comunidade é 

encarregado por essas tarefas na medida em que a responsabilidade encontra-se 

difundida por todo o tecido social por intermédio de uma unidade socio-política. Os 

assuntos (mesmo do foro habitualmente considerado privado) são integralmente 

discutidos e decididos publicamente. Se um rapaz escolhe uma noiva que desagrada ao 

seu pai, reúne os seus amigos que por sua vez reclamam a atenção da comunidade. 

Formando uma assembleia o assunto é debatido. Se concordarem com o pai, o rapaz 

acaba por ter de abdicar da noiva. Caso não o deseje continua a interceder 

principalmente junto do pai para que este mude de opinião e com isto leva a 

comunidade a mudar, também, de opinião. Em último caso, se o rapaz não for 

convincente acabará por casar com a rapariga mas mudar-se-á para outro grupo de 

caça numa espécie de migração social (Turnbull, 1968: 125). 
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A partir do funcionamento deste tipo de assembleia pública espontânea e 

informal que lida com todos os assuntos quotidianos (e que não configura em nenhum 

sentido uma esfera pública na medida em que não podemos afirmar que se trata de 

uma reunião de pessoas privadas a fazerem o uso público da sua razão com vista a 

acção de um Estado) os Mbuti não sentem a necessidade de liderança nem da irrupção 

de um pigmeu acima de todos os outros. De facto, eles abominam essa ideia. Contra o 

Estado, eles são igualmente contra a autoridade pessoal na medida em que não se 

concebem individualmente senão como possuindo uma responsabilidade comunitária. 

Este modelo social é baseado, não no indivíduo mas na comunidade, o que não 

significa que a comunidade não seja individualizada como é patente na situação supra-

citada. Perante um caso de adultério um pigmeu interpelado acerca disso pode 

responder que não lhe diz respeito. Esta é a resposta que observamos frequentemente 

nas sociedades contemporâneas. Há, no entanto, uma diferença basilar: se nas 

sociedades contemporâneas essa reacção denota desresponsabilização pessoal ou 

indiferença, na sociedade Mbuti ela traduz exactamente o oposto. Quando um Mbuti 

afirma que certo assunto não lhe diz respeito di-lo com um sentido de longo alcance: 

efectivamente, não lhe diz respeito mas apenas na medida em que é um assunto que 

os concerne enquanto comunidade, não enquanto opinião individual. Trata-se de 

salientar uma responsabilidade colectiva59 face a uma responsabilidade individual. 

“Não me diz respeito” para um pigmeu denota especificamente que diz respeito a eles 

todos60. Será um assunto sobre o qual ele não poderá agir sozinho, não por falta de 

interesse mas porque todo o seu modelo social assenta numa veia comunitária, 

colectiva, isto é, pública, muito pronunciada. Essa publicidade encontra a sua 

dimensão religiosa e agregadora, num primeiro nível, na comunidade do 

acampamento, no segundo nível, na floresta e no seu espírito guardião. Um pigmeu da 

floresta Ituri entende a falta de chefes políticos, dadores de lei, concelhos tribais ou 

líderes militares com extrema simplicidade: essa inexistência deve-se a serem um povo 

da floresta (Turnbull, 1968: 125). Um povo da floresta aponta aqui para o facto de ser 
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 A responsabilidade colectiva em causa na sociedade Mbuti reitera a filosofia política platónica de uma 
comunidade comunista sem distinção verdadeira entre o meu e o teu porque tudo pertence a todos 
indistintamente. Vide Platão (2001: 230). 
60

 “Se o indivíduo se confunde com o seu grupo, segue-se logicamente que os outros membros são 
colectivamente responsáveis pelos seus actos” (Lowie, 1963: 371). 
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essa exterioridade aliada a um forte princípio de publicidade que providencia o 

funcionamento harmónico da sociedade. Eles não necessitam de se preocupar em 

desempenhar essas tarefas políticas já que é a floresta aquela que os guia e os julga.  

A sociedade Mbuti exemplifica o funcionamento profundo da coesão social 

promovida por um processo publicitário. Com efeito, a publicidade é como um espelho 

social no qual os Mbuti se miram mas não se vêem. Por seu turno, eles apenas 

vislumbram a floresta sagrada. É esta a fornecer a dimensão simbólica que a 

publicidade faz perpassar. No espelho, não aparece um homem mas uma comunidade, 

não aparece um indivíduo mas um ideal colectivo que se investe sob a forma da 

floresta. O indivíduo, mais do que subordinado à comunidade, encontra-se acolhido 

nela, o que não traduz um encolhimento ou uma desindividualização mas uma forma 

de estar intrinsecamente pública. De facto, a relação indivíduo-sociedade é tão 

dialéctica que a tentativa de desenvolver uma acção individualista é prontamente 

reprimida e considerada nociva já que motiva a desagregação comunitária. Esta é 

literalmente considerada um “pecado”. Porquê? Porque instiga à dissolução do laço 

religioso que insere totalmente o indivíduo na sua comunidade. Assim, a recusa por 

parte de Cephu em participar na caça comunitária por rede abre uma brecha 

incontornável na coesão da sociedade porque aponta para um exacerbar individualista 

que põe em causa o seu funcionamento tradicional. A sociedade Mbuti, porque é uma 

sociedade de cariz eminentemente público e religioso, desaprova liminarmente 

manifestações de individualismo e reage imediatamente com o silêncio profundo, 

inibidor e condicionador de qualquer relação social. Além disso, os Mbuti recusaram a 

Cephu a possibilidade de tomar parte na refeição de caça uma vez que não tinha 

contribuído para ela (Turnbull, 1968: 102). E mesmo após dias, essa reprovação social 

da conduta imprópria continuou. Ainda para mais porque ele tinha a sua cabana 

familiar fora do núcleo maioritário de cabanas como se pretendesse afastar-se delas. 

Se habitualmente Cephu não teria de dizer nada para ocupar o seu lugar no grupo de 

homens, durante este incidente ele não teve direito a entrar no grupo, nem sequer a 

sentar-se. Ele foi acusado de ser um animal, e como animal teria que se sentar no chão 

(Turnbull, 1968: 105). Nem dias mais tarde pôde integrar o molimo. Assim, a rejeição 

da comunidade é, para os Mbuti, uma renúncia ao mundo dos homens. Colocar-se fora 

dela afirmando o seu individualismo é grave porque esquece o seu dever público. O 
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animal é o ser solitário ao contrário do pigmeu que é um ser individualizado mas 

comunitário. Este episódio, que arrisca a solidariedade da sociedade Mbuti, foi depois 

esquecido quando Cephu desatou, com lágrimas nos olhos, a pedir desculpa e a 

justificar essa atitude que ele próprio considerou intolerável. Mas ele só foi 

reintegrado após ter sido publicamente humilhado e desrespeitado. E esta é uma das 

lições a reter dos Mbuti. A pan-publicidade funciona nos dois sentidos: tanto fomenta 

a coesão, como, no sentido inverso, difunde na comunidade a repulsa do 

individualismo extremo. Contudo, ainda que pareça contrariar a coesão, a publicidade 

está a promovê-la ao mostrar a todos um comportamento desviante que se deve 

reprovar com veemência. 

Se o individualismo é reprimido a favor da manutenção do vínculo social, tal 

não nos leva a crer que as sociedades ágrafas, e particularmente a Mbuti, se 

caracterizem por um colectivismo exacerbado onde a responsabilidade colectiva e o 

sentimento comunitário provocassem o esbatimento da dimensão individualizada 

dessas sociedades. Reprimindo o individualismo não debelam contudo a 

individualização como se constata em desvios de conduta como o adultério ou o 

pagamento de dívidas, os quais destacam relações individualizadas das interacções 

sociais. Embora afastando com veemência o individualismo radical, a sociedade Mbuti 

prevê um grau de individualização dentro da sua coesão comunitária. Ela não é nem 

exclusivamente colectivista, nem inibidora do indivíduo mas organiza-se segundo uma 

incorporação entre os dois pólos. Assim, se quisermos aprofundar os motivos que 

subjazem à reprovação da conduta social de Cephu, temos não apenas de analisar o 

funcionamento da publicidade, como também de estabelecer o limite entre a 

responsabilidade colectiva e a responsabilidade social. Com esse objectivo é 

fundamental estudar o modo como nessas sociedades as regras e as normas sociais, 

informais, tradicionais, flutuantes (porque não se encontrando escritas vogam na 

oralidade) são cumpridas pelos indivíduos. Pois, é a este nível que melhor se 

percepciona a articulação entre o plano individual e o plano colectivo. Como é de 

supor, essa articulação será operada pelo princípio de publicidade. 

Ao contrário das sociedades ocidentais da modernidade baseadas num controlo 

legal da sociedade rígido, estabelecido, intransigente, anónimo e abstracto (lex), as 

sociedades ágrafas sem Estado manifestam um controlo social publicizado, pessoal, 
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concreto, flexível e espontâneo em que as regras se fundamentam na tradição, nos 

costumes e nos hábitos que criam um direito (jus) que os indivíduos usufruem. Essa 

regulamentação pública diz respeito por exemplo, às terras que cada clã familiar deve 

cultivar. Distingue-se da lei porque não se trata verdadeiramente de propriedade 

privada mas de uma atribuição colectiva de que um indivíduo ou família goza. Mas 

pode aplicar-se, por exemplo, a uma interdição de incesto na qual a sua prevaricação 

não resulta na violação de uma lei mas na violação de uma prescrição social. Então, a 

diferença entre as sociedades da modernidade e as sociedades ágrafas sem Estado 

concretiza-se na distinção entre o legal e o jural61. Enquanto nas primeiras é possível 

referir o Direito, nas segundas tal não sucede. Não existe Direito Primitivo porque as 

sanções não se encontram dependentes de um sistema legal mas de um sistema social 

público que opera o controlo social. “Consequentemente, o campo do Direito será 

considerado simultaneamente ao campo das sanções legais organizadas. As 

obrigações, impostas aos indivíduos em sociedades onde não existem sanções legais, 

serão consideradas questões de tradição e convenção e não questões de direito; neste 

sentido, algumas sociedades simples não possuem um Direito, apesar de todas elas 

possuírem costumes apoiados por sanções” (Radcliffe-Brown, 1989: 313). Não é a 

repressão de um Direito criminal que sustenta o funcionamento das sociedades 

ágrafas sem Estado mas um controlo social omnipresente que, por intermédio da 

publicidade, é exercido ininterruptamente no tecido social injectando-lhe a ordem 

necessária que concilia o individual e o colectivo. O seu objectivo não é punir mas de 

restaurar as relações sociais interrompidas. A força pública da colectividade é tão 

intensa que não há necessidade em recorrer à aplicação da coerção física mas apenas 

à difusão pública do costume. Assim, nas sociedades ocidentais modernas a 

responsabilidade individual desenvolveu-se em detrimento do enfraquecimento da 

responsabilidade colectiva e do dever interpessoal (Rivière, 2000: 22).  

A diferença entre o legal e o jural também se observa noutra faceta: se o legal 

contém um Direito Privado (no que apenas toscamente se pode associar ao Direito 

Civil) e um Direito Público (se se quiser, um Direito Penal), já o controlo social 

publicizado não pode ser relatado segundo essa distinção. Nas sociedades ágrafas sem 

Estado, como a sociedade Mbuti, o controlo social é total pelo que existe uma mescla 
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 Esta terminologia é devida a Meyer Fortes sendo citada por Mair (1979: 144). 
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onde a publicidade encerra os aspectos privados (incesto) e os aspectos propriamente 

colectivos (roubo do molimo). Por dizer respeito à comunidade, por se fundar numa 

responsabilidade colectiva, insere o indivíduo na sociedade, não de uma forma que lhe 

anule a individualidade, mas de um modo em que todo o delito é insitamente público. 

O indivíduo tende, assim, a cumprir as normas tradicionais, não porque se relativize 

face a uma ordem colectiva aglutinadora, não porque não exista individualização, mas 

porque sobre ele impende um controlo social público que o impele a respeitar os 

ditames da sociedade sob pena de dela ser excluído. Tudo é público, inclusivamente as 

acções individuais (que a modernidade tende a classificar algo simplisticamente de 

privadas). Reina a pan-publicidade, não porque seja impossível a privacidade mas 

porque esta forma uma junta compósita com a publicidade no trabalho de regulação 

da acção e da gestão de transgressões. Nas sociedades ágrafas sem autoridade 

centralizada a ofensa moral da comunidade é sujeita, sobretudo, a dois tipos de 

sanções (Radcliffe-Brown, 1989: 317), todas elas de elevado teor publicitário: uma 

sanção moral difusa onde certo comportamento é censurado pela comunidade (o 

episódio de Cephu em que foi comparado a um animal), e uma sanção ritualística que 

atribui ao infractor uma impureza (Cephu não foi autorizado a participar no molimo). 

Se os indivíduos respondem positivamente ao ordenamento prescritivo das sociedades 

ágrafas isto fica a dever-se, não a uma colectivismo agudo que esgotaria a 

individualização, mas a uma interiorização da propriedade e justiça dessas regras e da 

sua adequação e carácter vantajoso no que concerne tanto o plano colectivo, como o 

plano individual. O que Malinowski constatou nas Ilhas Trobriand foi que o 

comportamento social assentava sobre a reciprocidade e que aquilo que faz com que o 

indivíduo aceite as normas se prende, não com o receio da punição, mas o receio da 

sanção comunitária, a qual significa a dissolução da interdependência (Malinowski, 

1980: 49). O que compele os homens a cumprirem as suas obrigações é a 

interiorização da responsabilidade colectiva e a correlação solidária que atravessa 

publicamente a comunidade. Um homem que não cumpra os seus deveres verá que os 

outros ignorarão as obrigações para com ele. É um forte sentido público e comunitário 

que está na origem do controlo social e consequentemente do cumprimento das 

normas. Assim, nas sociedades ágrafas sem Estado o indivíduo não é subserviente à 

sociedade embora lhe seja voluntariamente subordinado. Os impulsos egoístas 
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parecem ceder perante a ideia maior de comunidade, não porque o indivíduo revele 

uma capacidade singular para tal, mas porque o egoísmo deixa de ter sentido em 

sociedades onde o sentimento público comunitário é forte. 

O indivíduo possui um sentido robusto de individualização tanto quanto requer 

a sua inscrição individual no colectivo da comunidade. Mas de que forma obtém essa 

inscrição? Justamente através de um efectivo princípio de publicidade. Conforme é 

ilustrado pela sociedade das ilhas Trobriand as obrigações comportam uma 

reciprocidade e uma regulamentação pública (Malinowski, 1980: 89). Com efeito, o 

vigor publicitário é tão saliente nestas sociedades que a força da opinião da 

comunidade, o mesmo é dizer, a opinião pública é condição suficiente para espicaçar 

ou desincentivar as acções individuais62. O que falta em sistematização formal (por não 

disporem de um ordenamento legal) é compensado num ordenamento jural no qual o 

controlo social é exercido através da publicidade. 

Portanto, a ideia de controlo social praticada na publicidade denota dois 

aspectos pregnantes: ao mesmo tempo que permite compreender a ordem prescritiva 

das sociedades ágrafas, ela autoriza uma concepção integrada da relação entre os 

planos individual e colectivo. O processo publicitário impede a disnomia social no 

mesmo movimento em que articula o individual e o colectivo através de uma ordem 

prescritiva. Ele exerce uma pressão social na qual os indivíduos procedem à sua 

inscrição na comunidade evitando o ostracismo. A publicidade configura-se, a esta luz, 

como uma instância social que prescreve o comportamento justo e aceitável 

funcionando como agente da sua estabilidade. 

O controlo social que a publicidade contém63 pode ser definido como ”o 

ascendente sobre os objectivos e actos do indivíduo exercido em nome do grupo” 

(Ross, 1896: 519). Ao contrário da influência social, que é o resultado de uma 

interacção, o controlo social é uma função social necessária que tem de ser 
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 Neste sentido, Lowie compara essa publicidade às sociedades contemporâneas: “(…) É certo que na 
maior parte dos grupos primitivos a força da opinião pública estimula ou proíbe de maneira mais 
efectiva que na nossa civilização moderna” (Lowie, 1963: 370 ). 
63

 Noelle-Neumman parece ter intuído o papel da publicidade nos processos de integração social 
embora lide com essa ideia através do conceito de “opinião pública”. O facto de contemplar nesse 
conceito não apenas a dimensão crítico-racional e democrática enfatizada por Habermas, como também 
uma dimensão latente de controlo social fará dela, julgamos, uma das precursoras da reflexão acerca do 
princípio de publicidade, embora nunca o mencione explicitamente e provavelmente não o tenha 
pensado enquanto tal. Sobre a dimensão de controlo social contida na publicidade vide, Noelle-
Neumann (1993: 229-234). 
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permanentemente renovada para que a sociedade possa funcionar em pleno. A função 

do controlo social é repercutir a sociabilização (ibidem: 521) ao mesmo tempo que se 

ocupa com a direcção, a imaginação e a figuração do indivíduo na estrutura social. 

Busca o equilíbrio social através da gestão das disrupções sociais que ao longo do 

tempo assolam a consciência colectiva da comunidade. Se em cada geração, a 

sociedade se compõe de novos indivíduos, o controlo social operado no processo 

publicitário contribui decisivamente para adaptar e manter actuais as estruturas que 

presidem à relação entre indivíduo e sociedade. Como releva Ross, “o que suporta o 

edifício social não é uma boa-vontade inata mas uma composição artificial de 

sentimentos fornecidos pela sociedade através do seu sistema de controlo” (Ross, 

1896: 527). Fundado num profundo princípio de publicidade acrescentamos nós. 

Assim, o controlo social é o mecanismo da publicidade que procede à integração social 

através de uma dupla qualificação: molda o indivíduo à sociedade e com esse 

movimento adapta as estruturas sociais aos novos requisitos individuais.  

O controlo social distingue-se nitidamente da ordem prescritiva legal porque se 

insere no plano das sanções sociais. Porque a legalidade pune, disciplina, exige 

obediência ela é um modo de ordenar a sociedade muito descoordenado, demorado, 

burocrático. Daí que as sociedades se apoiem na publicidade para exercer uma ordem 

prescritiva através de um controlo social. Deste ponto de vista, embora o controlo 

social predomine nas sociedades ágrafas sem autoridade centralizada, ele existe 

igualmente, tal como o princípio de publicidade, nas sociedades ocidentais da 

modernidade sendo um complemento à sua acção dispendiosa, pouco ágil e hábil. O 

controlo social estende-se por toda a sociedade, exactamente porque funciona no 

âmbito da publicidade sendo, por isso, muito mais flexível e abrangente. O controlo 

social operado publicamente é um meio muito mais económico da sociedade exercer 

influência integradora nos indivíduos e de, assim, promover o sentimento comunitário. 

“O controlo público é melhor em certos aspectos que o controlo legal. Ele não é tão 

mecânico ou automático permitindo uma perspectiva ampla da situação” (Ross, 1896 

a: 765). Tal como se comprova no episódio de Cephu, há nas sociedades humanas o 

exercício público de um controlo social que move o indivíduo na direcção da confiança, 

admiração e reconhecimento de si por parte dos seus pares procurando evitar 

situações de reprovação social, rejeição e censura. Desta forma, a sociedade funciona 
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como um órgão total revitalizando as relações sociais. Eis o que o controlo legal não 

pode oferecer: um constrangimento positivo, público e potenciador da regulação 

social e da integração comunitária da sua personalidade. Um controlo tão vasto e 

disseminado, tão ancorado no quotidiano e na sociabilidade mais básica que parece 

não existir. Tão amplo e vulgarizado que o indivíduo se lhe acomoda sem disso ter 

consciência. 

O controlo social da publicidade aproxima-se, de acordo com a sua função de 

promoção da coesão comunitária, com o conceito de moral (morale) se entendermos 

por este uma organização da intenção colectiva (Blumer, 2000: 161-182). Tal como o 

moral é uma propriedade social apostada na unidade colectiva, o controlo social põe 

em linha duas linhas de relação: a de uma comunidade em relação a um objectivo e a 

dos membros da comunidade em relação a si mesmos. O controlo social incide sobre o 

moral da sociedade ao procurar a coesão do grupo ao mesmo tempo que visa atingir 

uma finalidade. O moral é um produto colectivo que surge de acordo com a interacção 

dos indivíduos entre si e como modo de resposta aos símbolos que os unem. A 

verosimilhança entre o controlo social público e o moral torna-se clara se pensarmos 

que este último existe como uma disposição social para agir em conjunto com vista a 

um fim. No fundo, o episódio de Cephu revela-nos isso: o que a comunidade censurava 

na atitude individualista do pigmeu era a cesura da unidade sociopolítica pondo em 

causa as aspirações comunitárias do colectivo. O que estava em causa na sua exclusão 

temporária era a tentativa de manter intacta o moral da comunidade fazendo com que 

a tranquilidade e a coesão permanecessem invioláveis. Desta forma, a reprovação de 

Cephu explica-se pela necessidade de preservar a anterior dinâmica social, a qual se 

baseava num elevado grau de moral para manter agregados, confiantes e determinado 

os membros da comunidade em torno da floresta Ituri. Esse episódio demonstra com 

acuidade que o controlo social aí operado publicamente passa por construir um moral, 

um estado de espírito colectivo que estimule as relações intersociais ao mesmo tempo 

que suscita o sentimento de unidade social advindo da confiança mútua entre os seus 

membros64. O controlo social que recai sobre o moral desenvolve a iniciativa colectiva 

e aumenta a cooperação. 
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 Sobre este tema vide Baker (1930: 542-549) e Lindeman (1941: 394-405). 
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A dissertação acerca da sociedade Mbuti ajuda-nos, assim, a acrescentar mais 

alguns traços ao esboço de aproximação à significação de “publicidade”. A publicidade 

enuncia um princípio de organização simbólica e estruturação comunicativa das 

sociedades a partir da afirmação de uma unidade colectiva que acomoda a relação 

contínua entre indivíduo e sociedade. É um princípio supra-individual que aglutina a 

vontade e a consciência sociais em torno de uma ideia fundadora capaz de fazer 

gravitar o conjunto da sociedade sobre o seu próprio núcleo. A publicidade configura 

uma ordem comum que transcende os singularismos a favor do pluralismo mediando 

as interacções entre a colectividade e os indivíduos através da manutenção e 

reprodução de um controlo social simultaneamente omnipresente mas difuso, rígido 

mas flexível, o qual visa a constituição de um sentimento moral congregador. Na 

verdade, a publicidade encontra-se assimilada à ideia de comunidade daí que possa 

desempenhar a mediação simbólica que preside à relação dialéctica entre indivíduo e 

sociedade. Ela é simultaneamente pessoal (porque envolve o indivíduo na sociedade- 

controlo social) e impessoal (porque envolve a sociedade no indivíduo- sentimento 

comunitário). A unidade que caracteriza o seu trabalho de mediação simbólica 

exprime, mais do que uma unanimidade ou uniformidade amorfa, um conúbio sem 

limites imanente aos membros da sociedade. A publicidade aponta para a operação de 

regulamentação dos assuntos colectivos reconhecidos como socialmente pertinentes e 

individualmente irredutíveis. Um princípio socio-político que compreende como 

atributos fundamentais a cooperação e a coexistência conduzindo as aspirações 

individuais para que convirjam para as expectativas sociais e interesses comunitários.  

A publicidade principia precisamente quando a privacidade cessa de exercer 

influência. A vida social requer a supressão de impulsos egoístas mas isso não significa 

que a publicidade destrua a privacidade. Para sermos rigorosos, a publicidade existe 

em articulação com a privacidade de tal forma que esta se adapta à primeira. Foi isso 

que constatámos com o episódio de Cephu. Numa definição negativa diremos que a 

privacidade é tudo aquilo que a publicidade não é. Não concerne, como na Teoria da 

Esfera Pública, uma esfera privada associada ao indivíduo e ao direito de propriedade 

privada, ou ligada a um domínio singular, restrito, inacessível. Fora de uma teorização 

no âmbito do Estado, não é plausível postular uma esfera privada como aquilo onde a 

sociedade não chega. Segundo uma premissa antropológica da publicidade, a 
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privacidade é simplesmente a dimensão social que funciona em alternativa ao 

processo publicitário. Porém, sendo alternativa ela não funciona alternadamente. Pelo 

contrário, a publicidade coexiste com a privacidade; elas não coexistem tanto como 

esferas autónomas quanto como dimensões concomitantes. A publicidade abarca a 

privacidade, assim como a privacidade compreende a publicidade. Nesse princípio 

social de publicidade, embora esta dimensão seja destacada, a verdade é que ela só 

existe em conjunção. Neste caso, há, pois, que separar o público da publicidade e o 

privado da privacidade. Público e privado indicam, sobretudo, esferas de acção em 

direcção ou contra a sociedade (ou melhor, Estado). Publicidade e privacidade são 

dimensões comunitárias que integram insitamente as sociedades humanas. Na Teoria 

da Esfera Pública, o privado é a defesa em relação ao público, o reino da intimidade 

que abriga o indivíduo face à intempérie das relações sociais. Numa premissa 

antropológica da publicidade, a privacidade é o outro lado da publicidade, uma 

dimensão intrinsecamente inserida na sociedade que cabe ao indivíduo interpretar, tal 

como deve interpretar o princípio de publicidade. O indivíduo não se explica, então, 

unicamente numa esfera privada ausente do público mas ele produz-se na confluência 

de privacidade e publicidade, fabrica-se na participação da publicidade, tanto quanto 

da privacidade. Como a sociedade Mbuti ilustra, o incesto tanto se inscreve na 

privacidade (envolvendo as relações entre dois indivíduos) como se transforma 

rapidamente numa questão pública em que toda a comunidade se envolve (Turnbull, 

1968: 112). Pois, tal como no episódio de Cephu, não obstante o assunto vir da 

privacidade, ao tomar proporções que abalam a estrutura social no seu conjunto, 

rapidamente pede a intervenção da sociedade tornando-se um assunto mediado 

publicamente. 

A esta luz, o processo publicitário pode ser descrito como o processo de 

mediação simbólica que articula indivíduo e sociedade através de um princípio de 

publicidade associado à privacidade, e que procede à integração e coesão sociais na 

medida em que assume uma importância comunitária que diz respeito a todos os seus 

membros. Na publicidade, os indivíduos expressam simbolicamente (e não 

necessariamente verbalmente) as suas preocupações tendo por referência a 

manutenção da solidariedade social através de processos de aprovação e 

desaprovação das condutas que procuram conciliar o carácter perene e caduco das 
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estruturas sociais, as quais requerem a actualização do seu alinhamento. Conforme 

víamos com os Mbuti, um dos objectivos da publicidade é, então, a criação de um 

sentimento comunitário a partir, quer dessa tarefa de resolução de conflitos, quer do 

encargo de, em cada momento, definir uma posição, primeiro individual depois social, 

acerca desse conflito com vista à mobilização do conjunto da sociedade perante um 

desafio comum65. 

 

 

 

Despoletadores de Publicidade 
 

Avancemos agora para a identificação dos quatro despoletadores de 

publicidade, ou seja, quatro aspectos das sociedades que contribuem 

peremptoriamente para despertar e desenvolver o processo publicitário. 

Um dos mais constantes despoletadores de publicidade é a espacialidade66. A 

organização espacial de uma sociedade influencia a sua organização sociopolítica e 

consequentemente determina o modo como a publicidade é exercida. Os Mbuti 

oferecem-nos um quadro social simplificado onde se percebe com clareza a associação 

entre sociedade, publicidade e espacialidade. A sua organização espacial repete a 

compreensão que os pigmeus fazem de si mesmos e da sua sociedade. A sociedade 

Mbuti organiza-se espacialmente com referência à floresta Ituri segundo uma analogia 

com a compreensão que fazem da família. Tal como cada criança nasce para uma 

esfera social da família nuclear, ela renasce analogamente para uma entidade esférica 

                                                           
65

 A premissa antropológica da publicidade rejeita, deste modo, alguns dos axiomas modernos da Esfera 
Pública, nomeadamente, a personificação da Opinião Pública como a voz crítica do Público. Aliás, este 
revela-se, de certo modo, falaciosa porque aparece como instância colectiva racional composta de 
individualidades avulsas e espacialmente dispersas. Com efeito, estas características concorrem para um 
certo esvaziamento do conceito na medida em que atribui a um conjunto eclético a capacidade de agir 
como uma individualidade autónoma e coerente. 
Essa concepção moderna não intui que nos interstícios da sociedade circula uma opinião pública 
minúscula e humilde, fruto do exercício publicitário, não de um Público. Sem Público, as sociedades 
demonstram possuir uma publicidade em sentido amplo envolvendo todos os seus membros ao mesmo 
tempo que procede à sua integração social. No princípio de publicidade trata-se menos de decidir a 
política como campo separado da sociedade do que assumir a unidade socio-política da comunidade. 
66

 Não existem dúvidas de que as sociedades complexas contemporâneas assentam sobre uma profunda 
comunicação simbólica que tende a abolir as distâncias físicas inerentes à espacialidade. Todavia, ainda 
hoje recorremos ao fundamento espacial da publicidade, tão presente nos Mbuti. Exemplo disso são as 
praças, mercados, estádios ou, ainda, centros comerciais. 



 

121 
 

paralela, a floresta. A ideia de ventre encontra-se directamente ligada à floresta. A 

floresta (ndura) é, ela própria, um útero ou ventre (ndu) de forma esférica (ndu). E a 

cabana familiar (endu), como a floresta é também um ventre (Turnbull, 1978: 167). Tal 

como a floresta possui uma região central, onde se situam os acampamentos e as 

plantações dos Mbuti, e uma região periférica (que faz fronteira com as aldeias de 

negros), assim a cabana familiar de construção esférica possui uma região principal 

central e uma região periférica onde ficam armazenadas em cestos esféricos toda a 

comida. Transpondo esta analogia entre a floresta e os Mbuti para a organização 

espacial dos acampamentos verificamos que eles são também circulares e se situam 

no centro da floresta a trinta quilómetros das aldeias negras. Há, pois, um claro 

isomorfismo entre o indivíduo, a família, a cabana, o acampamento e a floresta 

(Mosko, 1987: 901). Cada indivíduo, cabana e acampamento é compreendido dentro 

de uma esfera progressivamente maior sendo que a floresta é a esfera que engloba 

todas as outras. A organização espacial do acampamento reflecte a compreensão 

conceptual que os Mbuti têm da floresta. Os acampamentos têm uma forma circular 

na qual se dispõem em círculo todas as cabanas das famílias em torno de um espaço 

aberto central a que chamam baraza, praça pública, centro espacial e social da 

comunidade, lugar de encontro dos Mbuti e sítio onde se realiza o kumamolimo. A 

baraza é o verdadeiro espaço público, coração da vida social que marca o centro da 

comunidade à volta do qual todas as cabanas são construídas à mesma distância, quer 

entre si, quer em relação à baraza. E se a topografia não permite a equidistância 

observa-se a irrupção da publicidade dentro da espacialidade: cada conjunto de 

cabanas passa a dispor de um centro espacial público, o qual com os demais forma a 

primeira linha de contacto com o espaço público principal da baraza, a máxima 

expressão espacial da unidade da comunidade (Turnbull, 2002: 37). A publicidade 

necessita do espaço para se fixar. A sua concretização espacial permite agilizar-se à 

medida que facilita os contactos directos da comunidade fornecendo-lhe uma 

referência topográfica. Ao papel basilar da publicidade na sociedade Mbuti 

corresponde a saliência da ideia de centralidade espacial, bem como a de não-

contiguidade. Perto do centro comunitário que a baraza representa, cada cabana 

possui espaços vazios entre si e o espaço público.  
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Isto prende-se com a noção dialéctica de uma publicidade-privacidade: se, por 

um lado, a publicidade é um princípio fomentador da coesão da sociedade Mbuti, ela 

não anula a privacidade. Esta existe mas em estreita conexão com a publicidade. “ O 

sistema funciona bem permitindo a individualidade e a sociabilidade, o 

comportamento, pensamento, crença e fé públicos e privados” (Turnbull, 1985: 11). 

Tal como a baraza obriga a um espaço vazio entre si e as cabanas familiares, assim, a 

publicidade é um princípio que deixa espaços em branco para serem preenchidos pela 

privacidade. O que não indica que o espaço público não seja determinante em 

qualquer actividade social: como vimos, é aí que se realizam não apenas os ritos 

molimo e elima, o fogo da caçada, as discussões acerca dos delitos sociais, como 

também se desenvolve uma intensa actividade de sociabilidade onde homens e 

mulheres se encontram todas as noites para conversar com vagar. A baraza é a 

determinação espacial da publicidade, lugar onde a comunidade se congrega em torno 

da floresta. Ela é uma esfera que circunda o indivíduo, a família, o acampamento mas 

que é circundada por esse princípio de exterioridade que a floresta figura. Assim, o 

espaço público é uma espécie de âncora espacial da dimensão espiritual que une a 

sociedade Mbuti. A publicidade que suporta o sentimento comunitário materializa-se 

espacialmente. 

Ocorre a mesma tendência espacializante da publicidade noutras sociedades 

ágrafas sem Estado. A sociedade Ochollo do sudoeste da Etiópia, junto aos Montes 

Gamo, organiza-se a partir da divisão em quatro bairros (bitanté), os quais se dividem, 

por seu turno, em sub-bairros (guta). De tal modo os Ochollo se compreendem através 

do espaço que alterá-lo significa importantes mutações na sua vida social. “Como os 

sub-bairros são campos ordenados em função de conjunto de práticas utilizando e 

transformando o material espacial onde se inserem, é claro que a sua mutilação põe 

em causa essas mesmas práticas” (Abèles, 1983: 25). Dependendo de uma identidade 

colectiva baseada nos bairros a que pertencem, os Ochollo encontram no espaço 

público a que chamam balé a referência da sua sociedade que agrega as diferenças 

entre os bairros. É no bale que tanto a sociabilidade mais prosaica e de vizinhança 

(dubusho) ocorre, como as importantes reuniões públicas de teor socio-político 

(dulata). Aí a assembleia divide-se entre o “alto” e o “baixo”, entre as personalidades 

de prestígio (como dignatários ou sacrificadores) que ocupam lugares especiais (oiza) e 
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os restantes membros da sociedade Ochollo cujo lugar se designa por torka. Existe no 

bale uma casa reservada aos homens (wajé). Tal como na sociedade Mbuti, a 

publicidade dos Ochollo encontra-se espacializada ao ponto de o espaço não ser um 

reflexo da prática social mas ser um seu instrumento (Abèles, 1983: 29). A publicidade 

enquadrada segundo uma referência topográfica não apenas está ao serviço da coesão 

social, como é um instrumento da sociedade. É no bale que os interesses colectivos 

são verdadeiramente expressados e que os assuntos que dizem respeito a todos são 

discutidos. Os sub-bairros são o primeiro estádio de organização social comum que se 

encontra com a divisão maior em que se insere por intermédio desses comícios 

públicos que ocorrem no balé. O espaço público é o catalisador das formas de 

colaboração social (tsiré) mais dinâmicas contribuindo em grande parte para unir a 

sociedade Ochollo que apresenta a tendência para se dividir devido à organização em 

bairros. “Constata-se que o arranjo do espaço produz um escalonamento das relações 

de poder e das práticas rituais nos Ochollo. Com uma tal pirâmide perfila-se uma certa 

relação das partes ao todo em que a integração é menos um dado estável que um 

processo de estruturação em perpétua gestação. A actividade simbólica/prática que se 

desenvolve na combinatória complexa de elementos de espacialidade condiciona a 

representação do indivíduo determinando as redes de pertença onde o sujeito retirará 

uma identidade. A organização espacial tem um papel não negligenciável na 

constituição do campo político e na delimitação de uma formação social autónoma” 

(Abèles, 1983: 33). Ora o que esta espacialidade dos Ochollo põe a nu é o papel do 

princípio de publicidade na determinação da organização social, bem como a 

configuração topográfica que tende a adquirir quando se trata de gerar a coesão da 

sociedade. 

Se o princípio de publicidade pode ser facilmente vislumbrado em sociedades 

ágrafas sem Estado qual será o motivo para que tal aconteça? Que atributo especial 

dessas sociedades provoca que a publicidade não apenas tenha aí um papel 

incontornável como também destaque o seu funcionamento? A proeminência da 

publicidade nas sociedades ágrafas sem Estado, e este é o segundo despoletador de 

publicidade, familiariza-se com a sua dimensão cooperativa, e mais especificamente 

com a sua unidade sociopolítica e com a ideia de uma individualização sem 

individualismo (no sentido disfórico moderno). Com efeito, parece existir um nexo 
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entre a essência cooperativa, anti-competitiva, pacifista das sociedades ágrafas e o 

processo publicitário. As sociedades cooperativas são-no na medida em que parece 

efectuar-se uma operação intensa de publicitação das actividades sociais, as quais 

contribuem para o recrudescimento da coesão da comunidade. De facto, nas 

sociedades onde se observa uma profunda actividade pública, como nos Mbuti, existe 

um grande desenvolvimento da identidade individual mas em consonância com a 

identidade colectiva. A realização pessoal passa pela conformação aos objectivos e ao 

reconhecimento da comunidade e não tanto enquanto prestígio pessoal. A honra da 

comunidade onde se insere fornece o quadro de compreensão do próprio sucesso 

individual. A propriedade, se é explorada pelas famílias, se é uma propriedade privada, 

apenas o é em sentido fraco. Toda a propriedade encontra o seu valor na utilização 

social que a comunidade lhe dá, mesmo se essa utilização está dependente do 

trabalho “privado” das famílias. Cada família cumpre a sua parte trabalhando para o 

conjunto da sociedade e não apenas para seu proveito próprio. O sentimento 

comunitário é, assim, elevado, bem como o sentimento de segurança que a 

comunidade oferece aos seus membros. Enquanto as sociedades competitivas 

dependem da iniciativa individual e da acumulação e distribuição de riqueza, nas 

sociedades cooperativas a vida social responde ao imperativo colectivo subordinando-

se a uma estrutura social superior a cada indivíduo e expressa em ritos cíclicos. Nessas 

sociedades, em que os indivíduos interiorizam os objectivos sociais e comuns, o 

sucesso de cada membro é vivido em conjunção com os restantes membros (Mead, 

2003: 480). A publicidade encontra-se associada ao cariz cooperativo das sociedades 

ágrafas. Para além de prevenir-se a competição social através de uma hierarquia rígida 

em que o estatuto funciona como inibidor de conflitos entre indivíduos de diferentes 

estratos sociais, a publicidade coloca-se como o outro grande modo de prevenção de 

sociedades competitivas já que contribui grandemente para converter os fins 

colectivos em fins individuais permeabilizando indivíduo e sociedade. O processo 

publicitário concorre para a configuração das formas sociais e estas, por sua vez, 

estabelecem o cariz mais cooperativo ou mais competitivo das sociedades. “O grau de 

cooperação de uma sociedade é primariamente uma função das próprias formas 

sociais, não dependendo do ambiente físico nem do nível de desenvolvimento 

económico” (ibidem: 482). Em sociedades ágrafas sem Estado, como a sociedade 
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Mbuti, cooperação e publicidade encontram-se num laço de interdependência: a 

publicidade fomenta a cooperação assim como a cooperação fortalece a publicidade 

que por sua vez exerce uma função protectora e unificadora da sociedade contra uma 

ameaça externa67. 

O que nos leva a acrescentar outra consideração. As sociedades ágrafas, de 

forte teor publicitário, cooperativas, individualizadas, mostram como a publicidade 

não tem necessariamente de envolver processos bélicos. Segundo o realismo político 

que nos chega de Sun-Tzu, Tucídides, Maquiavel ou Hobbes, os Estados são motivados 

pelo desejo de poder, riqueza e segurança pelo que o conflito militar é um traço 

indubitável das sociedades humanas. Os seus interesses próprios apontariam sempre 

para a guerra contra as potências vizinhas. Segundo Hobbes, a guerra faz parte da 

natureza humana (animus dominandi) na procura do seu bem-estar. Contudo, se 

concebermos o interesse público fora da esfera de influência do Estado, se o 

entendermos enquanto princípio estrutural das sociedades humanas não temos 

necessariamente de fazer coincidir publicidade e guerra. Pelo contrário, o que as 

sociedades cooperativas demonstram é que o efectivo funcionamento do processo 

publicitário não envolve conflitos, nem no interior da sociedade, nem com outras 

sociedades. A guerra não eclode de uma necessidade biológica ou de uma necessidade 

política. A guerra é somente uma invenção. “A guerra é apenas uma invenção da 

maioria das sociedades humanas pela qual permitem que os seus jovens, ou acumulem 

prestígio, ou vinguem a sua honra, ou ganhem um saque, mulheres ou escravos (…). É 

só uma invenção, velha e ampla, mas não obstante uma invenção” (Mead, 1940: 31). O 

interesse público, a publicidade, tende, nas sociedades ágrafas sem Estado, a anular a 

guerra e os conflitos porque funciona como um catalisador das forças sociais que 

mantém coesa a sociedade através de mecanismos de resolução de conflitos68. 

Algumas sociedades ágrafas sem Estado com uma importante componente 

publicitária, como os Mbuti, são geralmente sociedades pacíficas que evitam os 

conflitos, que não dispõem de uma elite guerreira e que raramente atacam territórios 

                                                           
67

 Dito isto, não concordamos exactamente com a afirmação de que a cooperação é um pré-requisito 
para a emergência de uma esfera pública em sociedades ágrafas sem Estado (Chmielewski, 1991: 277). 
Mais do que uma ser a condição da outra existe uma reciprocidade fundamental. 
68

 Em duas comunidades Zapotec, em Oaxaca no México, as diferenças em termos de violência e 
agressividade são causadas por processos de sociabilização que acentuam, ou não, a antecipação do uso 
da força, a punição e a agressão física (Fry, 1994: 133-154). 
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que não lhes pertencem. Não dispondo deliberadamente de líder militar ou político já 

que as sociedades possuem uma unidade sociopolítica, o esforço de guerra é 

praticamente inexistente. Elas caracterizam-se por uma estrutura social igualitária sem 

um modo central de exercer a autoridade tendo uma economia baseada na 

reciprocidade pelo que não se verifica desigualdade material entre os indivíduos 

(Fabbro, 1978). E eis o terceiro despoletador de publicidade: mecanismos através dos 

quais todos os conflitos são resolvidos e as tendências agressivas anuladas. 

As sociedades pacíficas rejeitam qualquer tipo de violência generalizada. Não 

possuem exércitos nem procuram resolver as desavenças com recurso às armas donde 

poderiam resultar homicídios. O seu modo de resolver as contendas não recorre à 

agressão física mas deve-se a uma compreensão do mundo baseada no pacifismo 

(Bonta, 1996: 404). Nestas sociedades todo e qualquer conflito é evitado e resolvido o 

mais depressa possível de modo a que harmonia social não seja afectada (como está 

patente na sociedade Arapesh no episódio do porco invasor). Com vista à resolução 

pacífica dos conflitos, os indivíduos confiam na comunidade colocando-lhe à 

consideração o modo de os atenuar através de mecanismos que visam fazer 

desaparecer as tensões sociais entretanto criadas e que geralmente não recorrem à 

coerção física nem ao castigo. “Excepto a punição que os pais de algumas sociedades 

infligem às crianças, estes povos utilizam muito pouco a punição nos adultos. De facto, 

a ausência de castigo parece ser uma das características definidoras das sociedades 

pacíficas. Estes povos parecem confiar na força dos seus mecanismos para prevenir e 

resolver conflitos, pacifica e eficazmente” (ibidem: 409). 

Embora os mecanismos possam variar de sociedade para sociedade concentrar-

nos-emos na sociedade Mbuti para analisar o princípio que subjaz a esses mecanismos 

de cooperação e de resolução de conflitos. Em todas as formas de dissolver a tensão 

social perpassa um forte sentido publicitário. Uma vez que as sociedades pacíficas são 

capazes de resolver as contendas por si mesmas sem necessidade de recorrer a um 

órgão formal ou institucional acima dos indivíduos, elas dependem de um processo 

publicitário forte que possa unir a sociedade em torno da questão e possa aplicar-lhe 

rapidamente a solução. Agências de decisão (como um chefe ou uma classe política) 

que não partam do conjunto da comunidade são vistas como ameaças à coesão do 

grupo. Para que a comunidade funcione harmonicamente, tem de ser ela própria a agir 
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colectivamente. Para tal baseia-se num processo publicitário englobante. Se a sua 

compreensão do mundo se baseia no pacifismo e na rejeição imediata da violência, 

esta compreensão necessita de um processo colectivo que a difunda e a incuta 

individualmente. O compromisso do pacifismo é, também, o compromisso da 

publicidade e da internalização dos mecanismos sociais que permitem declinar a 

violência e a coacção física. Publicidade e pacifismo formam um duplo atributo (da 

maioria) das sociedades ágrafas sem Estado porque possuem o mesmo objectivo: a 

manutenção da harmonia social através da reiteração nos indivíduos das crenças, 

tradições e costumes que os unem e que lhes fornecem a sua identidade colectiva.  

Pacifismo e publicidade sublinham, assim, a diferença basilar entre as ordens 

prescritivas jural e legal. Enquanto no primeiro caso, a sociedade procura resolver 

colectivamente a dificuldade que a atravanca, no segundo caso, a sociedade procura, 

antes de mais, fazer justiça. Ora, o “fazer justiça” da legalidade impõe uma 

abstractização e um anonimato das relações sociais através da burocracia e do 

funcionamento institucional, enquanto a resolução de conflitos se baseia na 

concreticidade das relações sociais pessoais onde, mais do que a honra privada e o 

ressarcimento do indivíduo, está em causa toda a sociedade, toda a sua estrutura, a 

sua coesão, a sua existência. O pacifismo consolidado frequentemente na publicidade 

coloca as disrupções sociais sob uma responsabilidade colectiva. É sobre esse aspecto 

colectivo que os mecanismos de resolução de conflitos incidem. A gestão dos conflitos 

nessas sociedades é, em muitos casos, baseada numa desemocionalização que procura 

interromper a altercação. A sociedade Toraja considera mesmo que a expressão de 

sentimentos pode ser socialmente perigosa pelo que prontamente é ignorada. E 

noutras sociedades, é comum deixar o local onde decorre a disputa de modo a não 

prolongar o conflito. Por outro lado, nas sociedades Ifaluk, IKung e Zapotec evita-se a 

negociação directa entre as partes, como o ocidente procura realizar, de modo a evitar 

a confrontação privilegiando a intervenção de terceiros e de toda a comunidade na 

mediação da querela (Bonta, 1996: 406-407). 

Na sociedade Mbuti cada situação é tratada singularmente como independente 

de todas as outras pelo que não existe uma conduta codificada que discrimine o que é 

o bom e mau. Tudo é relativo. Em cada momento ganha-se um consenso geral acerca 

do comportamento correcto mas esse consenso e esse código de conduta só é válido 
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nessa mesma situação. A referência para esse consenso momentâneo que é preciso 

sempre recuperar é dada pela unidade colectiva em que se integram, seja a família, o 

acampamento ou a floresta, o grande juiz. O certo e o errado não são inerentes à 

acção. É apenas relativamente aos seus efeitos para a comunidade, simbolizada pela 

floresta, que eles são determinados (Turnbull, 2002: 50). O comportamento não pode 

estar codificado. Ele é vago e espontâneo porque cada situação específica requer um 

juízo específico que avalie sempre os efeitos potencialmente nefastos para o bem 

comum. As querelas entre os Mbuti são consideradas ruído (akami) que prejudicam e 

desagradam à floresta. Literalmente, isto significa que as altercações e o seu barulho 

geram a desordem que afastará os animais do acampamento e que dificultará a caça. 

Mas o sentido principal é o figurativo: a floresta é um espírito protector que é 

enfraquecido pela desunião dos seus filhos. O ruído dos conflitos, isto é, a 

desagregação social, põe, assim, em risco a sociedade Mbuti. Assumindo o dever de 

assegurar a paz, na baraza, a praça pública do acampamento, Moke dirigiu-se a 

Manyalibo que reclamava do comportamento de Kenge: “ Estás a fazer muito ruído – 

estás a matar a floresta, estás a matar a caça (…) (Turnbull, 1968: 119). Deste modo, os 

conflitos devem ser rapidamente esquecidos. 

Contudo, a proeminência do bem colectivo e da harmonia pública não levam a 

um amordaçamento da individualidade. Os indivíduos Mbuti tomam partido nas 

contendas o que lhes permite exprimir os seus sentimentos, como também cimentar 

os laços de amizade entre si. Mas em vez desta tomada de posição ter em conta 

exclusivamente aspectos privados e individualistas, a expressão pública da opinião é 

feita a partir da ideia de bem-estar da comunidade no seu todo. Um dos modos 

públicos mais característicos nos Mbuti de aprovação ou desaprovação do 

procedimento de alguém é a localização e a orientação das suas cabanas. Quando as 

relações pessoais são boas, os Mbuti constroem as suas cabanas com a entrada virada 

para a entrada da cabana vizinha. Se, entretanto, ocorre um dissenso ou um atrito com 

esse vizinho, os Mbuti de imediato remodelam as cabanas abrindo uma segunda 

entrada que, a partir daí, será utilizada de modo a evitar o vizinho. O direito à 

privacidade da opinião é, curiosamente, traduzido publicamente. Assim, é todo um 

complexo de alianças e oposições que são silenciosa e diplomaticamente afirmadas à 

comunidade (Mair, 1974: 18). Cada mudança de acampamento oferece a 
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oportunidade de reforçar ou mudar laços pessoais sendo a ocasião de aliviar as 

tensões pessoais e minimizar disputas. Ao longo do ano, cada acampamento regista 

um processo de fusão e fissão de modo a evitar os conflitos directos que poriam em 

causa toda a comunidade (Turnbull, 2002: 39). O mesmo acontece com a época 

sazonal de recolha de mel quando cada família permanece um par de meses afastada 

da comunidade. Se pretende manifestar solidariedade, no recomeço da época de caça 

comunitária uma família (num sentido alargado e não apenas parental) pode juntar-se 

a outra. Há, assim, na sociedade Mbuti uma forte componente publicitária e 

comunitária que não invalida a individualidade; pelo contrário, permite-lhe 

oportunidades sociais para se exprimir.  

Os dois principais mecanismos de resolução pública de conflitos na sociedade 

Mbuti são a ridicularização jocosa e o desprezo social (o qual pode chegar ao 

ostracismo). O seu poder advém do facto de ambos arriscarem a integração 

comunitária do prevaricador. O pior que se pode fazer é recusar a participação de um 

indivíduo na comunidade. Daí o papel do controlo social exercido na publicidade. Mas 

embora o desprezo ou o ostracismo não tendam a perdurar, como constatámos no 

episódio de Cephu, já o ridículo e o humor tendem a prolongar-se mais no tempo. Os 

BaMbuti são pigmeus com um elevado sentido de humor que frequentemente fazem 

comentários chistosos uns aos outros. Mas, se necessário, podem transformá-los num 

instrumento de apaziguamento de quezílias. Eles possuem, por exemplo, uma tradição 

na qual existe alguém que é apontado como o bobo ou o histrião do acampamento. 

Não se trata de uma função designada mas de um papel que é informalmente 

atribuído geralmente pelas fracas capacidades como caçador. O Mbuti compensa essa 

falta de destreza com o agudizar das suas qualidades cómicas. O humor, é importante 

frisar, está aqui ao serviço da comunidade, não do gozo escarninho. O humor resume, 

neste contexto social, uma qualidade pública que estabelece as pontes entre as partes 

em conflito. Fazer as pessoas rir ou receber as culpas por algum incidente menor 

funciona como um mecanismo descarregador das pressões e dos atritos acumulados. 

Acima de tudo ele previne que as quezílias se tornem muito pessoais e impede que os 

conflitos saiam do âmbito público respeitante a toda a comunidade. Ao absorver toda 

a expiação, o histrião evita o ressentimento que arriscaria a cooperação que 

caracteriza toda a sociedade Mbuti. A mediação do ridículo relativizando posições e 
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absorvendo as culpas funciona, pois, como uma importante mecanismo social de 

interrupção e resolução de conflitos (Turnbull, 1968: 114). Os Zinancantecos do México 

oferecem outro exemplo do papel público que o humor pode desempenhar na gestão 

de conflitos. Eles acreditam que o ridículo pode prevenir as pessoas de violar as regras 

empregando-o como arma de humilhação dos prevaricadores. E em situações 

socialmente ambíguas, utilizam o humor para descontrair as pessoas e não ofenderem 

a sua sensibilidade (Bricker, 1980: 411-418). 

O quarto despoletador de publicidade tem a ver com os atributos intrínsecos 

de uma dada ocorrência. Embora se observe nas sociedades ágrafas sem Estado, ele é 

melhor percebido se o comparamos àquilo que nos estudos de jornalismo se designa 

por valor-notícia. Tal como o jornalismo das sociedades ocidentais contemporâneas 

operacionaliza o princípio de publicidade informando os cidadãos sobre aquilo que 

importa considerar ou aquilo que tem sucedido, assim o princípio de publicidade pode 

ser perspectivado de acordo com os valores a partir dos quais as sociedades organizam 

as suas actividades. Como vimos, o conflito, em especial os mecanismos de resolução, 

constituem valores públicos ao afectar o normal funcionamento da sociedade. Mas 

também o inesperado, a notabilidade ou a notoriedade formam pilares que atraem a 

atenção colectiva. O episódio de Cephu foi um assunto notoriamente público na 

sociedade Mbuti porque não apenas arrisca a coesão e a harmonia colectivas como 

ainda reúne valores sobrepostos como os do conflito, inesperado, notoriedade - os 

quais reclamam a ponderação da sociedade. A sua decisão de se afastar da 

comunidade durante a caça é uma atitude inesperada que conflitua com a conduta 

tradicional dos indivíduos Mbuti e que se torna tanto mais notada quanto Cephu era 

um dos membros mais velhos da comunidade tendo tido até aí um papel importante 

na comunidade. Além disso, tratou-se de um gesto eminentemente público já que não 

comparecer nas actividades colectivas não é direito individual “privado”. Pelo 

contrário, é um dever que o indivíduo tem para com a floresta e para com a 

comunidade, em particular. Assim, esse comportamento beneficiou da notabilidade, 

foi presenciado por todos, pelo que foi impossível negligenciá-lo. Com efeito, essa 

tangibilidade não indica mais do que uma afronta directa que o indivíduo faz ao 

colectivo. Portanto, com todos estes valores envolvidos, a recusa de Cephu não podia 
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ser senão um assunto com que havia que lidar publicamente na praça pública, na 

baraza, na presença de todos.  

Assim, valores como a notoriedade, notabilidade, proximidade ou o inesperado, 

funcionam como verdadeiros despoletadores de publicidade. Nas sociedades ágrafas 

sem Estado como nas sociedades democráticas ocidentais, as analogias são, por vezes, 

possíveis (e recomendadas). Na verdade, os valores-notícia não correspondem senão a 

valores que desde sempre existem nas sociedades humanas e que estão também 

presentes nas sociedades ágrafas, como a dos Mbuti. Não existem diferenças entre o 

uso que o jornalismo ou os Mbuti lhes dá: eles relevam o princípio estrutural da 

publicidade. No entanto, se o uso cumpre as mesmas necessidades de reunir a 

sociedade sobre si, os valores inserem-se dentro de esferas sociais diferenciadas. O 

jornalismo é, neste sentido, a actividade social, profissionalizada e institucionalizada 

que selecciona, escolhe e recolhe os acontecimentos susceptíveis de interferirem com 

o interesse público. Mas, não obstante a sua feição democrática, os seus valores-

notícia partilham a mesma função social: a de actualizarem o processo publicitário. 

Até como forma recapitulativa, podemos ainda afirmar que a coordenação 

social das acções que a publicidade encerra decompõe-se em três planos: a liderança, 

a mediação, e o conformismo. 

Embora estes três planos se observem nas sociedades ágrafas - nomeadamente 

na ordem prescritiva baseada no controlo social, na mediação simbólica da sociedade, 

e nos processos de decisão sociopolítica - apenas os dois primeiros encontram-se 

previstos, descritos, ou melhor destacados, pela teoria da esfera pública. 

Diferentemente, as sociedades ágrafas concedem uma enorme importância ao terceiro 

plano da publicidade, o do conformismo. Este é o domínio do costume, da tradição, de 

um princípio de exterioridade que é preciso respeitar. O modo como esse respeito é 

mostrado é peculiar: trata-se de autorizar a individualização sem o excesso. Importa 

situar o indivíduo ao nível da estrutura social impondo-lhe um severo mas flexível 

controlo social traduzido em sanções que visam justamente a dissipação das tensões 

sociais para que o indivíduo conserve o seu lugar. A sanção mais importante nessas 

sociedades é, pois, o desprezo e o ostracismo, os quais significam o fim da integração 

social. A comunidade faz-se sempre mostrar ao indivíduo fornecendo-lhe a referência 

primordial para que possa constituir-se como indivíduo.  
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Relacionado com o conformismo surge a mediação. O que o primeiro exige o 

segundo realiza no concreto das relações sociais. A publicidade é, como vimos, esse 

processo de mediação não apenas dos atritos como de todos os símbolos que 

identificam a comunidade. A mediação simbólica da publicidade permite à 

comunidade reconhecer-se ao mesmo tempo que reencena a dívida perpétua para 

com um princípio de exterioridade cujo efeito principal é a coesão da sociedade.  

A publicidade desempenha, ainda, um papel de unificação social que possibilita 

a tomada de decisão e a auto-determinação da condução dos assuntos em 

ponderação. Esta liderança realiza-se nas sociedades modernas em termos 

estritamente políticos embora nas sociedades ágrafas resulte de uma unidade 

sociopolítica estatuindo entre outras coisas o local dos acampamentos, a divisão do 

espaço, o dia propício para a caça. A publicidade contém, assim, um papel político 

relevante que impossibilita a crença de que as sociedades ágrafas sem Estado (ou mais 

exactamente contra o Estado) se encontrem carenciadas de liderança. A verdade é que 

o que elas tendem a manifestar é a ausência de estruturas especificamente políticas de 

liderança permanentes e incisivas marcadas por distinções estatutárias e hierárquicas. 

O processo publicitário não existe muito afastado desse papel de liderança uma vez 

que permite que as deliberações sociopolíticas sejam participadas por toda a 

comunidade ao mesmo tempo que contribui para que elas sejam adoptadas e 

reconhecidas como legítimas porque se destinam à preservação da harmonia da 

sociedade (geralmente simbolizada, como exemplifica o espírito da floresta para os 

Mbuti). A dimensão sociopolítica da publicidade das sociedades ágrafas caracteriza-se 

pela efemeridade e ocasionalidade possuindo autoridade mas não caindo no 

autoritarismo intransigente. 

Em síntese, identificámos quatro despoletadores de publicidade: espacialidade, 

cooperação, mecanismos de resolução do conflito e notoridade dos eventos sociais. 

Cada um deles promove o processo publicitário. Falta, apenas, considerar o tópico que 

neles perpassa: a questão política. 

A unidade sociopolítica do princípio de publicidade das sociedades ágrafas sem 

Estado traduz uma ruptura significativa com o entendimento político da modernidade, 

nomeadamente, da Teoria da Esfera Pública. Se esta concebia o político como 

dimensão social separada da Esfera Pública, a premissa antropológica da publicidade 
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insere o político no processo publicitário pondo fim à sua atomização social para 

formar uma unidade molecular sociopolítica. Entre a Esfera Pública e a publicidade, o 

modo de encarar o político difere. Por entre a concepção modelizada e a concepção 

universal da publicidade desabrocha uma interrogação determinante: é a publicidade 

uma categoria política como a teoria da esfera pública presume, ou é a política uma 

categoria da publicidade? 
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Excurso – Publicidade e Político   
 

A premissa antropológica obriga-nos a reavaliar as implicações políticas do 

princípio de publicidade. No seguimento da máquina antropológica da modernidade, a 

politica encarna um corpo intocável, invulnerável que dirige a sociedade de fora para 

dentro. A ficção entre um corpo natural, perecível e enfermo, e um corpo político não 

só repete a dicotomia entre natureza e sociedade, como também representa a 

autonomia das relações políticas face às relações sociais. A política torna-se um campo 

da sujeição legal que dirige o campo social da produção e da obediência legal. Entre 

um e outro emerge o movimento reivindicativo dos cidadãos que formam uma esfera 

pública que procura estabelecer a ponte entre poder público e a sociedade civil. A 

política moderna estilhaça-se. Ramifica-se em campos especializados: política 

económica, política social, política nacional e internacional, geo-política, política 

pública.  

O que a tentativa de naturalizar a sociedade e de esbater a diferença entre 

homem-animal, natureza e sociedade mostra é o abismo que vai de uma esfera pública 

a uma publicidade. Enquanto a primeira tende a esvaziar a dimensão política da 

publicidade invertendo a relação, a publicidade encerra a própria política recuperando 

o zoon politikon aristotélico. Se na modernidade a política acabou por ser minada ao 

ser desmontada através de uma cientifização (ciência política), uma premissa 

antropológica da publicidade demonstra que a essa política apolítica, despolitizada 

pode ser sobreposta uma política politizada. Trata-se de enunciar não o fim da 

política69 mas o princípio de uma outra dimensão política, uma que é inerente ao 

princípio de publicidade. 

O colapso do político é inverosímil porque o político é uma essência, tal como a 

publicidade, ele é um universal estruturante de todas as sociedades humanas. 

“Existem revoluções políticas mas não existe revolução do político” (Freund, 1965: ix). 

A constância do político significa, por um lado, que o homem é um ser político por 

natureza (zoon politikon), por outro lado, que as sociedades humanas são factos 

naturais e não uma construção artificial póstuma do homem natural. Existencialmente, 

                                                           
69

 Conforme escreve Maffesoli (2004: 23): “A política está completamente ultrapassada”. Veja-se, 
também, Birnbaum (1975) e Bélanger (1984:  49-64).  



 

135 
 

o homem é um ser de sociedade e consequentemente um homem político e um 

homem público. Estas três dimensões preenchem-lhe a totalidade do ser: a ideia de 

ele alternar entre um registo privado e um registo público parece a esta luz 

implausível. O horizonte das sociedades humanas é um horizonte público que opera o 

político e o social. Não existem sociedades apolíticas como não existem sociedades 

asociais ou apúblicas (exclusivamente privadas). Por definição, é-lhes impossível não 

ser aquilo que são: sociedades humanas, políticas e públicas. Viver em sociedade 

significa exercer um princípio de publicidade que encontra na política uma sua 

categoria; aponta para a necessidade de organizar e reorganizar sem cessar as 

estruturas sociais. 

Se a política é uma categoria da publicidade é imprescindível que se precise em 

que termos é que se pode sustentar essa afirmação. Entre uma politica despolitizada, 

institucional, moderna, interpõe-se uma política enquanto essência que o princípio de 

publicidade contém. Para sermos rigorosos devemos relacionar não tanto política mas 

político e publicidade. Na verdade, podemos distinguir duas políticas, ou se quisermos, 

dois géneros da política70. O género masculino, o político, designa a 

consubstancialidade entre sociedade, homem e publicidade. O político é a essência 

pública que organiza as relações entre indivíduo e sociedade71. É a unidade 

sociopolítica das sociedades ágrafas contra o Estado, um princípio concomitante ao 

princípio de publicidade a partir do qual gera a política. O género feminino, a política é 

na definição de Freund “a matéria à qual a actividade política dá forma” (1965: 25). A 

política é a realização concreta do princípio político, consiste no dinamismo empírico e 

laborioso das sociedades. O político é o vigor social e público que unifica a totalidade. 

O Estado é uma instituição da política, assim, como o político é uma categoria da 

publicidade (e da sociedade). Assim como a publicidade opera a mediação simbólica 

generalizada das sociedades, o político assume-se como o grande ordenador das 
                                                           
70

 Embora os dois géneros da palavra “política” tenham sido assinalados por Julien Freund (le politique 
et la politique), essa distinção remonta a Carl Schmitt, o qual foi uma das maiores influências de Freund. 
O filósofo político alemão preferiu usar des Politischen em vez de die Politik porque aquele não se 
encontrava amarrado às definições específicas permitindo um conceito mais neutro, livre e 
indeterminado. 
71

 “Nada é mais perigoso que conceber o indivíduo em si e a sociedade em si e exigir que se escolha 
entre um e outro. O ser humano é uma individualidade, mas é igualmente por natureza uma ser social; a 
sociedade como facto de natureza é outra coisa que um simples agregado de indivíduos, ela é também 
uma das condições da sua existência. A teoria clássica do indivíduo e da sociedade é abstracta 
justamente porque ela abstractiza a natureza social do homem” (Freund, 1965: 31). 
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sociedades humanas, lugar imprescindível de que até as sociedades sem Estado 

dispõem. A premissa antropológica da publicidade prescinde da ideia de Estado sem, 

no entanto, renunciar ao político como força social que a publicidade operacionaliza. 

Sem omitir o género feminino da política ela concentra-se, sobretudo, no seu género 

masculino. Assim, “como essência o político é um poder (puissance) da sociedade que 

a política traduz em actos concretos e contingentes de organização tal como a ciência, 

por exemplo, é poder de conhecimento que o cientista traduz em acto” (Freund, 1965: 

36). A sociedade humana é imediatamente política: uma política masculina a partir do 

qual nasce a institucionalização que caracteriza a política feminina. A relação política 

masculinizada é por natureza uma relação social e pública. A expressão “sociedade 

política” não resume uma parte especial e delimitada da actividade social mas significa 

a hiperbolização da sociedade: a sociedade, no seu conjunto, e a nível público, é uma 

sociedade eminentemente política porque o político diz respeito a toda e qualquer 

experiência social. O político é o coração da coesão social que a publicidade media. A 

política é o centro pragmático do político. Nesse sentido, o político é uma dimensão 

paralela à do religioso. Ele é uma das actividades públicas que unifica a sociedade 

permitindo a acção política. Ao contrário da política, o político usufrui de uma vocação 

universalista capaz de unir a sociedade comparando-se à religião. Embora a sociedade 

se possa afirmar como unidade política, a sociedade tende a dividir-se segundo 

políticas (no sentido feminino) diferenciadas. Contudo, isso não significa que o político 

não seja capaz da unificação. Ainda que a sociedade política não seja uma sociedade 

universal, obtém a sua unidade a partir da conjugação de diferentes unidades. O seu 

carácter universal surge da capacidade integradora de diferentes políticas concretas, 

de um pluriversum72, de um pluralismo social. O político vive da heterogeneidade, a 

unidade política não se traduz numa homogeneização atrofiadora da espontaneidade 

social. Cada unidade política funciona como repartição social e discriminatória que 

situa os indivíduos numa colectividade e lhes atribui uma identidade. A multiplicidade 

política do politico provê a ocasião de se definir. Unir politicamente é reunir os 

indivíduos ao mesmo tempo que os separa de outras unidades políticas. O político é 

uma unidade fechada mas tal não impede que seja permeável. Pelo contrário, a 

sociedade política revela um dinamismo. 
                                                           
72

 “O mundo político não é um universum mas um pluriversum” (Schmitt, 1992: 95). 
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O político não é uma invenção humana mas uma qualidade que lhe é originária, 

uma categoria fundamental e vital do homem e das suas sociedades. O conceito de 

Estado pressupõe o de político (Schmitt, 1962: 57). Conforme as sociedades ágrafas 

sem Estado ilustram, pode haver político sem Estado. Porém, se pode haver o político 

sem Estado, é impossível termos Estado sem político. O Estado é uma instância, o 

político uma essência (Freund), uma substância (Schmitt). A equivalência que o 

contratualismo consolidou entre Estado e político é sofismática estando na origem, em 

primeiro lugar de uma oposição entre Estado e sociedade em que o primeiro exerceria 

uma coacção tentacular sobre o segundo, e em segundo lugar, de uma 

incompatibilidade entre político e sociedade em que os campos sociais (económico, 

religioso, jurídico, científico) se colocam como a antítese do político. E assim, embora o 

Estado produzisse políticas ele não era uma instituição política no sentido masculino 

do termo. 

O princípio de publicidade que se ensaiou reflectir com a ajuda das sociedades 

ágrafas sem Estado reconhece o político como uma categoria pública contribuindo, 

numa unidade sociopolítica, para a determinação das sociedades humanas. Não há 

publicidade sem envolver a sociedade e, portanto, sem compreender de algum modo 

o político. Assim como o político como potência subterrânea e a política como 

pragmática social não são recepcionados sem publicidade. A unidade política passa 

pela existência de um princípio saudável de publicidade.  

O político solicita que o encaremos, tal como a publicidade, a partir de uma 

experiência originária, quotidiana, informal, espontânea, ordinária, itinerante e de livre 

acesso. Não é exercido por intermédio de um aparelho burocrático estatal (e estático) 

mas situa-se ao nível da expressão individual. Trata-se de um político do ser humano, 

ser social por natureza, ser público por cultura: uma actividade antropolítica 

(anthropolitique) (Morin, 1965: 10). O político como substância ou essência transversal 

às sociedades humanas independentemente das conformações institucionais 

históricas, o político traçado pela publicidade, configura uma antropolítica, uma 

política multi-dimensional e polifónica que cada indivíduo pode desempenhar. Nela 

cruzam-se as trajectórias do “viver” e do “político”, da comunidade e da publicidade, 

do sentir social e da comunhão. Uma antropolítica da vida social, espécie de onto-

política que abrange todas as dimensões, sociais e individuais, da vida em sociedade. 
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No fundo, a antropolítica mostra-se como uma política do homem, ou pelo menos, 

uma política da não abstracção, uma política do rosto humano, uma política do ideal 

humano da cooperação, da coesão e da harmonia sociais. Mas a antropolítica é, 

também, uma teoria do desenvolvimento do ser humano, do homem como problema 

radical, do homem-situação que pretende ser integralmente homem, ser um indivíduo 

em sociedade, na sociedade. Uma politica do ser conjunto, do estar junto mas também 

da emancipação e da responsabilidade política individual. Contudo, não se trata de 

uma emancipação de cariz moderno na qual se visa uma ultrapassagem da tradição e 

dos constrangimentos hierárquicos73 mas uma emancipação concebida enquanto 

responsabilidade activa que reconhece as obrigações colectivas do indivíduo. Num 

certo sentido, a antropolítica é uma política da vida (Giddens, 2004: 193-212) se 

entendermos por isso a vindicação de um poder generativo e capacidade 

transformadora que cada indivíduo dispõe nas suas acções quotidianas. É uma política 

da mobilização reflexiva que capacita o indivíduo de um poder de influência na 

produção política, de uma acção individual simultaneamente social e política cumprida 

em todos os aspectos da sua vida, desde os mais prosaicos até aos mais elaborados. 

Uma antropolítica configura-se não só nas sociedades ágrafas sem Estado, como 

também na contemporaneidade: na decisão individual de boicotar um determinado 

produto oriundo de um país com o qual se discorda da sua condução institucional; 

pratica-se quando a generosidade oferece bens a projectos sociais de solidariedade; é 

difundida quando dois indivíduos partilham as experiências da sua própria vida com 

vista à sua melhoria. O princípio de publicidade implica uma política empírica e trivial 

fundada numa potência do político que prescinde dos palcos institucionais. Implica 

uma política como qualidade fundamental do homem, qualidade essa que não lhe 

pode ser sonegada mesmo que o impeçam de a praticar formalmente. A antropolítica 

vive em cada indivíduo, existindo, por vezes dissimuladamente, em associação com um 

princípio de publicidade. O político perpassa na sociedade como a politica habita o 

indivíduo. Enquanto categoria pública é impossível ser erradicada. Se o acesso à esfera 

pública por parte do cidadão pode ser obstaculizado, ao indivíduo assiste-lhe o 
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 A política emancipadora moderna encontra a sua ilustração na teoria rawlsiana da justiça ou da 
situação de discurso-ideal de Habermas (Cf. Giddens, 2004:197). 
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princípio difuso e amplo da publicidade, o qual o coloca imediatamente como ser 

político. Esta afirmação é provada historicamente com o exemplo das grandes 

revoluções. Se efectivamente os indivíduos não dispusessem de poder político para 

além da influência da esfera pública e para além da estrutura institucional, as 

revoluções não teriam ocorrido. Aceitar a validade das revoluções sociais leva-nos a 

que suponhamos que para além do amordaçamento das liberdades, havia um princípio 

político inalienável que a publicidade, por exemplo, agilizava. A auto-realização que 

caracteriza a antropolítica é a realização pública dos indivíduos em contexto 

sociopolíticos, e não tanto em contextos exclusivamente macropolíticos crítico-

racionais. As sociedades humanas vivem de assembleias espontâneas onde, na 

publicidade, vão circulando apoios, antagonismos, desaprovações. Não dependem 

politicamente de assembleias politico-jurídicas porque o político como potência 

engloba toda a sociedade e cada um dos indivíduos. A antropolítica, enquanto política 

da vida, é concretização do género masculino da política, da força seminal que confere 

a cada acto vulgar a fertilização de prodígios, que cunha cada decisão de um 

irreprimível vigor social e público. 

O político disseminado em micropolíticas é o que postula o princípio de 

publicidade. Uma antropolítica de contornos culturais que abre discursos simbólicos 

variados não exclusivamente verbais, que mobiliza metáforas, explora alegorias, fixa-

se em símbolos integrando grupos dominantes e grupos minoritários na medida em 

que todos, disso tenham consciência ou não, comungam o mesmo princípio estrutural 

e universal de publicidade. O seu espectro de acção é significativamente mais alargado 

ao endereçar todas as questões - mesmo aquelas infra-Estado que a política da 

modernidade oblitera. Mas é paradoxalmente mais restrito na medida em que se 

concentra nas micronarrativas sociais do quotidiano, nas experiências subjectivas, na 

localidade da comunidade. A premissa antropológica da publicidade permite-nos 

pensar numa antropologização do político, a antropolítica, que traduz um processo 

interactivo, encruzilhador, e integrador de todas as estratégias que se iniciam ao nível 

pessoal mas evoluem para uma dimensão social aquando da sua implementação. 

Portanto, a política transforma-se numa qualidade menos estática, menos estatal, 

menos abstracta para se tornar um processo público mutante e polimorfo. A política 

deixa de ser um constrangimento público à liberdade privada (como na modernidade). 
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Deixa de ser um policiamento dos cidadãos74. Ela passa a designar uma actividade 

intrinsecamente pública porque intrinsecamente social que, de modo algum, colide 

com a privacidade porque não são aspectos distantes um do outro, ao contrário de 

uma teoria da esfera pública antagónica de uma esfera privada. A antropolítica é a 

materialização pública do poder político à medida que ele contribui para a construção 

de identidades sociais e para a permeabilização ou impermeabilização das fronteiras 

das sociedades humanas. 

O princípio de publicidade, como o político, rompe, assim, com as fragilidades 

da teoria da esfera pública salientando questões fundamentais: será verosímil uma 

concepção modelizada da publicidade que faz desta uma interpolação do homem, que 

alterna a vida social pautando-se esta por uma bipolaridade, ora pública, ora privada? 

É aceitável que publicidade e privacidade sejam pensadas separadamente em 

completa autonomia? Como conciliar a alternância obrigatória de público e privado 

que contamina por inteiro as actividades sociais? Como fazer do homem um ser 

público e político de vez em quando? Terá o indivíduo um interruptor político que se 

liga quando ele acede a uma hipotética esfera púbica e se apaga quando ingressa na 

intimidade do lar? O princípio de publicidade difere da modelização de esfera pública 

neste aspecto de intermitência social. Ao contrário de uma teoria da esfera pública – 

na qual se acede à esfera pública a partir de um estado contrário, negativo, de 

ausência simbolizado pela esfera privada – o princípio de publicidade pressupõe a sua 

existência e manifestação em permanência. Ele expressa um movimento de reiteração 

de si próprio. Participar no processo publicitário supõe, desde logo, o seu 

funcionamento absoluto. Algo é publicitado, não porque se retire de uma esfera 

contrária mas porque é já público. Simplesmente, não há um fora-da-publicidade-

privacidade. Tal como não se pode não-comunicar, não se pode não ser público. Ao 

contrário da teoria crítico-racional da esfera pública, o princípio de publicidade 

respeita o princípio lógico de não-contradição: não se poder ser simultaneamente não 

ser e ser um homem público. Nisso consiste a dialéctica da publicidade-privacidade. 

Se há coisa que as sociedades ágrafas sem Estado nos provam é que a 

publicidade, como o político, é inteira, plena, substancial. Não pode ser definida a 
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 No idioma inglês Policy é grafologicamente semelhante a Police permitindo-nos a analogia semântica: 
a governação política pauta-se pelo policiamento, vigia e coerção dos cidadãos. 
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partir do ingresso em determinados locais ou actividades particulares. Há sempre um 

laivo público e político em cada decisão individual. E isto não significa coacção mas 

sobretudo integração social. Pensando nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

não é difícil aplicar estas ideias demonstradas pelas sociedades ágrafas de que a 

publicidade e o político não são categorias sociais em sucessivas interrupções. Os 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica tendem a substituir a mediação 

simbólica da publicidade, não a destruindo mas aumentando a sua extensão pública. O 

que eles fazem é manipular a escala da publicidade ampliando-lhe a dimensão. Os 

acontecimentos ganham uma importância pública e política aumentada pelo número 

de pessoas a que chegam e pela frequência com que são mencionados. Não obstante, 

o princípio de publicidade primário mantém-se inalterado, ainda que essa prótese 

técnica o possa ocasionalmente distorcer. Paralelamente à publicidade operada nos 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica, existe uma publicidade originária e 

comunitária que cada indivíduo dispõe e utiliza em associação com o seu poder 

político. Publicidade e político sempre. Sem bicefalias espaciais. Sem suspensões. Sem 

repartições. 
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2- Disposição e Teor do Processo Publicitário 

 

Introdução: a Arqui-Publicidade 
 

A pesquisa antropológica da publicidade indicia-a como um processo social 

universal e intemporal vocacionado para a síntese do vínculo e da coesão colectivos. 

Não existe societas sem a sua necessária presença capaz de ligar disposições sociais e 

disposições colectivas.  

A questão que se nos apresenta é, então, um desafio: como descrever e 

analisar o processo publicitário? A ampliação do horizonte da publicidade para além 

das suas estritas modelizações lança o repto de procurar identificar, em qualquer das 

sociedades humanas, esse princípio germinativo que suporta o edifício societal. Cabe 

agora continuar a demonstrar a transversalidade do princípio de publicidade 

aplicando-o a todas as sociedades. Ensaia-se o precisar do significado dessa 

universalidade ponderando o carácter arquetipal do princípio de publicidade. 

A ideia de arquétipo (do grego archetypos, ou tipo primitivo) é fundamental em 

toda a história da humanidade. Encontramo-la, por exemplo, na filosofia idealista (do 

latim idea,ae que significa a forma original), inclusivamente, na teoria platónica das 

Ideias, no logos estóico como plano de uma alma universal que regulava todo o 

kosmos através da insuflação dos corpos materiais pela pneuma (ou sopro da vida), ou 

ainda em Plotino, Porfírio ou Santo Agostinho. A publicidade examinada enquanto 

princípio arquetípico tipifica esse protótipo primeiro, esse padrão sobre o qual as 

sociedades humanas se constroem e se dedicam à conservação do seu vitalismo 

simbólico, espécie de substrato primordial sobre o qual a cultura floresce e os homens 

se reconhecem entre si como colectivo. No fundo, afirmar que a publicidade constitui 

um arquétipo, não é apenas corroborar a sua universalidade antropológica, como 

ainda sublinhar o modo vinculativo em que as sociedades assentam. O processo 

publicitário encerra as condições de possibilidade das manifestações do pulsar 

comunitário - comum e comungado - das sociedades colocando-se como uma das suas 

principais matrizes. Reiterando o sentido literal de arché, ela é a grande origem, o tipo 
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principal, um nó-górdio espesso e densificado contendo infinitos rizomas que se 

explanam socialmente contribuindo para o entrelaçar que constitui o tecido cultural.  

O carácter arquetipal reflecte uma abordagem diacrónica da publicidade e 

poderá ser melhor compreendido na ousada - mas já clássica - analogia entre 

psicologia individual e colectiva. Com efeito, a noção de que os arquétipos são 

estruturas universais que determinam uma realidade social foi confirmada na 

psicologia analítica, quando esta os ligou a um inconsciente sobrepessoal ou colectivo 

(Jung, 1990: 3). Enquanto as imagens primordiais do inconsciente pessoal são imagens 

preenchidas, para Jung, os arquétipos do inconsciente sobrepessoal são formas por 

preencher pois são experiências que não foram vividas pelo indivíduo mas que, sendo 

possibilidades da imaginação, são transmitidas e repetidas por todos de modo 

padronizado. “As maiores e melhores ideias da humanidade formam-se por cima das 

imagens primitivas, como se formariam por cima de um desenho básico. (…) Parece-

me que não se pode explicar a sua formação de outra maneira senão pensando que 

são manifestações de experiências da humanidade que se repetem constantemente” 

(Jung, 1967: 121). Os arquétipos são, pois, as imagens primitivas gerais que dormitam 

no inconsciente colectivo até se manifestarem na forma de mitos, símbolos e ritos, e 

que têm por função organizar, moldar e dirigir o pensamento dos homens. Eles 

apresentam-se não apenas como fixações de experiências típicas, como também como 

forças e tendências que se colocam no horizonte colectivo. O inconsciente 

sobrepessoal ou colectivo é o plano da experiência social que, não obstante influenciar 

a vida pessoal, deriva de um repositório inteiramente partilhado cuja existência 

histórica é universal e intemporal. Os factores impessoais que o estabelecem são, 

então, os arquétipos. A importância do inconsciente colectivo para a publicidade 

reside no facto dele providenciar um conceito operatório da publicidade arquetípica 

como responsável por um padrão social de moldagem do comportamento. Ela é, 

então, a ideia directora da noção que os indivíduos fazem de sociedade e conduz os 

processos por intermédio dos quais essas mesmas sociedades se sustentam. De facto, 

a influência do inconsciente colectivo sobre a psique individual é comparável à 

influência da sociedade sobre o indivíduo (Jung, 2007: 76). A publicidade surge no 

espaço intermédio entre ambos os pares na medida em que ela é a face visível, quer 

da sociedade, quer do inconsciente colectivo, das disposições basilares dos 
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pensamentos e sentimentos dos homens. Pois aqueles caracterizam-se por serem 

colectivos e públicos. A publicidade é, neste sentido, uma espécie de psique colectiva 

universal e é a isso, à possibilidade de marcar a matriz das sociedades, que deve o seu 

carácter arquetípico. Aliás, se se reconhece uma enorme subordinação do homem das 

sociedades ágrafas à sua sociedade, conforme Jung nota, é porque a psique pessoal se 

pode resumir na entrega à psique colectiva (Jung, 2007: 69). 

O sentido arquetípico da publicidade não é apenas explicado no âmbito 

psicanalítico de um inconsciente colectivo, como também pode ser melhor entendido 

no domínio da etnologia, sobretudo com a Völkerkunde (etnologia) alemã, a qual é a 

primeira, no séc. XVIII, a explorar uma relação entre os traços macroculturais e os 

traços microculturais das sociedades humanas. No (relativamente) pouco conhecido 

mas de grande influência Plan einer vergleichenden Antropologie, de 1797, Wilhelm 

von Humboldt observa que o carácter da humanidade como espécie 

(Gattunscharakter) concretiza-se numa pluralidade ilimitada de caracteres específicos, 

sejam elas de índole nacional (Nationalcharaktere) ou de índole etnográfica 

(Völkscharakter), os quais se reflectem directamente nos costumes, crenças, língua e 

artes de cada povo em cada época75. O Romantismo Alemão assentou fortemente 

numa assimilação da Bildung (educação) e da Kultur (cultura). Assim como a educação 

fornecia cultura tornando os homens cultos, assim a cultura constituia a condição 

imprescindível da correcta educação. Um dos mais importantes corolários desta 

relação é o facto de colocar a educação e a cultura ao nível do Charackter, tanto de 

uma personalidade colectiva (Völkscharackter), como de uma moralidade cívica, ética 

e estética particular. Essa relação estreita da educação e da cultura como factores 

moldadores e unificadores das ideias e valores dos povos opõe-se, assim, à defesa 

Iluminista de uma única ética universal de feições exclusivamente objectivas e 

racionais. A Völkerkunde de Bastian herda a herança romântica elaborando uma teoria 

não-determinista da dinâmica da constituição e da transformação histórica das 

                                                           
75

 Humboldt inspirou-se no historicismo cultural de Herder. Para o filósofo e escritor alemão, a nova 
abordagem da história concentra-se nas categorias de evolução e individualidade. O que torna os 
homens semelhantes não é tanto uma identidade comum, como a capacidade de produzir a diferença 
com base no poder criador do seu espírito. Assim, segundo Herder, há uma predisposição original que a 
humanidade partilha e que é a de realizar-se, através de forças interiores e invisíveis capazes de se 
exteriorizarem, em particularismos e heterogeneidades singulares a partir de uma matriz prévia 
homogénea (Cf. Herder, 1995). 
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culturas humanas. Ele escreve uma psicologia antropológica e histórica que coloca a 

ênfase nos caracteres sociais padronizados que estão na origem das diferentes 

realizações materiais e imateriais dos povos. Postulando uma unidade psíquica da 

humanidade (que terá sido o ponto de partida dos arquétipos e do inconsciente 

colectivo jungianos), o etnográfo alemão alude já ao que se chamará, no séc. XX, de 

“determinismo genético” referindo que todas as realizações humanas advêm de 

mecanismos fisiológicos característicos da espécie. Tendo por pano de fundo uma 

preocupação, despoletada pelas suas viagens pelo mundo enquanto médico de um 

navio mercante, com as origens da cultura de diferentes povos, Bastian propõe-se 

explicar essa unicidade psíquica a partir de ideias elementares (Elementargedanken) 

que residem em todos os homens sem excepção independentemente da sua raça ou 

localização geográfica. Mas como estudar as Elementargedanken? De acordo com 

Bastian, uma vez que as ideias elementares nunca se expressam directamente, há que 

fazer a aproximação, de forma indirecta, a partir das ideias étnicas (Völkergedanken) e 

das suas variantes representações colectivas (Gesellschaftsgedanken), isto é, a partir 

das especificações históricas concretas e situadas dos povos. Isto significa que a 

natureza humana é una e partilhada por todo o globo terrestre e que as diferenças 

aparentes ao nível das tradições e costumes convergem para concepções primordiais 

que lhes deram origem. Nas suas viagens, ele reconheceu que os ritos e os mitos dos 

diferentes povos repetem temas e motivos universais. Sem referir a ideia de arquétipo, 

Bastian pensa as Elementargedanken como modelos essenciais trans-históricos e 

trans-culturais a partir das quais as Völkergedanken se formam e, ao longo dos 

tempos, se alteram adquirindo novas tonalidades de forma a sobreviver às 

interpretações diferenciadas que os homens fazem consoante as contingências 

históricas que enfrentam. Não obstante esse percurso mutacional, as ideias étnicas ou 

culturais estão sempre imbuídas das ideias elementares. O indivíduo é um ser social 

moldado pelo seu ambiente social, ou seja, é um homem dotado de ideias étnicas 

profundamente enraizadas em ideias fundamentais que se inscrevem nele de forma 

irrecusável e não-intencional (Bastian, 1860).  

A teoria bastiana, salientando a importância das Elementargedanken sobre as 

Völkergedanken, significa propriamente que as sociedades desenvolvem uma certa 

mente ou “alma” social (Gesellschaftsseele) em que se incrusta a mente individual. É 
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como se existisse uma forma social ordenadora a partir da qual se desenvolvessem as 

consciências individuais. Regressando à analogia entre psicologia individual e 

psicologia colectiva, o sentido de todos estes conceitos arquetipais é, para além da 

unidade da vida psíquica, o de uma unidade mental da vida social que mais não é do 

que a expressão de uma cooperação originária fundada na organização social. “A 

unidade da vida mental consiste, não no acordo mas na organização, no facto da 

influência recíproca ou determinação entre as suas partes, em virtude da qual tudo o 

que nela acontece encontra-se ligada com tudo o resto, sendo assim um resultado da 

totalidade” (Cooley, 1998: 141). Contra o cartesianismo de uma consciência pessoal 

primária ou, no melhor dos casos, antecedente à sociedade, a Escola de Chicago76 

ressalva como a consciência do “eu” depende da consciência do “nós” excluindo a 

hipótese do primeiro preceder o segundo. Contra a simples introspecção isolada, 

Cooley demonstra como a introspecção simpatética (1998: 143) é aquela que não 

apenas mantém a individualidade como a abre ao contacto íntimo com outros 

indivíduos. A unidade da vida social aponta, então, para a existência de uma forte 

consciência social, paralela à consciência pessoal. Se Jung expõe o inconsciente 

colectivo, Cooley cita o inconsciente social (social unconscious) em associação com o 

consciente social (social consciousness). “Em geral, a maior parte da nossa consciência 

reflexiva, da nossa aguda percepção da consciência (wide-awake state of mind) é 

consciência social porque o significado das nossas relações com os outros dificilmente 

pode ser concebido sem ela. O indivíduo e a sociedade são gémeos, conhecemos um 

imediatamente por conhecermos o outro, e a noção de um ego separado e 

independente é uma ilusão” (Cooley, 1998: 142). Na medida em que a sociedade se 

organiza, de certo modo, como um sistema orgânico, ao lado do consciente e do 

inconsciente pessoal, existe também um consciente e um inconsciente sobrepessoal 

ou social. Os arquétipos, sejam eles o Gattunscharakter de Humboldt ou as 

Elementargedanken de Bastian, operam a um nível estrutural das sociedades 

contribuindo para a emergência e recrudescimento do que metaforicamente 

designamos por “consciência social”, isto é, uma percepção colectiva de uma dada 

ordem valorativa do mundo. 
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 Sobretudo Herbet Mead, Charles Horton Cooley e Herbert Blumer. 
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O carácter arquetípico do princípio de publicidade insere-se nesta visão 

organizativa do conjunto social. A publicidade funciona como uma grande matriz 

generativa de uma notória consciência das sociedades, como um arquétipo a partir do 

qual as sociedades se alimentam de conteúdos que auxiliem os processos de 

reprodução simbólica. É na medida em que ela fornece o padrão a partir do qual nasce 

a organização social que a consciência social é essencialmente uma consciência pública 

(Cooley, 1998: 146), um estado de consciência colectivo que se diferencia, quantitativa 

e qualitativamente, de estados de consciência isolados e individualizados. A 

consciência pública, possibilitada pelo carácter arquetipal da publicidade, denota a 

perspectiva colectiva, quer da consciência pessoal, quer da consciência sobrepessoal, 

enquanto consciências de uma sociedade organizada e comunicacional. Para explicar a 

sociedade e o que há de comum entre os homens terá que se partir, não das 

consciências individuais, mas procurar, no sentido contrário, a génese das consciências 

individuais na consciência colectiva (Lévy-Bruhl, 1971: 233). Daí o papel da publicidade 

no esclarecimento da sociedade devido ao seu papel congregador. A publicidade não 

encontra a sua raiz etimológica apenas em publicus, pois, não esqueçamos, a palavra 

latina communis indica, também, aquilo que é público. Se a publicidade é um princípio 

social por excelência, e se a sociedade pode ser compreendida à luz da consciência 

pública, aclarar a primeira implica considerar as representações colectivas. Estas 

definem-se pelos juízos partilhados pelos membros de um dado grupo social que são 

transmitidas de geração em geração e que se impõem aos indivíduos (Lévy-Bruhl, 

1951: 56). As representações são colectivas em dois sentidos distintos: porque não são 

o produto de uma mente ou consciência individual, nem sequer a sua soma; e porque 

envolvem a participação de uma unidade colectiva que as molda e difunde. Tal como, 

para Lévy-Bruhl, as diferenças entre tipos de sociedades tem a ver com as 

dissemelhanças entre representações colectivas, para a antropologia de Lévy-Strauss, 

são as estruturas sociais gerais que provocam os particularismos culturais. São as 

narrativas materiais que permitem aceder aos processos da mente humana e perceber 

de que modo cada sociedade actualiza as estruturas invariantes e universais da mente 

humana. 

No fundo, verifica-se que a psicanálise, a etnografia ou a antropologia do início 

do séc. XX recorreram, ainda de que forma mais ou menos subliminar, à ideia do 
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arquétipo. É patente o quanto a noção se aproxima de uma preocupação sociológica e 

comunicativa ao ser relacionada, em diferentes graus, é certo, com uma consciência 

social. Mas, o que é mais relevante é que a publicidade encontra-se de forma indirecta 

contemplada nessas propostas, seja através do conceito de consciência pública, seja 

através dos conceitos de consciência social ou de representações colectivas. 

Compreender e analisar o princípio de publicidade envolve encará-lo como 

arquétipo. É necessário aprofundar a natureza da correspondência entre arquétipos, 

publicidade e sociedade sendo essa a tarefa de que nos encarregamos. Tal implica 

debruçarmo-nos sobre o seu funcionamento dirigindo-nos, quer à sua disposição, quer 

ao seu teor. Um e outro constituem a imbricação que nos permite resumir o nível 

estrutural e funcional: a disposição indica o modo de tecitura simbólica da publicidade 

enquanto o teor (do latim tenor, oris) aponta para o movimento perpétuo de formação 

e deformação das relações, ou dito de outro modo, para a marcha entrópica da 

individuotropia e da sociotropia. Disposição e teor são, assim, os acessos que nos 

permitem atingir o núcleo do exercício publicitário. Este capítulo preocupa-se, pois, em 

estudar a arqui-publicidade na articulação do nível estrutural e do nível funcional, a 

saber, entre as cosmovisões, visões de mundo e as ideologias (a sua disposição) e a 

moralidade, a religião e a memória (o seu teor).  

 

A Disposição da Arqui-Publicidade 
 

A disposição arquetípica da publicidade projecta-se primariamente em 

cosmovisões (Weltanschauugen) entendidas como assunções básicas nos planos 

epistemológico e axiológico que providenciam um quadro de experiência coerente, 

estável e duradouro acerca do mundo. Elas existem como os quadros originais e 

basilares de uma compreensão do mundo difundida publicitariamente onde as 

sociedades se organizam em seu torno fazendo gravitar o entendimento nessas 

estruturas conceptuais latentes. Assim, as cosmovisões são disposições gnoseológicas 

públicas que motivam os sistemas interpretativos sociais. A arqui-publicidade é um 

princípio impregnado de cosmovisões assentando basicamente nessa premissa 

arquetipal já presente na Völkerkunde alemã. Estas caracterizam-se pelo holismo com 

que compõem as perspectivas heterogéneas, mas também por uma dimensão 
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heurística na qual procuram tornar inteligíveis e significativas diferentes ordens de 

assuntos através da sua respectiva avaliação, crítica e hierarquização. Contudo, o 

predicado mais pregnante é, sem dúvida, a sua veia propagada e socialmente 

comparticipada. Não obstante enformar a percepção do homem, uma cosmovisão 

inteiramente individual não existe. Ela refere-se sempre a uma perspectiva colectiva 

ordenadora que impõe, mais ou menos sub-repticiamente, o seu magistério. A sua 

validação como princípio estruturante ocorre sobretudo como relação intersubjectiva, 

descrita como esprit du temps. O sentido arquetipal da publicidade não é apenas o de 

ser um princípio societal umbrella, forma por preencher, como ser constituído por 

disposições (e pré-disposições) baseadas em cosmovisões. Há, assim, uma 

continuidade entre arquétipos e cosmovisões. A publicidade fornece às sociedades os 

seus quadros compreensivos da experiência, assim como proporciona às cosmovisões 

um canal fluido de propagação social.  

Foi Kant o primeiro a mencionar a expressão Weltanschauung, em 1790, na 

Kritik der Urteilskraft. Mas o sentido que lhe deu é muito diferente do significado 

arquetipal ulterior. No âmbito do juízo estético, Kant entende por ele a mera 

percepção sensível do mundo, uma intuição (Anschauung) do mundo no sentido de 

uma contemplação do mundo oferecido aos sentidos77 (mundus sensibilis) (Kant, 1992: 

246). Refere-se apenas a uma intuição sensorial. Dois anos depois, Fichte chama a 

atenção da academia (até porque o texto foi inicialmente julgado como pertencendo a 

Kant) com An Attempt at a Critique of All Revelation onde a Weltanschauung 

reaparece com o sentido kantiano de intuição sensível mas será Schelling que lhe 

imprimirá um novo sentido entendendo-o como as impressões subterrâneas, vagas e 

inconscientes, recebidas por um intelecto (e já não por uma razão sensível) (Naugle, 

2002: 60-61). Ocorre, assim, uma viragem do carácter sensorial para um carácter mais 

intelectualizado acerca da interpretação do cosmos. Embora não se lhe atribua um 

importância determinante permanecendo no domínio do inconsciente, a cosmovisão 

começa a ser explicada em associação com as directrizes gerais de compreensão do 

mundo das sociedades. Mas será Dilthey quem fará uma ciência da cosmovisão 

(Weltanschauunglehre) aproximando-a de um sentido arquetipal das relações entre os 

homens existindo afinidades com as Elementargedanken ou o inconsciente colectivo - 
                                                           
77

 Vide Heidegger (1975). 
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podendo estes conceitos ser inseridos na tradição iniciada por Dilthey e que culminará 

em Mannheim. 

Tal como Kant havia procurado uma epistemologia das ciências naturais, o 

pensamento de Dilthey anuncia uma epistemologia das ciências humanas baseada na 

crítica da razão histórica em que a tarefa central é reclamar para as ciências do espírito 

(Geisteswissenschaft) o conhecimento da realidade histórica e social. Uma vez que os 

sistemas metafísicos são, na verdade, altamente condicionados e relativos, apenas a 

auto-reflexão histórica, lidando com as cosmovisões e os ideais humanos, oferece uma 

forma de ultrapassar a impossibilidade de sistemas objectivos abrindo caminho entre 

um defunto absolutismo metafísico e um nihilista relativismo histórico. A cosmovisão 

diltheyana emerge como o conceito capaz de realizar a auto-reflexão histórica 

afastando a névoa enigmática a favor do aparecimento de uma consciência histórica 

em que todas as questões do homem encontram uma coerência inteligível. O que guia 

a existência individual, quer na vertente do pensamento, quer na da acção, é uma 

representação do real e a auto-consciência do si-mesmo proporcionadas pela 

cosmovisão. Neste sentido em que o mundo se perfila e se enfuna, a cosmovisão é 

uma mundividência78, uma aparição dotada de clareza que resulta da síntese entre 

uma vitalidade interna (que compreende - Verstehen) e um mundo exterior. Com 

efeito, a raiz última da cosmovisão é a vida. A cosmovisão (Weltanschauung) 

pressupõe um mundo da vida (Lebenswelt). Ela reflecte sempre uma experiência vivida 

(Erlebnis). Esta vida não é tanto aquela vida individual, como a vida colectiva, a vida 

que se manifesta objectivamente e que possui características e traços idênticos. As 

qualidades principais da vida são comuns a todos os homens determinando que 

possuem para os homens o mesmo significado independentemente dos atributos 

pessoais. “Tal como a natureza humana permanece a mesma, também as 

peculiaridades da experiência vital são comuns a todos” (Dilthey, 1944: 63). Dada esta 

afinidade profunda da natureza humana, existe uma base para fundar uma certeza 
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 Uma tradução de Weltschaaung muito sugestiva pelos seus laivos de intuição, aparição e exposição é 
a de mundividência. Vide a tradução por parte de Artur Morão de Dilthey, Os Tipos de Concepção do 
Mundo, em www.lusosofia.net. 
Todavia, na mundividência ressaltam aspectos ligados à sensorialidade do conceito kanteano. Por este 
motivo, optamos para tradução portuguesa de Weltanschauung “cosmovisão”, na medida em que 
contém já a ideia de uma estrutura de concepções e interpretações colectivas do mundo nas quais os 
sujeitos tomam parte. 
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epistemológica já que estes padrões se formam ao nível colectivo. A vida é pluralidade 

tornada expressão, transição de forças, diversificação e diferenciação de experiências 

que suscita mundos através da cristalização simbólica, da exteriorização, da expressão 

de um fora. Por isso, a vida é fundamento e origem da cosmovisão. Por um lado, é um 

quadro de experiência de vida; por outro lado, é a manifestação do que é partilhado 

podendo transformar-se num sistema fixo de representações. Eis, pois, o paradoxo do 

homem entre o sistema e a liberdade: a liberdade de toda a interpretação individual, a 

liberdade da vida encontra-se condicionada insitamente pelos limites da própria 

realidade que o torna livre. A consciência empírica estabelece o horizonte possível do 

sentido, alternando entre a inércia do sistema de relações e a dinâmica da experiência 

vivida. “Entre estas experiências vitais que fundam a realidade do mundo exterior e as 

minhas relações com ele, as mais importantes são as que limitam a minha existência, 

exercem sobre ela uma pressão incontornável, que inibem as minhas intenções de um 

modo inesperado e que não podem ser alteradas. A totalidade das minhas assunções, 

a soma do meu saber baseia-se nestes pressupostos fundados na consciência 

empírica” (Dilthey, 1944: 65). 

A concepção diltheyana da cosmovisão destaca-se no estudo da arqui-

publicidade não só porque remata as pontas soltas dos arquétipos, mas também 

porque envolve uma dimensão sociológica essencial que se relaciona com o processo 

publicitário79. A cosmovisão partilha com a publicidade o facto de aparecer como um 

sistema latente de disposições sociais no qual simultaneamente resulta e desenvolve a 

experiência. No primeiro caso, a cosmovisão converte-se em fundamento da 

apreciação da vida e de compreensão do mundo caracterizando-se pela sua dimensão 

formativa, configuradora e reformadora (Dilthey, 1944: 71). É um estado de 

consciência superior havendo um elo forte de ligação com a publicidade no que diz 

respeito a este aspecto já que a consciência pública e as representações colectivas 

vivem em articulação com a cosmovisão. Em segundo lugar, a experiência humana não 

apenas é moldada pela cosmovisão, como contribui para formar aquela. As ideias do 
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 Com efeito, a cosmovisão de Dilthey articula com maior desenvolvimento as intuições já presentes na 
teoria social dos arquétipos. Ele procura refinar o conceito situando-o no horizonte da experiência 
individual e social. Todavia, refira-se, fundamenta-o num programa de trabalho que não tem por tarefa 
principal perceber o encadeamento desses elementos nem o seu papel na avaliação da sociedade e da 
publicidade. 
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mundo não são produtos da vontade de conhecer brotando antes da experiência 

vivida, o mesmo é dizer, da estrutura psíquica do homem. Isto é, a estrutura moral da 

cosmovisão deriva da psique humana, nomeadamente do intelecto, da emoção e da 

vontade. As cosmovisões reflectem, na sua composição e conteúdo, a constituição da 

psique humana (Naugle, 2002: 87). Elas explanam-se a partir da totalidade da 

existência psicológica dos indivíduos: intelectualmente, na apreensão da realidade; 

afectivamente, na apreciação da vida; volitivamente, no desempenho da vontade 

(Dilthey, 1944: 76). Encontramos, assim, na cosmovisão os mesmos elementos que 

encontramos nas formulações arquetipais da cultura e da sociedade humanas: psique 

individual, consciência social, ideias primordiais de mundo.  

Para uma teoria da publicidade, e mais precisamente para a compreendermos 

em sentido arquetípico, a cosmovisão funciona como um conceito operatório 

congregador. Ela autoriza uma perspectiva da publicidade como princípio fundador do 

social no qual perpassa um intenso fluxo de visões do mundo. Essas cosmovisões estão 

na origem dos processos que perpassam na sociedade, designadamente, as 

representações colectivas ou a consciência social, isso é, processos que incluem os 

princípios magnos da organização simbólica das sociedades. Isto não quer dizer que 

publicidade, arquétipos ou cosmovisão se confundam. Quer salientar, antes, que o 

processo publicitário tem um cariz arquetípico ao operar cosmovisões. Estas ajudam a 

clarificar não apenas o papel da publicidade na sua função de produção e reprodução 

simbólica, como também o seu carácter arquetípico ao atestar a existência de grandes 

tendências formadoras, quer do pensamento individual, quer do pensamento 

colectivo. A publicidade é, assim, um princípio agilizador e presentificador das 

cosmovisões, relembrando não apenas o quanto os processos sociais se realizam no 

âmago das relações e da experiência históricas, como o quanto são necessários 

veículos de expressão simbólica na auto-consciência que o homem tem de si e dos 

outros.  

O que se destaca na cosmovisão é a sua índole reminiscente e originária da 

experiência que funciona como um vector tendencial, ou tropismo, que movimenta a 

compreensão do mundo de uma dada época em determinada direcção. Prosseguindo 

a tarefa iniciada por Dilthey de procurar fundar cientificamente a cosmovisão (assim 

como as ciências do espírito), Mannheim debateu-se com um encargo similar tentando 
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designar um método que delineasse a arquitectura do espírito do tempo (Zeitgeist). 

Reconhecendo que os artefactos culturais não poderão ser entendidos 

atomisticamente mas apenas através de uma síntese, ele empreende um projecto que 

leve ao conhecimento científico, válido e verificável de cosmovisões. Tal como Dilthey, 

também Mannheim sublinhará essa noção arquetípica, básica e reminiscente da 

cosmovisão classificando-a a um nível a-teórico. Ela não é um fenómeno teórico 

equacionado como uma construção racional da cultura mas pré-teórico precedendo o 

pensamento abstracto. A cosmovisão antecede sistemas teóricos como a sua condição 

a priori situando-se ao nível do impulso primário, espontâneo e inopinado da cultura 

como se tratasse da sua energia vital. A cosmovisão “pertence à esfera do a-teórico 

num sentido ainda mais radical. Não apenas não pode ser concebido como uma 

questão lógica e teórica; não apenas não pode ser integralmente expressa por 

intermédio de teses filosóficas, ou mesmo comunicações teóricas de qualquer tipo – 

de facto, comparadas com ela, todas as realizações não-teóricas, como obras-de-arte, 

códigos de ética, sistemas religiosos, estão ainda dotadas com racionalidade, com 

significado explicitamente interpretável, enquanto Weltanschauung como uma 

unidade global é algo mais profundo, uma entidade por formar totalmente 

germinativa (unformed and wholly germinal entity)” (Mannheim, 2000: 41). 

A cosmovisão é, pois, um tropismo social para além de qualquer objectificação 

cultural que existe nos substratos elementares e abstractos das categorias do 

pensamento responsáveis pela compreensão e pelas atitudes mais essenciais. 

Demonstra ser a grelha silenciosa latente que orienta furtivamente o entendimento 

fundamental do mundo porque funciona numa camada primordial de consciência (o 

inconsciente colectivo80 e a consciência colectiva) guiando as atitudes mais inveteradas 

na medida em que influi na edificação de qualquer das estruturas sociais e culturais. A 

cosmovisão anima, deste modo, necessariamente todas as actividades públicas 

partilhando com a publicidade o seu carácter abrangente e condicionador da vida 

                                                           
80

 Estudos antropológicos parecem chegar à mesma conclusão acerca do papel de estruturas 
subjacentes (e inconscientes) na determinação das categorias culturais de uma sociedade. Vide, por 
exemplo, Foster (1966) e Hallowell (1960). 
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social (cf. Naugle, 2002: 227). Numa palavra, a cosmovisão constitui a Urstoff ou 

substância primordial do pensamento e da acção81. 

Contrariando o idealismo inerente às formulações filosóficas do conceito, a 

cosmovisão pode ser vista de acordo com a ideia de construção social da realidade 

dentro de um materialismo histórico arreigado. A formação dos universais propalados 

nas cosmovisões deve-se a causas várias que concorrem e cooperam simultaneamente 

para a configuração dos quadros de entendimento do mundo. As suas categorias são 

talhadas por factores internos (como a dinâmica dos pressupostos lógico-estruturais) e 

externos (condições materiais, ambiente natural, ocorrências culturais, por exemplo), 

manufacturados pelo quotidiano, influenciados pelo ambiente socio-psicológico e 

socio-cultural (Kearney, 1984: 111). Encaradas segundo o materialismo histórico, as 

cosmovisões abraçam a realidade material fabricando-se na mescla entre o 

pensamento e a acção, levando mais longe o vitalismo diltheyano. É, pois, o produto 

das interacções simbólicas e materiais que contribui decisivamente para a emergência 

de cosmovisões. Assim, a questão do conhecimento e entendimento humano é 

inseparável da prática social. Deste ponto de vista, a nossa compreensão das 

cosmovisões integra um estruturalismo genético segundo a hipótese de que o 

comportamento humano se baseia na tentativa de fornecer uma resposta significativa 

aos acontecimentos criando um equilíbrio entre o sujeito de acção e o seu ambiente. 

As realidades humanas tenderão, assim, para articular-se de acordo com dois 

processos complementares: a desestruturação de antigas estruturas e a 

reestruturação de novas estruturas (Goldmann, 1975: 156). Desta negação da 

metafísica e afirmação de um materialismo histórico e estruturalismo genético 

ressurge a afinidade entre a consciência colectiva e a cosmovisão enquanto 

instrumento conceptual central para compreender a relação cognitiva entre indivíduo 

e sociedade. “Não é preciso ver na cosmovisão (vision du monde) uma realidade 

metafísica ou ordem puramente especulativa. Ela constitui, pelo contrário, o principal 

aspecto concreto do fenómeno que os sociólogos tentam descrever há décadas sobre 

o termo de consciência colectiva” (Goldmann, 1959: 25). De facto, quase nenhuma 
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 Vide Kearney (1975: 247-270). O autor enumera vários estudos relativos ao modo como as culturas 
lidam com diferentes categorias do pensamento a partir da perspectiva da cosmovisão, nomeadamente, 
a classificação, o tempo e o espaço, a causalidade ou a racionalidade. Para uma tipologia antropológica 
da cosmovisão vide Redfield (1953). 
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acção humana supõe um indivíduo isolado. Cada acção individual toma parte numa 

acção colectiva, sendo que as acções colectivas sofrem a impressão de uma 

cosmovisão, “de uma coerência esquemática, isto é, do máximo de consciência 

possível” (Goldmann, 1959: 27) do grupo social. As cosmovisões revelam-se, assim, 

como sistemas de ideias fundamentais que exprimem as reacções práticas e 

conceptuais constantes das sociedades à multiplicidade de situações reais. Este 

aspecto interpretativo das cosmovisões é da maior importância pois se a “cultura” 

nomeia o modo como um povo é olhado pelo antropólogo, a “cosmovisão” não é mais 

do que a realidade tal como aparece a uma sociedade enquanto totalidade existente 

(Redfield, 1953: 85-87). Ou dito de outro modo, ela resume a imagem de uma 

sociedade enquanto universal, enquanto hipótese de mundo. A natureza humana, ao 

nível individual e colectivo, inscreve-se nesta macrovisão do mundo. 

Em síntese, podemos afirmar que a cosmovisão é constituída a partir de um 

sistema de ideias arquetipais coerentes que actuam tropisticamente condicionando o 

modo como os indivíduos isolados e colectividades de indivíduos (sociedades) se 

consideram a si próprios e à realidade natural e cultural que as envolve (cf. Jones, 

1972: 79-109). São ideias latentes transmitidas inadvertida e espontaneamente na 

publicidade vinculando perspectivas primárias a partir das quais se constroem sistemas 

complexos de conceitos. O princípio de publicidade existe impregnado de uma ou 

várias cosmovisões e exercendo um papel simbólico mediador que contribui para o 

elevado grau de consciência social que elas adquirem nas sociedades humanas. 

Diremos que o modo pelo qual se pode avaliar a relação entre cosmovisão e sociedade 

implica levar em linha de conta o processo publicitário. Sem este agilizador, a 

sociedade padeceria de uma socioporose tornando-se simplesmente incomunicante, 

esvaziada e desagregada. As ideias universais primárias e elementares não poderiam 

desenvolver-se e complexificar-se nas realizações culturais superiores que 

caracterizam as nossas sociedades.  

Pelo que foi dito as cosmovisões assemelham-se a estruturas do entendimento 

universais e modeladoras que podem ser descritas pela imobilidade, rigidez e 

estabilidade aparentes. Elas são hipóteses de mundo estáticas que por tenderem para 

a conservação dos sistemas epistemológicos das sociedades revelam uma propensão 

para a inércia e a fixidez. Aliás, a unidade de consciência suscitada por elas surge, em 
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proporção notória, desta força de universais primários sólidos. Assim sendo, como 

pretender explicar o dinamismo das sociedades apenas a partir desta arquitectura 

conceptual estacionária? E se as cosmovisões integram as disposições de um arqui-

publicidade, será que esta se explica somente em termos desta inflexibilidade 

constitutiva das sociedades? 

Nem o funcionamento das sociedades, nem o exercício do processo 

publicitário, de feição arquetípica, podem ser descritos apenas a partir de grandes 

cosmovisões. Paralelamente a estas, postam-se microvisões flexíveis, mais ou menos 

efémeras, que a partir das suas congéneres primárias contribuem para a faceta activa 

das sociedades. Na publicidade perpassam igualmente visões do mundo fugidias mais 

adaptadas às exigências simbólicas por surgirem extemporaneamente. Pode-se, assim, 

referir a passagem de uma concepção intelectualizada da cosmovisão muito mais 

centrada na existência e na experiência situando-se ao nível de uma realidade 

polimorfa. Emergem apreensões que destabilizam e deslocam a anterior tesura da 

cosmovisão. Introduzindo a Weltanschauung e Lebensanschauung na Escandinávia, 

Kierkgaard dar-lhe-á contornos mais existenciais preferindo o termo “visão da vida” 

(livsnakuelse) a “cosmovisão” (verdensankuelse). A visão da vida reflecte uma 

abordagem que supõe, de forma consolidada, o modo com os sujeitos interagem, 

integram e revolucionam as cosmovisões em que se inserem. Ela significa uma maneira 

alternativa de estar no mundo afectando domínios como o estético, o ético ou o 

religioso. Para Kierkgaard, a busca por uma visão da vida é a tarefa principal da 

filosofia rompendo as abstracções de um pensamento genérico. Assistimos, assim, a 

uma mudança de tom: entre a cosmovisão e a visão da vida interpõe-se a diferença 

que vai da universalidade à particularização e à singularização. A partir de um 

enquadramento arquetipal, estamos, assim, a avançar para um enquadramento 

experiencial e subjectivo progressivamente mais idiossincrático preocupado com a 

realização integral do ser humano e, mais exactamente, com uma transmutação da 

experiência individual (Kierkgaard apud Naugle, 2002: 76). A visão da vida é esse 

momento inspirador: inspirador enquanto iluminação, e inspirador enquanto 

perspectiva sedeada na mais profunda camada do sujeito. De modo que visão da vida 

e existência são indivisíveis.  
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O pensamento de Jaspers acerca da cosmovisão espelha, também, a inflexão da 

Weltanschauung. Embora denote a mesma deslocação plural que a visão da vida 

(Lebensanschauung), ele refere antes as imagens do mundo (Weltbilder) como 

estágios constituintes de uma cosmovisão englobadora. Procurando identificar os 

quadros de referência nos quais a vida mental ocorre, Jaspers encontra na cosmovisão 

as características formais das manifestações individuais. Indo mais além do que as 

atribuições objectivas, ele investiga o lado subjectivo das cosmovisões como 

experiência. É a partir desta subjectivação que ele discute a cosmovisão enquanto 

atitudes (Einstellungen) e imagens do mundo (Weltbilder) (Jaspers, 1994: 121). Por 

intermédio das atitudes básicas em relação à realidade, o indivíduo depara-se com o 

mundo objectivo e elabora uma imagem mental dele. É a combinação entre as atitudes 

e as imagens de mundo que constituem as cosmovisões. Uma vez mais, observa-se o 

radical vitalista, concreto, material e social da cosmovisão. Mas agora Jaspers avança 

para os terrenos da psicologia do indivíduo enfatizando as imagens de mundo como o 

culminar da fusão entre o lado objectivo e subjectivo da cosmovisão. As imagens de 

mundo indicam, pois, a dimensão mais móvel e mutacional das cosmovisões que 

regularmente são reconfirmadas ou substituídas. Através desta micro-dinâmica forma-

se a macroestabilidade das Weltanschauung. As imagens do mundo são as 

assimilações que os indivíduos integram nas suas apreciações do mundo e traduzem o 

enfoque mais subjectivo e descentralizado da estrutura da cosmovisão. 

A discrepância fundamental entre as Weltanschauugen e as Weltbilder tem a 

ver com o modo como se colocam epistemologicamente face ao sujeito de 

conhecimento: enquanto a primeira tem sido descrita de maneira unívoca e exclusiva, 

a segunda não é tão contudente enquanto modo cognitivo. A cosmovisão legitima-se, 

sobretudo, como o modo de ver e compreender uma realidade, enquanto a imagem 

do mundo contenta-se em ser um dos modos possíveis de entender a realidade, não 

almejando ser a derradeira explicação das nossas convicções mais profundas. É 

precisamente esta a crítica subjacente que Wittgenstein faz à cosmovisão em Über 

Gewissheit. É certo que ele reconhece à cosmovisão uma estrutura profunda que 

suporta o carácter da cultura. No entanto, nega que seja um constructo seguro, 

dotado de certeza infalível naquilo que postula e garante. Se a cosmovisão é o 

mecanismo essencial que permite reconhecer conceitos e relacioná-los num todo 
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coerente, significa que essa construção não assenta em representações linguísticas 

rigorosas e absolutas. Porque a cosmovisão é considerada, acima de tudo, como uma 

forma de vida (Lebensform) inverificável baseada em jogos de linguagem (Sprachspiel) 

não-representacionais, Wittgenstein prefere falar em Weltbild ou imagem do mundo 

para sublinhar o facto de ser um dos modos possíveis que os homens tacitamente 

acordaram para darem um sentido ao mundo. As imagens do mundo traduzem um 

deslocamento na abordagem das cosmovisões focando-se antes nos múltiplos 

esquemas conceptuais, relativos e plausíveis, de que os homens se dotam enquanto 

comunicam. Elas são modos perspectivos, hipóteses estruturais, construções 

elaboradas em contextos socio-linguistico que não adquirem o privilégio umas sobre as 

outras na medida em que não pretendem substituir a realidade sentenciando aquilo 

que é. Segundo Wittgenstein, o mundo reveste-se de esquemas linguísticos 

competitivos entre si que dependem de um acordo comum e modos de ver o mundo 

partilhados donde resulta uma forma de vida. A Weltbild é o resultado do fideísmo 

wittgensteiniano no qual a compreensão do mundo consiste em modelos inverificáveis 

de vida, linguagem, cultura e significado (Naugler, 2002: 157). Em Über Gewissheit, a 

imagem do mundo é somente uma representação da realidade alicerçada numa crença 

que não pode ser objecto de validação ou verificação e que serve, tal como a 

Lebensform nas Philosophische Untersuchungen, para discernir, por aproximação, a 

verdade da falsidade. “O que eu conheço, eu acredito” (Wittgenstein, 1969: 177). A 

Imagem do mundo constitui um horizonte de pressuposições que fazem parte da 

herança socio-linguistica e cultural de uma comunidade e que são transmitidos de 

forma espontânea. “Mas eu não obti a minha imagem do mundo por procurar a sua 

exactidão; nem a possuo porque estou satisfeito com a sua exactidão. Não: é o fundo 

(background) herdado em face do qual eu distingo entre o verdadeiro e o falso” 

(Wittgenstein, 1969: 94). O motivo pelo qual os factos são aceites como verdadeiros 

está, assim, relacionado, não com critérios de validação intrínsecos, mas como 

percepções congruentes com a imagem do mundo vigente. Ela não é tanto uma 

construção epistémica credível competindo por aderência racional quanto redes 

tácitas de crenças que contribuem para organizar o modo como compreendemos a 

realidade. Esta resulta de uma espécie de mitologia, de ideias reguladoras em que 

acreditamos, não por sermos convencidos, mas porque agimos. A imagem de mundo 



 

159 
 

consiste num conjunto de regras tácitas que são promulgadas retoricamente e aceites 

de acordo com um fideísmo resultante de uma prática reiterada. “As regras que 

descrevem esta imagem do mundo podem fazer parte de uma mitologia. E o seu papel 

é parecido com as regras de um jogo; e o jogo pode ser aprendido quase 

exclusivamente através da prática sem que se aprendam nenhumas regras explícitas” 

(Wittgenstein, 1969: 95). A imagem de mundo de Wittgenstein consiste numa visão do 

mundo menos assertiva e mais humilde assente sobretudo em palavras, sendo, neste 

sentido, uma concepção linguística da imagem do mundo. A realidade é conhecida 

linguisticamente no que se pode chamar já um prenúncio do que Gadamer designaria 

por “linguisticidade da experiência”. Na verdade, o privilégio da linguagem na 

concepção das imagens de mundo leva mesmo a considerá-la como premissa. “A 

linguagem não é apenas uma das coisas que o homem possui; na verdade, dela 

depende o facto de o homem possuir de todo um mundo. O mundo como mundo 

existe para o homem como para nenhuma criatura do mundo existe. E este mundo 

possui uma natureza verbal” (Gadamer, 2004: 440).  

O que ressalta da Weltbild wittgensteiniana é uma resistência a um único modo 

de aferir o mundo82. Apoiando-se na linguagem e comunicação humanas, ele intui que 

os homens constroem múltiplos quadros de referência com os quais dão sentido ao 

mundo. Por isso, ele prefere o plural “imagens de mundo” ao singular “cosmovisão”. 

Não significa que esta não seja determinante, mas ele prefere deslocar o centro de 

gravidade da interpretação do mundo desde estruturas rígidas até estruturas mais 

flexíveis e próximas das relações sociais humanas. O que significa uma desconfiança 

das estruturas definidas ideias incontestáveis a favor de um perspectivismo no qual a 

verdade é sempre um ponto intermédio, nunca concluído. Encontramos esta mesma 

suspeita em relação à cosmovisão em Nietzsche para quem ela mais não é do que 

reificação, criações subjectivas de sujeitos de conhecimento que se subordinam a 

estruturas pré-fabricadas. As verdades são ilusões fabricadas com as palavras, 

metáforas, metonímias e os demais tropos. É falsa a autenticidade das cosmovisões, 
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 Para uma crítica filosófica da Weltanschauung vide Heidegger (1976: 340- 355). 
Já para uma crítica cultural leia-se Ong (1969: 634-647). Curiosamente Heidegger e Ong desenvolvem a 
mesma linha argumentativa ponderando as consequências (respectivamente filosóficas e 
antropológicas) de um conceito de cosmovisão quase exclusivamente centrado num registo óptico de 
compreensão. 



160 
 

sendo estas, em última análise ficções (Naugle, 2002: 102). Assim, nunca as referindo, 

Nietzsche coloca-se do lado das imagens do mundo quando advoga um 

perspectivismo. Não existem factos puros e genuínos, apenas interpretações, 

sentimentos, palpites intuições ou opiniões. O mundo contém uma heteroglósia que o 

faz pródigo em infinitas interpretações, puras especulações ou perspectivas. “A visão 

perspectivada é a única espécie de visão que existe e o «conhecimento» perspectivado 

é a única espécie de «conhecimento»; e quanto mais sentimentos em relação a um 

assunto deixamos tomar expressão, mais olhos, olhos diferentes através dos quais 

conseguimos ver o mesmo assunto, mais completa será a nossa «concepção» dele, a 

nossa «objectividade»” (Nietzsche, 2002:  107). A realidade manifesta-se, então, em 

pequena escala, nas hesitações que as plausibilidades encerram. Tal como as imagens 

do mundo contêm um ponto de vista entre tantos outros hipotéticos, assim o 

perspectivismo engloba mais um lugar de visão, apenas um ângulo sobre o objecto 

distante e inalcançável. O perspectivismo nietzscheano inaugura, assim, a suspeição 

sobre os grandes sistemas interpretativos abrindo portas à emergência e 

desenvolvimento da noção de imagens do mundo e, no fundo, de um 

enfraquecimento, ou pelo menos reconsideração, dos efeitos da cosmovisão.  

Desde a visão da vida de Kierkgaard até ao perspectivismo de Nietzsche há a 

assinalar as diferentes racionalizações do conceito de cosmovisão. Correspondendo a 

quadros distintos de análise e tendo em vista sociedades mais ou menos modernas, a 

declinação operatória da cosmovisão em noções progressivamente mais maleáveis 

traduz o esforço de a localizar na experiência situada e concreta da vida social. Este 

breve percurso tem o desígnio de testemunhar como a noção monolítica da 

cosmovisão depende da sua articulação com agregados simbólicos menos totalizantes. 

Este aspecto é central. Porque o princípio de publicidade designa o princípio 

social onde a rigidez da cosmovisão e a maleabilidade das imagens do mundo 

convivem ajudando a fundar os quadros epistemológicos do homem. Ele contém e faz 

circular83 ambas; pois apesar da divergência da sua natureza, cosmovisão e imagens de 
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 Não se trata aqui de um oximoro mas da tentativa de sublinhar o facto de a publicidade encerrar de 
forma dinâmica a cosmovisão e as visões ou imagens do mundo. A publicidade é um princípio dinâmico 
em que, não produzindo directamente esses sistemas simbólicos, os reproduz. A declaração de que a 
publicidade contém os sistemas simbólicos referidos deve, assim, ser interpretada não como uma posse 
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mundo são dois dos estágios cognitivos das sociedades. Sendo a cosmovisão a grande 

directriz arquetipal que enforma as categorias universais da compreensão da 

realidade, as imagens do mundo são os seus corolários operacionais, sistemas 

subalternos de ideias que dividindo-se a partir das ideias elementares ajudam a 

perceber a realidade de forma mais particularizada. Ambas coexistem no processo 

publicitário. Porém, na medida em que a publicidade se inscreve nos dois estágios 

cognitivos das sociedades, não ficará penhorado o seu carácter arquetípico? Será que 

não perde especificidade? Embora estas considerações sejam plausíveis e até 

compreensíveis, cremos que o carácter arquetípico da publicidade não fica hipotecado 

somente porque se declina em formações simbólicas mais concretas. Pelo contrário, a 

solidez da hipótese acerca da arquetipicidade do processo publicitário fica reforçada 

quando se procura conjugar cosmovisão e visões do mundo. Sai revigorada no 

momento em que se procura explicar como os grandes sistemas simbólicos se 

materializam em disposições individuais de pensamento. Sem esta passagem, a 

publicidade ficaria refém da sua própria arquitipicidade; congelada num bloco 

inamovível de convicções, ela nunca seria objecto de incorporações ou 

transformações; imobilizada na visão plural dos indivíduos (a sociedade), a sua 

amplitude simbólica nunca se particularizaria na experiência concreta do indivíduo. 

Esta suposição será melhor apreendida se acrescentarmos, um terceiro nível no 

que diz respeito aos sistemas de ideias do processo publicitário. Após a cosmovisão, e 

as imagens do mundo, falemos agora das ideologias. 

 

Ideologias e Ideo-Lógicas 
 

Na publicidade circulam, não apenas cosmovisões concretizadas em imagens de 

mundo, como estas se erigem em sistemas sincréticos e homogéneos de ideologias. Os 

sistemas ideológicos são visões compreensivas que se distinguem das cosmovisões e 

das imagens de mundo pela sua feição mais próxima da praxis social. As ideologias são 

o terceiro estágio que sucede à cosmovisão e à imagem de mundo situando-se ao nível 

da reinvindicação e reconhecimento de legitimidade por parte dos diferentes grupos 

                                                                                                                                                                          
produtiva mas como um “posse” dinâmica distributiva. Daí se justificar a utilização da noção de 
circulação. 
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sociais. Na conjugação singular, a ideologia destaca-se pela sua componente retórica 

elevada sendo facilmente reconhecível pela sua comunicação persuasiva. Trata-se, 

pois, da realização material de ideais particulares tornadas universais (sem o serem 

efectivamente).  

Mas com a conjugação plural pretendemos aproximarmo-nos cada vez mais das 

situações sociais concretas dos indivíduos. É como se as ideologias assumissem a parte 

externa e visível dos sistemas coerentes de ideias que determinam os quadros da 

experiência, enquanto as imagens do mundo se situam na parte intermédia, e a 

cosmovisão no seu âmago mais primordial. Para se chegar à cosmovisão, há, então, 

que passar primeiro pelas ideologias e pelas imagens do mundo. Não existe uma 

distância intransponível entre cosmovisão e ideologias na medida em que a primeira é 

a matriz da segunda. Neste sentido, também a cosmovisão intercederá, ainda que 

indirectamente, junto dos processos ideológicos que os grupos sociais produzem. E na 

medida em que ajuda a consagrar certas posições sociais, ela assume uma vertente 

ideológica (Kearney, 1984: 2). Contudo, a direcção a seguir não é a das ideologias para 

as cosmovisões mas precisamente a contrária, a das cosmovisões para as ideologias: 

como um sistema de ideias elementares evolui para se consagrar em conceitos, valores 

e compreensões complexos. As ideologias podem, ainda, ser divididas em conjuntos e 

séries ideológicas sendo que é somente quando conjuntos e séries adquirem um grau 

elevado de reconhecimento e aceitação que as ideologias se transformam em sistemas 

ideológicos84. 

Diremos, assim, que as ideologias são visões compreensivas da realidade social 

cujo propósito central é oferecer quadros alternativos de transformação das 

sociedades por intermédio de transformações no processo normativo (aquilo que o 

mundo deve ser). É neste sentido que nos preocuparemos apenas com a sua dimensão 

pragmática de abertura e de entrada de novas avaliações, deixando de lado as relações 

entre ciência e ideologia de carácter essencialmente epistemológico e que a sociologia 

do conhecimento se encarrega de analisar. Se o núcleo mais imediato das ideologias é 

a sua ligação com a praxis, no fundo, com a vida, a oposição entre ciência e ideologia 

                                                           
84

 Foi a chamada Systematic Ideology a corrente de estudo que difundiu uma abordagem da ideologia 
como o motivo propulsor das associações humanas que pode ser acompanhada em termos de 
conjuntos (sets), séries (series) e sistema (system). Vide Walsby (1947) e Walford (1977). 
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mostra-se secundária e complementar da primeira (Ricoeur, 1991: 78). Incrustadas de 

conteúdo normativo, as ideologias definem-se também pela estrutura lógica interna 

em relação à qual podem ser identificadas e associadas a projectos sociais diversos, 

pelos quais elas assumem um papel incontornável na interacção e na organização 

social (Minar, 1961: 317-331). Elas cultivam uma capacidade de presidir às avaliações 

sociais e pessoais através de um mapa colectivamente partilhado de cognições que 

não apenas derivam de acções sociais como inclusivamente as fomentam (Mullins, 

1972: 498-510).  

É, aliás, a partir desta inter-relação entre grupos sociais diversos e conjuntos 

ideológicos que se salienta a afinidade entre ideologias e publicidade. É que o 

pensamento humano é suscitado, não em vácuo mas em sociedade, num ambiente 

público que lhe fornece os tijolos conceptuais. Cada situação social origina uma dada 

interpretação pelo que, ligado a uma determinada experiência vivida, emerge um 

elemento ideológico decorrente do fluxo de experiência social e histórica. A este 

propósito, convém precisar a natureza da relação entre publicidade e ideologias, o 

mesmo é dizer, o seu enfoque particular e alargado. Num sentido particular, as 

ideologias são construções intencionalmente distorcidas com vista à obtenção de 

vantagem ou domínio por parte de um sujeito colectivo subordinante face a um sujeito 

individual ou colectivo subordinado. Deste modo, as ideologias tendem a ser 

unificadas e reduzidas ao termo singular de a “ideologia”. Porém, na sua acepção 

alargada e plural, as ideologias denotam um sistema de ideias e representações 

socialmente integradas que não recebem laivos de dissimulação ou decepção. Uma 

concepção total da ideologia (Mannheim, 1979: 49) refere, sobretudo, uma 

concretização historico-social sendo aparentada com o conceito de cosmovisão, na 

medida em que sobressai da adaptação social dessa estrutura elementar ao espírito de 

uma época. Trata-se de uma perspectiva sobre a ideologia muito mais inclusiva que 

dispensa os disforismos de uma falsa-consciência de uma concepção particular e 

negativa da ideologia. Numa concepção total ou alargada, as ideologias poderão 

eventualmente ser falsas-consciências mas não são objecto da acção explicitamente 

deformante ou propositadamente ilusória. Adquirem a ideia de uma interpretação do 

mundo colectivamente aceite que exprime uma visão geral da realidade e que se 

manifesta como um princípio estruturante de um colectivo. Enquanto a concepção 
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particular coloca-se ao nível de uma psicologia de interesses em que ambas as partes 

têm em comum os mesmos critérios de validade tornando possível a imediata e 

completa identificação e erradicação do erro com base numa realidade objectiva pré-

distorcida, a concepção alargada supõe apenas uma correspondência entre uma dada 

situação social e uma perspectiva ou percepção pública. Trata-se, não tanto, de 

estabelecer causalidades mas de integrar a experiência social e a experiência individual 

no mesmo ambiente social cognitivo possibilitado pelas ideologias. “Assim que a 

concepção total da ideologia é usada, procuramos reconstruir toda a perspectiva de 

um grupo social; e quanto aos indivíduos concretos nem a soma abstracta deles pode 

ser considerada como possuindo o sistema de pensamento ideológico como um todo. 

O objectivo da análise neste nível é a reconstrução de uma base teórica sistemática 

que sublinhe os juízos singulares do indivíduo” (Mannheim, 1979: 52).  

A publicidade lida, pois, com uma concepção total da ideologia85 na qual ainda 

ecoa a influência da cosmovisão. Na verdade, as ideologias, neste sentido, 

estabelecem a ponte entre um arquetipismo da cosmovisão e um materialismo86 

vitalista que sublinha a contingência dos sistemas de pensamento permitindo articular 

universalismos e particularismos. Esta compreensão total rejeita, assim, abordagens 

particularistas que tendem a analisá-la como sistema de manipulação (ilusão) e 

sistemas de representações sofísticas ou de alienação (erro87). O sentido publicitário 

das ideologias não radica na consolidação de ideias ilusórias mas na exposição da 

convergência entre as condições de produção de crenças, valores e percepções e a 

recepção dessas ideias socialmente difusas que servem para justificar os 

comportamentos julgados razoáveis ou plausíveis que sustentam o edifício conceptual 

de uma dada sociedade. 

De modo a demarcar a ideologia dos sentidos históricos e políticos com que foi 

investida, e ao a associarmos ao princípio de publicidade, façamos uma pequena 
                                                           
85

  Mannheim refere uma concepção total da ideologia (Mannheim, 1979: 52); por seu turno, Althusser 
menciona uma teoria da ideologia em geral (Althusser, 1974: 71). 
86

 “Um metafísico poderia ser tentado a pôr em causa que as ideias e a matéria interagem e que essas 
interacções são excepções às leis da Física (que não reconhece senão causas e efeitos físicos em 
fenómenos físicos). Se, todavia, não se recusar as premissas desse argumento, é forçoso aceitar a 
conclusão: as ideias não são menos materiais que as suas causas ou os seus efeitos” (Sperber, 1999: 93). 
87

 Um dos precursores históricos de uma visão negativa da ideologia é Francis Bacon para quem os 
indivíduos não se encontravam isentos de tendências para distorcer a verdade. Os idolos (idola) eram 
esses preconceitos, obstáculos no caminho para o conhecimento, tal como a ideologia era um sistema 
de ideias erróneas que escondia a verdade. 
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incursão genealógica. A ideologia é um conceito central no funcionamento das 

sociedades podendo e devendo ser compreendido no seu sentido positivo não se 

devendo mascarar o profundo sentido social e público, nem apagar o seu 

protagonismo no âmbito de uma sociologia do conhecimento. Contudo, segundo o 

modo como foi entendido e utilizado no passado e as suas apropriações por projectos 

políticos bem delineados, a história da ideologia faz pensar imediatamente no seu 

sentido desfigurado, ilusório e distorcido.  

O termo “ideológie” nasce, em 1796, no terceiro volume das Mémoires sur la 

Faculté de Pensée mas será em Eléments d’Idéologie, quatro volumes editados entre 

1801 e 1815, que Destutt DeTracy o consolida e lhe dá o protagonismo no seu projecto 

de fundamentar uma ciência que descrevesse os mecanismos universais conducentes à 

génese das ideias. Influenciado pelo materialismo de Cabanis e pelo sensualismo 

lockeano de Condillac, DeTracy empreende o projecto de fundar uma “ciência das 

ideias” evitando toda a dimensão metafísica e optando por um empirismo no qual era 

reconhecida aos sentidos a origem do conhecimento humano. Com o estudo 

sistemático da geração das ideias (e por inerência, da consciência do homem), ele 

pretendia erigir a ciência primeira a partir da qual todo o conhecimento científico seria 

possível (uma vez que ele decorre da combinação de ideias). Através da cuidada 

análise das ideias e sensações, a natureza humana seria tornada clara permitindo, num 

espírito marcadamente Iluminista, a refundação da ordem social e política com base 

nas aspirações do homem. A ideologia, ou ciência das ideias, possuía essa tarefa 

superior de recolocar a moral e as ciências políticas numa base racional que afastasse 

o preconceito e erro rumo ao Progresso Moderno. Subjaz-lhe um objectivo pedagógico 

que é resituar e melhorar os princípios da cidadania republicana (Lichtheim, 1965: 

167). Enquanto estudava as faculdades do pensar, sentir, julgar e recordar, DeTracy 

advogava um consistente naturalismo que considerava o homem como parte da 

realidade material. Daí que o estudo ideológico integre a zoologia, já que a mente 

humana deve ser descrita em observância com o biologismo que caracteriza o homem. 

Eis o positivismo da ideologia colocada na primeira fila das ciências naturais ao lado de 

uma fisiologia, ainda que se concentre no exame da produção das ideias humanas. A 

proposta de DeTracy resulta, assim, da intercessão de um racionalismo Iluminista com 

um sensualismo, englobando as ideias dos homens na realidade material em que 
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vivem, o que, em última análise, se pode descrever como uma teoria precursora da 

concepção total da ideologia- não obstante a sua ambição epistemológica naturalista. 

De facto, foi apenas quando Bonaparte retirou a confiança política ao Institut National 

(em que DeTracy se incluía) que o conceito de ideologia haveria de tomar o seu 

sentido pejorativo e particular associando-se a uma mistificação. Precisando de um 

bode expiatório para a decadência do regime e após a derrota militar às mãos dos 

Russos, o imperador francês cunhou, em 1812, o termo “idéologues” referindo-se aos 

membros do Institut National (que se identificava com o republicanismo) e acusando-

os de subverter o Estado. A ideologia passa, assim, de ciência das ideias para referir as 

próprias ideias mas agora num sentido claramente depreciativo: “um corpo de ideias 

alegadamente erróneas e divorciadas das realidades práticas da vida política” 

(Thompson, 1990: 32). Deste modo, ela é afastada do espírito progressista Iluminista 

dando lugar a um conjunto enganador de ideias falsas e perniciosas. O que começou 

como um projecto anti-metafisico e materialista, passa agora a ser visto 

negativamente por Napoleão tendo determinado toda a compreensão posterior do 

conceito.  

Marx e Engels chegam ao conceito de ideologia, não na sua feição original, mas 

a partir da crítica de Bonaparte. Na principal e mais importante compreensão da 

ideologia, esta passa de uma ciência empírica para um conjunto de ideias falsificadas 

sendo teorizadas no quadro, quer de uma crítica ao Idealismo, quer de uma crítica à 

repartição desigual de recursos dos sistemas social e económico (Mclellan, 1987: 27). 

Iniciando na Kritik des Hegelschen Staatsrech, de 1843, uma crítica da religião e da 

política a partir das concepções de Feurbach, Marx prepara já o terreno teórico para a 

sua compreensão da ideologia na Die deutsche Ideologie, do ano seguinte. Seguindo 

Feurbach, escreve que Deus não é mais do que a projecção das aspirações humanas. 

Enquanto Ele fosse imaginado como criador do mundo, a verdadeira natureza dos 

seres humanos, isto é, controlar o seu próprio destino, jamais seria revelada. Trata-se 

de uma concepção invertida que tinha a sua base num mundo social autêntico. 

Competia investigar esse mundo social retirando-o da bruma de ilusões 

compensatórias, sendo essa a tarefa de uma concepção materialista da história. Na Die 

deutsche Ideologie, Marx clarifica essa ideia de inversão afirmando que é errado partir 

da consciência humana para a realidade material. “Já que os jovens hegelianos 
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consideram as concepções, pensamentos eideias serem produtos da consciência, à 

qual atribuem uma existência independente, como as verdadeircas correntes do 

homem (…) é evidente que os jovens hegelianos têm de lutar contra estas ilusões da 

consciência” (Marx, 1968). Eis o sentido negativo da ideologia que havia de perdurar. 

Para Marx, os jovens hegelianos ao fazerem do motor do mundo as ideias de uma 

consciência independentemente das condições socio-históricas, estavam a proclamar 

uma ideologia, “uma doutrina teórica e uma actividade que erradamente concebe as 

ideias como autónomas e eficazes e que falha em identificar as características e 

condições reais da vida socio-histórica” (Thompson, 1990: 35). Esta concepção ecoa a 

diatribe napoleónica sobre os idéologues fazendo da ideologia um sistema de ideias 

separadas das relações sociais concretas. No célebre aforismo, Marx escreve que a 

ideologia, tal como uma câmara escura, inverte as imagens da realidade sentenciando 

o homem a viver num mundo espectral de ilusões da consciência. “A consciência não 

pode ser senão consciência da existência, e a existência dos homens é o seu processo 

actual de vida. Se em toda a ideologia os homens e as suas circunstâncias surgem de 

cabeça para baixo como numa camera obscura, este fenómeno emerge no processo de 

vida histórico como a inversão dos objectos na retina no processo de vida fisiológico” 

(Marx, 1968). Consequentemente, as relações sociais são relações distorcidas 

baseadas numa deturpação ideológica da realidade que reforçam a impotência dos 

homens face ao dever de agir no mundo e se determinarem. A consciência humana é 

influenciada pelas condições materiais da sua vida. O pensamento não deve ser 

pensado como um processo autónomo mas como um processo social material 

intimamente entrelaçado na praxis social e no produto das acções que os homens 

empreendem colectivamente. A vida não depende da consciência, como pretendiam 

os jovens hegelianos, mas sim a consciência da vida. O que transforma as ideias em 

ideologia, o pensamento em pensamento mistificado são as condições sociais e 

económicas do processo de trabalho baseado, quer na divisão do trabalho, quer na 

existência de propriedade privada. Assim, prosperam na sociedade conflitos de 

interesses que são camuflados por ideologias que retratam a sociedade como sendo 

coesa e harmoniosa justificando a distribuição desigual de poder (social e económico). 

Nas Grundrisse der Kritik der Politschen Ökonomie, de 1857-1858, Marx aprofunda a 

noção de ideologia associando-a a um sistema de ideias que expressa os interesses da 
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classe dominante através da representação ilusória das relações de classe. Essas 

ideologias articulam as ambições e interesses de uma parcela da sociedade de modo 

tão distorcido que parecem convir a todas as classes. A ideologia ganha, nesta 

acepção, contornos de uma representação falsa das relações sociais, a qual, não 

obstante a sua aparência neutra e universal, responde às necessidades particulares de 

uma classe dominante. 

Há, assim, no projecto epistemológico de Marx uma hierarquia ontológica dos 

objectos do conhecimento em que a praxis assume o papel do ser e as formas da 

consciência o papel do parecer. A ideologia é aquilo que não é, que aparece e que 

parece ser, sublinhando sempre uma insuficiência própria em relação à verdade. O seu 

entendimento é edificado a partir de uma matriz óptica da realidade na qual assume-

se uma gnoseologia da visão (Debray, 1981: 134). A ideologia como simulacro, como 

realidade fantasmática e falsa, teatro de sombras da verdadeira consciência e das 

relações sociais genuínas. O imaginário, como a dimensão própria das ideias, não é 

tanto o modo específico de formação como de deformação da realidade, de uma 

reprodução diploplia que impede a constituição de uma imagem do real. A ideologia 

da camera obscura não é apenas inversão, é igualmente uma refracção do 

conhecimento. A verdade é visão, a ideologia é pura dioptria, umas lentes que desviam 

a incidência da luz (conhecimento) no olho (mente) do homem. Assim, a ideologia de 

Marx destaca-se pela sua descontinuidade com o conceito de cosmovisão. Mais do que 

ser um sistema de ideias acerca do entendimento da realidade, a ideologia é um 

conjunto de representações falsas e refractadas que reflectem já um determinado 

entendimento do mundo. Ou seja, a ideologia é um recorte (prévio) da realidade, não 

a realidade oferecida ao entendimento. Trata-se de uma operação artificial de 

fabricação do real, de uma costura pré-determinada que influencia a própria natureza 

da sociedade. Se a cosmovisão for vista como recorte conceptual, então, a ideologia de 

Marx é um recorte exponenciado, um recorte recortado, uma apresentação 

representada do real, uma ilusão. 

A concepção da ideologia por parte de Marx salienta-se pelo seu particularismo 

e negativismo respondendo como um conjunto de ideais que impedem a verdade e 

dissimulam a verdadeira natureza da realidade social. Não pode constituir uma fonte 

de inspiração para equacionar ideologias e publicidade. Do ponto de vista de uma 
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teoria da publicidade, a principal fragilidade em Marx está no facto de referir-se à 

ideologia como uma simples representação mental e não como um conjunto de 

processos de organização, composição e disposição do pensamento. A ideologia é para 

ele somente o produto subjectivo que a classe social dominante impõe à classe 

subordinada como se mais não fosse de que um recipiente objectivo que pudesse ser 

enchido e manipulado sem dificuldade, espécie de transfusão de caracteres entre 

mentes. A ideologia trai uma unidirecionalidade ingénua, fruto de um pensamento 

dicotómico baseado em infraestrutura e superestrutura. Neste ponto, Marx não 

compreendeu o processo ideológico por défice de materialismo88. Ele não contempla a 

hipótese, hoje mais evidente, que as ideologias são parte alienável da realidade 

reflectindo-se no mais recôndito aspecto social. Ela vive na materialidade mais vulgar 

das sociedades, na sua praxis integral. Não se pode pretender que num caso (classe 

dominante) haja materialismo, mas não exista no outro (classe dominada). “O 

elemento socioeconómico não pode ser a única forma de determinação, pois as 

mesmas circunstâncias socioeconómicas determinam diferentemente coisas 

diferentes. Como privilegiar o socioeconómico – e ele tem de ser privilegiado sem que 

a concepção da história seja materialista – sem cair numa grosseira exclusão é o maior 

problema do Marxismo” (Mclellan, 1987: 41). É uma sociedade por inteiro, enquanto 

colectividade, que participa e forma as ideologias, seja com atitudes de reprovação ou 

de incentivo. A hipótese de uma classe dominante produzir e administrar a ideologia a 

outra classe como se de uma injecção intelectual se tratasse revela-se, pois, pouco 

credível. As sociedades participam publicamente nas suas ideologias. Estas são o 

resultado das acções eunómicas e disnómicas que perpassam integralmente as 

sociedades sem que se possa falar numa lógica de dominação (pelo menos, nos termos 

de Marx). “O processo de construção do grupo não é exterior nem posterior àquele do 

pensamento (…). Não existe um conjunto mais ou menos sistematizado de 

representações aos quais se acoplava uma estrutura mais ou menos complexa de 

organização. As duas se fazem e desfazem juntas, segundo uma e a mesma lógica” 

(Debray, 1981: 158). As ideologias supõem, não uma incorporação selectiva, mesmo 
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 Com efeito, a explicação de Marx do social a partir do poder causal de uma infra-estrutura material a 
uma super-estrutura ideal é, na verdade, anti-materialista já que essa mesma super-estrutura supõe que 
as ideias não tenham uma origem material. 
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arbitrária ou racional, mas uma incorporação total impossível de separar da 

organização social em que se insere. Assim, na medida em que as ideologias são 

constitutiva da existência social, a distinção entre superestrutura e infraestrutura 

perde a sua razão de existir porque a ideologia pertence, desde logo, à constituição 

primária do ser humano (Ricoeur, 1991: 431).  

Toda a acção é simbolicamente mediada sendo as ideologias, em articulação 

com o processo publicitário, que desempenha essa função. Decorrente, encontra-se 

um paradoxo na teoria da ideologia de Marx: se a ideologia é um sistema de 

representações enganadoras e se o seu materialismo histórico surge como um 

instrumento crítico capaz de denunciar essas ilusões, em que medida, ele não é já, em 

si mesmo, uma ideologia - no mesmo sentido deformador que Marx lhe dá? Este 

paradoxo voltará a destacar-se com Mannheim quando se deparará com a relação 

entre ciência e ideologia89. Se a crítica de Marx da ideologia constitui a reversão de 

uma reversão original (em que as ideias antecedem o real e na qual a ideologia é 

intrinsecamente uma representação distorcida do real), então, não poderá esta 

reversão ser, ela própria, uma distorção, isto é, uma ideologia? O problema resume-se 

no facto de ele atribuir o erro e a falsidade como constituintes, necessários e 

irredutíveis, em vez de os colocar como factores contingentes da ideologia. Ou seja, 

ninguém lhe fica isento, tal como ninguém é ideologicamente neutro na medida em 

que vive numa sociedade onde circulam publicamente diversos sistemas de crenças 

ideológicos. Designar alguma coisa não é apenas um juízo ingénuo, é já exprimir uma 

prática e uma certa visão dessa prática social. “Falamos de ideologia mas o nosso 

discurso é já por si apanhado na ideologia” (Ricoeur, 1991: 292). Se o materialismo 

histórico é pleno, então, as ideologias poderão ser somente um conjunto falacioso90 a 

partir do qual uma classe domina a outra. O contexto histórico e social influi sempre 

nas ideologias.  

Na verdade, isto leva-nos a inferir que os diferentes grupos sociais procuram 

legitimar-se com base em ideologias mais ou menos explícitas. É por isso que 
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 O paradoxo de Mannheim descreve a inaplicabilidade reflexiva do conceito de ideologia a si mesmo. 
Se o que afirmamos é ideia pré-concebida que exprime interesses (mesmo que o não saibamos), é 
impossível uma teoria da ideologia que não seja ideológica porque ela baseia-se já em preconceitos. 
90

 Para uma crítica da ideologia de Marx, nomeadamente, na sua referência aos critérios da verdade, 
falsidade e racionalidade vide Boudon (1992: 29-79). 
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declaramos que na publicidade decorre não uma ideologia unitária, homogénea e 

englobante (inspirada em Marx) mas uma pluralidade de ideologias, cada uma 

confrontando-se simbolicamente para se tornar cada vez mais difundida e socialmente 

aceite91. As ideologias são fruto de processos públicos de organização social nos quais 

os grupos procuram estabelecer (criando e instituindo) e sustentar (mantendo e 

reproduzindo) posições de predomínio simbólico sem que tal implique necessariamente 

que haja dominação, isto é, relações de poder fundamentalmente assimétricas. Dito de 

outro modo, a dominação não é o único modo de consignar posições sociais de 

predomínio simbólico. Se Marx enfatiza com propriedade as relações de classe como 

motor da dominação e subordinação social, ele não leva em linha de conta fenómenos 

que na contemporaneidade despontaram com tremenda acuidade, designadamente, 

as relações entre diferentes campos sociais, as relações de género, étnicas ou 

religiosas. Se as relações de classe continuam a ter um papel importante existem 

muitos mais processos sociais que Marx não contempla e que contribuem, não para o 

prematuramente proclamado “fim das ideologias” mas para a emergência pública das 

ideologias de renovado vigor social. Fim das ideologias (Sainsbury, 1986: 111-128), 

apenas se forem consideradas no seu aspecto particular, politico, marxista. Pois, na 

sua concepção total, as ideologias não apenas ressurgiram, como sempre 

acompanharam o indivíduo em sociedade contribuindo decisivamente para a sua 

sociabilização e identidade colectiva. A definição de ideologia não se restringe à 

concepção instrumental estendendo-se até aos processos sociais de resistência, 

competição ou de coesão interna dos grupos sociais (VanDijk, 2000: 11). 

A maior dificuldade da ideologia unitária e singular teorizada por Marx prende-

se com o facto de negligenciar a natureza simbólica das ideologias e o facto dos 

significados nelas mobilizados constituirem a realidade social (cf.Thompson, 1990: 58), 

e inclusivamente formarem as relações entre indivíduos e entre indivíduo e sociedade. 

As formas simbólicas não são meras representações (no sentido das Vorsttelungen de 

Marx) que servem para efectivar interesses obscuros mas antes os próprios tijolos que 

sustentam a arquitectura das relações sociais. Contrastando com a aproximação 
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 Por exemplo, o Liberalismo, o Progresso, o Socialismo, o Positivismo, o Nacionalismo, o Cientificismo , 
o Feminismo, o Pacifismo, o Ecologismo ilustram historicamente algumas das ocorrências ideológicas 
em que as sociedades vivem imersas. 
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condenatória e exclusivamente centrada em dominação, podemos vislumbrar 

diferentes estratégias de construção simbólica em que as ideologias assentam. 

Thompson, por exemplo, elenca cinco grandes modos de operação92: legitimação, 

dissimulação, unificação, fragmentação e reificação (Thompson, 1990: 60-67) sendo 

diferentes níveis do funcionamento das ideologias enquanto sistema de ideias 

colectivamente partilhadas que procuram reconhecimento e predomínio de um valor 

próprio sobre as outras. Sem pretender desenvolver estes modos estratégicos das 

ideologias, diremos somente que estas se caracterizam por serem polimorfas 

perseguindo diferentes objectivos mas tendo em comum a tentativa de mobilização do 

sentido. Embora possam ser utilizadas com o propósito de acentuar a assimetria das 

relações de poder, em si mesmas, as ideologias não se constituem como construções 

necessariamente perniciosas mas sustentáculos de que os grupos sociais e os 

indivíduos se servem para alcançar os seus objectivos. As ideologias são parte 

integrante da estrutura das sociedades contribuindo para o aperfeiçoamento de uma 

mente social criada a partir de variados ambientes sociais (político, económico, 

cultural). Elas não são expressões abstractas que se localizam metafisicamente, mas 

manifestação materiais que emergem de situações sociais concretas no decorrer das 

diversas interacções simbólicas da vida quotidiana. Situam-se, pois, num estrato 

inferior das relações humanas. Mencionar a sua vertente experiencial ou vivencial 

sublinha a importância comunicacional das ideologias. Estas só são sistematizadas se 

passarem por um estágio de difusão pública cuja reprodução social se prende com 

multimodalidades simbólicas, em especial, com a constituição discursiva das 

ideologias. Por intermédio do discurso, os grupos sociais adquirem, transformam, 

articulam e recriam o seu sistema de crenças contribuindo para a produção e 

reprodução ideológica. Esta caracteriza-se por uma sólida manifestação discursiva 

constituída por regras e normas socialmente partilhadas. Assim, as ideologias podem 

ser percebidas a partir da tríade fundamental da cognição (o que são as crenças, quais 

as estruturas mentais da aquisição de conhecimento), discurso (que estruturas 
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 Por sua vez, Gerring (1997: 957-994) define uma grelha de análise com vista à definição de ideologia 
baseando-se em vários tópicos: localização (pensamento, comportamento, linguagem), assunto 
(política, poder, mundo), sujeito (classe social, grupo ou indivíduo), posição (dominante, subordinada), 
função (explicativa, repressora, integradora, motivadora, legitimadora), motivação (baseado ou não 
num interesse) e estrutura cognitiva. 
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discursivas influem as ideologias, quais os contextos em que se inserem) e sociedade 

(como decorrem os processos sociais de difusão de conhecimento, como se torna uma 

ideologia predominante). As representações sociais encontram-se implantadas em 

situações sociais específicas e manifestam-se discursivamente através de significados 

que são confirmadas, continuadas e validadas por novos discursos (VanDijk, 2000: 6). 

Subjacente às ideologias está, então, a ideia de um construtivismo social a 

partir do qual elas são configurações que os indivíduos todos os dias usam e modificam 

nas práticas discursivas e simbólicas mais vulgares. Elas não são somente produtos de 

uma mente individual, nem tão pouco de um grupo social sobre os outros, mas de 

ambas ao mesmo tempo. Revertem de um conjunto de redes de mediações que 

articulam vários interesses. “Se pretendemos explicar que as práticas sociais e os 

discursos são ideológicos, ou que as ideologias são reproduzidas por elas, precisamos 

de fundar as relações teóricas entre o social e o pessoal, o geral e o particular, o grupo 

e os seus membros, o sistema abstracto e os seus usos específicos” (VanDijk, 2000: 

33). Tal não implica que a dimensão mental se reduza à dimensão social das ideologias; 

não significa que sendo as crenças pessoais influenciadas pela ideologia se resumam às 

crenças sociais e que acabem por se tornar sinónimas destas. Se as minhas crenças não 

se tornarem objecto de uma apropriação colectiva, tais convicções não serão 

evidentemente ideológicas. Aponta, antes, para um campo ideológico comum, uma 

ideologia como um todo. O importante a destacar é que as ideologias são feixes de 

crenças, enxames de convicções colectivas que são adquiridos, emendados e 

reformados de acordo com processos sociais de interacção simbólica que integram 

componentes individuais e sociais nas suas vertentes cognitivas, discursivas e 

colectivas.  

As ideologias atravessam toda a sociedade sendo-lhe intrínsecas e devendo por 

isso ser vistas sob a lente da ubiquidade. Na medida em que circulam 

indiscriminadamente pelo tecido social, não há um lugar social que não seja 

ideológico93 pois todas as compreensões obedecem a um sistema de crenças 
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 Note-se que não estamos a advogar uma dominação ideológica no sentido de Marx. Ao afirmar que as 
sociedades são ideológicas, estamos sim a deslocar o campo de compreensão do conceito como falsa-
consciência para o de ideologias como sistemas de ideias que regulam a compreensão do mundo. Isto 
por si só não é declarar que essa compreensão é falacciosa, nem defender uma “naturalização” da 
dominação”. O objectivo deste deslocamento é apenas perceber a relação entre ideologias e 
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publicamente difundido. As ideologias não estão acima da sociedade (como escreveu 

Marx embora o marxismo de Lukács ou de Althusser o mitigue) mas entre a sociedade, 

entre os indivíduos entre si, entre as suas representações pessoais e as representações 

colectivas. As ideologias constituem o ambiente intelectual dentro do qual nós 

compreendemos (e neste aspecto, o pensamento de Althusser é muito claro). 

Pensamos e agimos com e por meio de sistemas ideológicos. A ideologia é 

insuperável94. “O autor e o leitor destas linhas vivem «espontaneamente» ou 

«naturalmente» na ideologia, no sentido em que dissemos que «o homem é por 

natureza um animal ideológico»” (Althusser, 1974: 94). As ideologias coordenam a 

percepção colectiva inseminando todo o entendimento da realidade. A sua natureza 

disseminada, universal e difusa não só constitui indivíduos concretos em sujeitos 

recrutando-os, como ainda os interpela enquanto tal (Althusser, 1974: 99). 

E à medida que são progressivamente adoptadas pelo conjunto da sociedade, 

as ideologias tornam-se configurações do pensamento cada vez mais públicas, ficando 

mais perto de serem perfilhadas como pertencendo a um horizonte cultural comum. O 

que não nos impele a afirmar que a cultura é essencialmente ideológica já que as 

ideologias contêm um elevado grau de relativismo95, mas que, na medida em que os 

princípios culturais dependem de uma aprovação incontestada partilhada no senso-

comum dos seus membros, a cultura é constituída ideologicamente, isto é, ela é 

dotada de ideologias diversas concorrentes que procuram o predomínio social e que 

tendem a cristalizar-se numa dada cultura (VanDijk, 2000: 50-51). Há uma 

promiscuidade (que, não obstante, não faz confundir os termos) entre cultura e 

ideologias já que estas formam a base do esquema de crenças de um grupo social mas 

radicam-se no sistema geral de ideias da cultura em que se inserem; e a cultura 

reveste-se de diferentes ideologias que competem entre si pela sua institucionalização 

cultural. Todos os actos sociais se inscrevem em práticas reguladas por ritos ao abrigo 
                                                                                                                                                                          
publicidade tendo por base uma concepção positiva. Isso não significa abdicar do conceito para 
caracterizar as sociedades modernas. Com efeito, se o tema da ideologia e da dominação foi agregado a 
esse tipo de sociedades, acreditamos que a sua concepção positiva e plural possui não apenas um 
horizonte antropológico e sociológico tradicional, como também um incontronavelmente moderno. 
94

 Mesmo se o projecto teórico do Mannheim de Ideology and Utopia se diferencia pela tentativa de 
encontrar um lugar não-ideológico de análise ideológica por intermédio de uma abordagem relacional e 
não-avaliativa. Isso faz-nos pensar no célebre aforismo de Derrida: “Il n’y a pas de hors- texte” e quase 
declarar: “Il n’y a pas de hors-idéologie”. 
95

 Com efeito, as ideologias são dotadas de um conhecimento intuitivo (o eidos grego) mas não de um 
conhecimento profundo em termos de experiencia (gnosis do Politikos de Platão). 
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de uma existência material de um aparelho ideológico (Althusser, 1974: 87). Encaradas 

como construções que se situam no cruzamento de estruturas cognitivas, discursivas e 

sociais, as ideologias explicam-se como o primeiro estágio das representações sociais 

compartilhadas pelos membros de um grupo. Adquirem um tom positivo, menos 

político e mais social, no qual elas se distinguem pela possibilidade de elaborar e 

organizar o conjunto de crenças e disposições sociais permitindo a regulamentação e 

direcção da acção social. Assim, as ideologias assumem uma feição pública 

incontornável na medida em que são uma espécie de referência conceptual da praxis, 

linhas condutoras que tornam compreensível uma dada abordagem da realidade 

social96 e que constituem o fundo monográfico de uma sociedade, no sentido em que se 

mostram enquanto grelha97 de convicções sociais que coordena as interpretações e 

ambições dos grupos sociais, em particular as suas relações mútuas de cooperação ou 

antagonismo. Tal como a cultura é pública na medida em que os significados o são 

(Geertz, 1993: 12), também as ideologias são ocorrências publicitárias porque 

constituem e reconstituem as redes sociais do sentido. 

Assim, as ideologias desempenham uma importante função para o 

funcionamento da sociedade contribuindo simultaneamente para a sua estabilidade e 

evolução. Aparentemente contraditória, a asserção anterior descreve, no entanto, as 

micro-implosões interiores que se repetem todos os dias mas que são responsáveis 

pela ordem exterior de compreensão relativamente estável que atravessa as 

sociedades, tal como a estrela solar resulta do equilíbrio hidroestático entre a força em 

direcção ao exterior da termodinâmica e a força em direcção ao interior da gravidade. 

As sociedades definem-se por essa necessidade de manter a estabilidade ao mesmo 

tempo que reconhecem a indispensabilidade da mudança sem que isso perturbe a sua 

eficácia e flexibilidade. Tais necessidades obrigam a uma reconfiguração momentânea 

que poderia levar a dissensões graves. As ideologias acabam por lidar com estas 

incontáveis fricções que irrompem espontaneamente do processo social fornecendo 

um enquadramento capaz de devolver uma ordem de entendimento e adaptação a 
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 Que se manifestam em ritos, símbolos, mitos e outras práticas culturais. 
97

 “Por ideologia entendo as grelhas (frameworks) mentais – linguagens, conceitos, categorias, 
imaginário do pensamento e sistemas de representação – que diferentes classes e grupos sociais 
empregam com vista em dar sentido, definir, discernir e tornar inteligível o modo como a sociedade 
funciona” (Hall, 1996: 29). 
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essas distensões. Elas formam um padrão de resposta às dificuldades das sociedades 

(Carlton, 1977: 26).  

No seu aspecto simbólico, as ideologias são sempre sistemas mutáveis e 

permutáveis que, obedecendo a um planeamento da experiência, encontram-se 

historicamente situados. “Temos de perceber de uma vez por todas que os significados 

que formam o nosso mundo são simplesmente uma estrutura continuamente 

desenvolvida e historicamente determinada em que o homem se desenvolve, e não é, 

em sentido algum, absoluta”(Mannheim, 1979: 76). Por isso, na análise das ideologias 

há que envolver um método relacional pois todos os elementos simbólicos presentes 

numa situação social referenciam-se mutuamente fazendo derivar o seu sentido da 

interacção entre significados. A estrutura simbólica de uma dada experiência social é 

válida historicamente o que significa que as ideologias, enquanto estruturas 

simbólicas, são temporalmente relativas dependendo de um sistema de considerações 

que tende a alterar-se conforme a experiência social. 

Provavelmente todas as ideologias padecem de contradições, inconsistências 

ou hiperbolizações. Mas providenciam inegavelmente um princípio de ordenamento 

(por vezes excessivamente dicotómico, é certo) que conduz a experiência social 

fornecendo, não respostas cabais e dogmáticas, mas esboços heurísticos a partir da 

qual se organiza a redução das dissonâncias. As ideologias cumprem funções sociais de 

importância, não apenas ao nível da gestão das relações (competitivas ou 

cooperativas) entre grupos distintos, como ao nível da manutenção da coesão. Elas 

declaram as identidades e as pretensões dos grupos definindo a sua solidariedade e 

ligação auxiliando a realizações dos seus objectivos (VanDijk, 2000: 316). Preenchendo 

um papel catártico, algumas ideologias envolvem-se em manifestações eufóricas das 

identidades colectivas servindo como válvula de escape para o obnubilação ou 

repressão a que estavam votados anteriores os grupos sociais contribuindo, desse 

modo, para a sua reafirmação (Carlton, 1977: 28). Outro aspecto dessa função de 

reforço da solidariedade e coesão das sociedades releva da promoção da unidade 

através do sentimento generalizado num grupo social da partilha do mesmo ideal 

sendo que, não raras vezes, é atingido porque estabelece uma oposição entre amigos 

e inimigos (Baechler, 1976: 63). Todavia, se as ideologias intentam homogeneizar, elas 

não são necessariamente homogéneas primando pela complexidade e diferenciação 
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interna requerendo actualização e renegociação constantes (Eagleton, 2007: 45). Elas 

tentam, enquanto sistema de crenças, melhorar a sua implementação, a eficácia 

coerente com que atinge os seus partidários e a pertinência que lhe reconhecem ao 

ponto de não as deixar desaparecer. 

Obviamente, a concepção das ideologias que nos interessa enfatizar é a que se 

liga à publicidade, isto é, uma positiva, não-pejorativa, que lhe reconheça o estatuto 

de processo simbólico construído em qualquer interacção social. Neste sentido, 

encaramos as ideologias como ideo-lógicas98, isto é, como uma coerência virtual das 

representações (Augé, 2000: 8). O conceito de “ideo-lógica” possui a vantagem, não 

apenas de escapar ao fatalismo falacioso da concepção marxista, como também de 

salientar como as ideologias assumem uma lógica mental das representações 

colectivas, uma sintaxe conceptual baseada em ideias que alimenta o processo social. É 

nesta acepção rica que apreendemos as ideologias. Estas classificam uma rede fluida 

de pressupostos e convicções que as sociedades possuem vincadamente a um nível 

antropológico99 e que lhes permite perceber com clareza o modo como se representam 

a si próprias. As ideo-lógicas sublinham, então, o papel socialmente mediador das 

ideologias, imagens de mundo e cosmovisões, bem como o pendor integrador e 

preservador da identidade social. No fundo, uma concepção das ideologias, não como 

distorção sistemática, mas como integração comunicacional. Em certo sentido, as 

ideologias assumem-se como uma retórica da comunicação, como uma mediação 

pública simbólica fundamental das sociedades.  

Temos, por isso, de reconhecer a forma integrativa das ideologias e a estrutura 

simbólica que lhes subjaz como ideo-lógicas: um sistema conceptual, mais ou menos 

consciente, que preenche o mundo simbólico que caracteriza o homem. Tal como 

existe um sistema genético que programa o funcionamento biológico, há um sistema 

cultural responsável pela existência social do homem nutrido por um tipo de acção 

simbólica que apelidamos de ideologias. Estas integram o sistema cultural 

contribuindo para a organização dos processos psicológicos e sociais. Os sistemas 

simbólicos “são fontes extrínsecas de informação a partir das quais a vida humana 
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 A primeira vez que Marc Augé refere o conceito é em, 1975, no livro Théorie des Pouvoirs et Idéologie 
– étude de cas en Côte d’Ivoire. 
99

 Compare-se com Godelier (1981). 
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pode ser regulada (patterned) – mecanismos extrapessoais utilizados na percepção, 

compreensão, julgamento e manipulação do mundo. Os padrões culturais – religiosos, 

filosóficos, estéticos, científicos, ideológicos – são «programas»; eles fornecem um 

modelo ou esboço para a organização dos processos sociais e psicológicos, tal como os 

sistemas genéticos fornecem o modelo para a organização dos processos orgânicos” 

(Geertz, 1993: 216). As ideologias têm, assim, um papel constitutivo na existência 

social e, por inerência na publicidade, agindo como um plano permanente da nossa 

experiência da realidade social. Ou melhor, agindo como mapas problemáticos da 

experiência social e matrizes para a formação da consciência colectiva, e procurando 

“tornar inteligível o que doutro modo seriam situações incompreensíveis” (Geertz, 

1993: 220). 

Cada facto só é explicado através de um significado, ele próprio reenviando 

para outro significado. A unidade dos significados nasce da interpretação de uma 

sociedade, interpretação esta que, por sua vez, é influenciada pela confluência 

ideológica. Todo o pensamento organizado revela uma essência ideológica já que as 

ideologias aparecem ao nível de qualquer representação, discurso ou simbolização 

(Dorais, 1994: 1-14). A ideologia é, antes de mais, um sistema semiótico e um signo. “O 

domínio da ideologia coincide com o do signo: eles correspondem-se mutuamente. 

Onde encontramos o signo, encontramos também uma ideologia. Tudo o que é 

ideológico possui valor semiótico” (Bakthin, 1977: 27). A palavra constitui um 

fenómeno ideológico por excelência já que, sendo um signo neutro, pode assumir 

várias funções ideológicas (integração, legitimação, unificação, como vimos, no campo 

da estética, ciência, moral, religião, etc). Se sem signos não pode existir ideologia 

porque faltaria a articulação conceptual das crenças, qualquer produto comunicativo – 

porque semiótico - é ideológico. As interacções verbais reagem à atmosfera social 

afirmando-se não apenas como reflexo de realidade, mas também como seu 

fragmento material100. Mesmo a consciência colectiva e a ideia de sociedade 

dependem de uma pan-comunicação ideológica, pois como escreve Bakthin, “a lógica 
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 O materialismo bakthiano encontra-se condensado no seguinte parágrafo: “A psicologia do corpo 
social não se situa nalgum interior (nas «almas» dos indivíduos em situação comunicativa), ela é, pelo 
contrário, inteiramente exteriorizada: na palavra, no gesto, no acto. Não existe nada nela de 
inexprimível, de interiorizado; tudo está à superfície, tudo está na troca, tudo está na matéria, e 
principalmente na matéria verbal” (Bakthin, 1977: 38). 
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da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interacção semiótica de um 

grupo social” (Bakthin, 1977: 30). As discursivizações impregnam-se de unidades 

mínimas de inteligibilidade da ideologia. Os ideologemas são uma espécie de 

intertexto que liga social e historicamente diferentes textos funcionando como uma 

unidade coerente de sentido (Kristeva, 1969: 52-53). Paralelamente à abordagem 

semântica da ideologia, podemos reconhecer uma outra aproximação semiótica ligada 

à ideologia como código. Esta expande a aplicação do conceito a todos os domínios 

sociais fundamentando-se no confronto traçado por Hjelmslev entre denotação e 

conotação. Ora, a ideologia pode ser considerada como o estrato semiótico conotativo 

que acrescenta uma segunda ordem de significação à denotação, ou primeira ordem 

de significação. Na conotação, é o próprio signo que é tomado como significante. As 

ideologias são esses sistemas simbólicos conotativos que anexam uma significação a 

um processo primeiro de significação. Na medida em que é um uso social que se 

acumula ao significado prévio, espécie de nível dois da significação, as ideologias 

encerram um sistema mitológico de uma sociedade. O mito é um sistema de 

comunicação, uma fala que é igualmente uma mensagem que se aloja na conotação. 

Mas é, sobretudo, uma forma ideológica do quotidiano, uma linguagem segunda que 

se acopla a uma significação primeira. “O mito é um sistema ideológico puro, em que 

as formas são ainda motivadas pelo conceito que representam, sem contudo, mesmo 

de longe, recobrirem a sua totalidade representativa” (Barthes, 1988: 197). É através 

desse algo mais que ele se apresenta como processo significativo. As mitologias são 

uma das formas mais vísiveis no processo publicitário já que incluem de forma muito 

desenvolvida e evidente os sistemas sociais de valor. São discursivizações socialmente 

construídas que são ideologicamente “naturalizadas”, isto é, incluídas no plano 

cognitivo do senso-comum, que constituem pilares de compreensão particular da 

realidade social publicamente generalizados. Assim, os mitos101 são uma espécie de 

concretização pública das ideologias, batedores conceptuais simplificados que 

antecipam no quotidiano a densidade dos sistemas ideológicos. Na acepção semiótica, 

e em especial mitológica, podemos perceber melhor como as ideologias se incrustam 

no seio da intelecção social e como se tornam insuperáveis ou irredutíveis. Mas 
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 Referimo-nos sobretudo à realização social do mito, tal como expressam as mitologias de Barthes 
colocando, neste caso, em segundo plano a sua concepção antropológica. 
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autoriza-nos igualmente a perceber que elas não são insitamente deformações 

intencionais. O mito, na sua forma ideológica, “não é nem uma mentira nem uma 

confissão: é uma inflexão. Colocado perante a alternativa (…) o mito encontra uma 

terceira saída” (Barthes, 1988: 198). A intensidade com que se impõem no tecido 

social advém-lhes da sua simplicidade e naturalidade mostrando um mundo ostentado 

na sua aparição, na sua evidência, parece iluminar todos os recantos obscuros. É uma 

claridade onde as coisas têm a aparência de significarem sozinhas. E, portanto, ele é 

uma catarata dos sentidos onde a sociedade bebe efusivamente das águas em 

aparatosa convergência. 

É necessário não separar as ideologias da realidade material, não retirar o signo 

das formas concretas da comunicação societal, assim como não afastar a comunicação 

da sua fonte vivencial e experiencial. Trata-se, em derradeira análise, de mergulhar as 

ideo-lógicas na realidade social e reconhecer como esta se encontra já 

ideologicamente revestida, ou seja, ela é constituída de ideo-lógicas. 

Em síntese, a arqui-publicidade organiza-se em disposições cosmomíticas 

conciliando a rigidez das cosmovisões com a itinerância e maneabilidade das imagens 

de mundo e das ideologias. Estes três conceitos constituem três níveis de análise do 

processo macropublicitário. A publicidade abriga e dispõe desta tríade de sistemas de 

compreensão, contribuindo assim para a coordenação da acção social. A disposição da 

publicidade ecoa a dispositio retórica como um sistema de organização e arranjo 

distinguindo-se pela sua veia societal, como um preceito onde matrizes do 

pensamento e da representação colectivos se encaixam para se transmitirem e 

comunicarem. A dispositio é um plano-tipo que tem a ver com o exercício de 

preponderância sobre a compreensão do mundo, tal como a afficio significa uma 

influência sobre um corpo ou mente. A disposição da publicidade designa essa função 

directora que exerce na sociedade permitindo-lhe situar-se e resituar-se em 

permanência sendo, também, uma ordem de dirigir e distribuir a compreensão (plano 

gnoseológico) e explorar a realidade com base em determinados pressupostos ou 

inclinações (plano heurístico). Disposicionalmente, publicitariamente, os indivíduos 

vão sucessivamente formando uma sociedade, uma morfologia social assim que, por 

intermédio da publicidade, adquirem uma psicologia social, uma consciência colectiva 

que é mais do que a soma das consciências individuais.  
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Contudo, em que se traduz a disposição publicitária? De que modo o 

dispositivo da publicidade age na produção e reprodução do tecido social? Examinado 

como o princípio de publicidade se arruma em disposições arquetípicas, cabe-nos 

agora consagrar ao estudo das representações colectivas, tanto na sua constituição e 

funcionamento, como na sua perpetuação. Essa investigação permite-nos observar 

mais aprofundadamente, não apenas a acção publicitária, como também a integração 

societal das cosmovisões, imagens de mundo e ideologias, ao mesmo tempo que abre 

portas às questões adjacentes da moralidade, do sentimento religioso e da memória. 

 

O Teor da Arqui-Publicidade 
 

A disposição publicitária realiza-se enquanto teor. A sua dimensão arquetipal 

esclarece-se quando se passa do estático ao dinâmico e quando se transpõe o limiar da 

logia para o patamar da urgia, das ideo-lógicas para ideiaurgia. A primeira cumpre-se 

na segunda, um sistema de organização edifica também um fazer organização, a lógica 

da ideo-lógica consubstancia uma lógica da composição. O teor (a partir de tenere) da 

arqui-publicidade consiste no societal que retém e persevera, que compreende e 

embarga, que possui e conserva. É uma sociourgia (Debray, 1981: 255), um fazer 

sociedade que parte da sua disposição ideo-lógica e culmina na génese dos grupos 

sociais, ou seja, as ideo-lógicas ou sistemas de crenças convergem para o 

desenvolvimento de sistemas comunitários. A disposição converte-se em teor, as ideo-

lógicas em comunidade. A publicidade realiza então a sociedade segundo ideiaurgias 

ou trabalho social das ideias em que as crenças fazem (do latim urgia a partir do ergon 

grego) sociedade (sociourgia). O teor publicitário designa, no fundo, o modo como as 

disposições ideo-lógicas são apropriadas e usadas como um princípio invariante de 

geração da comunidade. Motivação ideológica e interacção da relação social. Se a 

disposição da publicidade consiste na maneira como as crenças modelam e constituem 

arquétipos do pensamento, o teor caracteriza-se pela acomodação e organização 

social dessas crenças. E se as ideologias são sistemas organizados de crenças, o teor da 

publicidade como sociourgia descreve uma organização genitiva (organização da 

organização). A publicidade abriga as ideo-lógicas segundo uma estruturação 

simultaneamente fechada e aberta. Não há comunidade sem fechamento mas 
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também não é possível fechar sem a abertura a uma exteriorização, como se procurou 

mostrar aquando da monografia sobre uma antropologia da publicidade. Nenhum 

conjunto de relações se torna imanente sem conter em si a possibilidade de uma 

transcendência, de uma relativização ao exterior, ou de um reconhecimento de uma 

incompletude constitutiva. O centro da comunidade possui um raio alargado que 

atinge o “para-lá” de si, território sobrenatural e incógnito que completa a sociedade. 

O nascimento da sociedade tem inscrito em si a imperfeição, a carência, a falta, 

afastando-se da substância espinozista. Assim se decifra a importância da religião 

(religio102) e a estreita articulação desta com a sociedade. “O modelo da incompletude 

fornece o conceito unitário do religioso e do social, intermediando uma regra lógica de 

formação simultânea da estase social e da ex-tase religiosa em que figura o reencontro 

paradoxal de uma fixação e de uma e-moção, de uma pregnância (enceinte) e um 

rapto (raptus). O colectivo nasce fora de si. A transcendência do social em relação a si 

próprio só acontece com a delimitação do social como totalidade” (Debray, 1981: 259). 

O trabalho social de organização da organização, a sociourgia, decorre como colocação 

em relação, engrelhando o tecido social a partir de uma força religiosa que justamente 

concilia abertura e fechamento, incompletude e totalidade. A comunidade religiosa é 

uma comunidade pública pois o efeito eclesiástico da sociedade (ecclesia) advém do 

teor publicitário como Mediador, da intercessão da religião e sociedade. Organizar a 

organização de crenças, afrontar o teor da publicidade é encontrar o uno por entre o 

múltiplo, é ir buscar a um exterior um suplemento complementar do interior. A 

publicidade concentra em si o princípio da Mediação religiosa gerindo o valor social 

entre um mínimo de agregação e um máximo de desmembramento, entre um nós 

indiscutível e um outro hipotético. Na junção de religião e sociedade, a publicidade 

contribui para a unificação através de um excentramento social, de um 

descentramento que recentra ou de um centramento que concentra. Nas sociedades, 

e porque a essência do colectivo é religiosa, encontramo-nos fadados a uma teologia, 

embora esta não tenha um Deus concreto mas se cumpra numa publicidade como 
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 Religio, onis é o substantivo que deriva de religare, ou seja, da acção de ligar, atar ou amarrar. 
Entenderemos o termo numa acepção sociológica como acção solidária e comunitária de indivíduos 
isolados que através da religião formam um corpo colectivo diferenciado dotado da sua própria 
consciência colectiva. Este sentido de “religião” não corresponde senão a um sociológico, ou se 
preferirmos, um sentido mais metafórico. A sua acepção teológica (literal) encontra-se aqui relegada 
para segundo plano. 
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mediação. Por isso a publicidade (e a sociedade) nunca é imediata. A constituição 

pública do colectivo supõe uma visibilidade permanente, uma transparência que deve 

tornar-se opaca para se reconhecer, uma representação constante que se actualiza por 

sucessivas repetições. Por isso mesmo, a religiosidade dos ritos, a encenação pública 

da sociedade em e para si mesma a partir do pretexto da incompletude que a 

constitui. 

Temos, por isso, de analisar o entrelaçado entre religião e sociedade se 

pretendemos descrever o teor da arqui-publicidade como movimento e organização 

social das ideo-lógicas, e, também, como conservação do elo social. Se quisermos, o 

teor publicitário diz respeito ao teor religioso das sociedades permitindo estas 

estabelecer uma ligação entre disposição e teor. Com efeito, há uma continuidade 

estrutural da publicidade no que concerne o plano cognitivo das ideo-lógicas 

(nomeadamente, cosmovisão, imagens de mundo e ideologias) e o plano cognitivo da 

religião. Tal como as ideo-lógicas, a religião fornece uma estrutura conceptual por 

intermédio da qual as sociedades compreendem o mundo. O que significa, tendo em 

conta a relação entre religião e sociedade, que as categorias e os conceitos essenciais 

do conhecimento humano são deduzidos da experiência social. As representações 

colectivas dependem das bases morfológicas da sociedade, inclusivamente as 

representações de segundo grau desenvolvidas a partir das primeiras. 

“Consequentemente, as representações novas, que são o produto dessas sínteses têm 

a mesma natureza: elas são causadas por outras representações colectivas” 

(Durkheim, 1898a: 20). Durkheim aprofunda a determinação social das representações 

sociais nas sociedades ágrafas estabelecendo uma associação entre a estrutura dos 

grupos sociais e o quadro categorial e classificatório em que é pensada a relação entre 

o homem e a natureza. As condições de entendimento da realidade são marcadas 

pelas condições de possibilidade da sociedade. “A sociedade não terá sido 

simplesmente um modelo a partir do qual o pensamento classificador teria nascido; 

são os seus próprios quadros que serviram de quadros ao sistema. As primeiras 

categorias lógicas foram categorias sociais; as primeiras classes de coisas foram classes 

humanas em que essas coisas foram integradas. É porque os homens estavam 

agrupados e se pensavam sobre a forma de grupos que eles agrupavam idealmente 

todos os outros seres, e os dois modos de agrupamento começaram por se confundir 
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ao ponto de serem indistintos” (Durkheim e Mauss 1903: 43). Há, assim, relativamente 

ao critério de classificação da realidade um sociocentrismo em que as categorias 

centrais, em função das quais o pensamento abstracto se fundamenta, provêm da 

estrutura social. As formas da organização social reproduzem-se na classificação do 

mundo e a divisão dos fenómenos naturais segue o modo de divisão da vida tribal. 

Como a tribo Mount Gambier se divide em dez clãs, a sua realidade inteira divide-se 

em dez classes ou famílias, cada uma com o seu totem distintivo, o que constitui uma 

representação completa e sistemática do mundo (Durkheim, 2001: 118). “A unidade 

destes primeiros sistemas lógicos reproduz a unidade da sociedade” (Durkheim, 2001: 

112). 

Se o que nos interessa apurar é o modo como se opera o prolongamento da 

disposição no teor do processo publicitário, a religião oferece-nos, relativamente a 

essa questão, uma via de compreensão articulando a estruturação conceptual e moral 

da sociedade. A sociologia da religião de Durkheim traça um quadro de análise ímpar 

para descrever o funcionamento da publicidade nas sociedades, tanto ao nível das 

representações sociais, como ao nível da sua constituição moral. Com efeito, podemos 

vislumbrar o princípio de publicidade como um essencialmente religioso e moral na 

medida em que ele veicula e impõe as regras e os constrangimentos que constituem 

uma sociedade. Moralidade e vida social encontram-se entrelaçadas e só poderão ser 

amplamente compreendidas em conjunção com o processo publicitário. As regras 

morais, ao providenciar conceitos publicamente partilhados, tornam possível aos 

indivíduos articular os seus interesses de forma a formarem uma sociedade. 

Moralidade e sociedade são noções interdependentes na medida em que a moralidade 

inicia-se com a vida social e a vida dos grupos sociais depende de um consenso moral 

(Wallwork, 1972: 75); elas são percebidas como consciências em relação, já que as 

relações morais são relações entre indivíduos (Jones, 2001: 184). Os factos morais 

consistem no sancionamento de uma regra de conduta. Não é o conteúdo de uma 

acção que determina o seu carácter moral mas a existência de uma sanção social que a 

acompanha. Não existe um acto moral em si; a moralidade define-se pela existência de 

um constrangimento ou obrigação. Assim, as regras morais variam de acordo com as 

estruturas morfológicas da sociedade e com o grau de generalidade dos diversos 

grupos que a compõem. “Uma vez que o grupo se forma desenvolve-se uma vida 
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moral que transporta naturalmente a marca das condições particulares em que se 

elabora. Visto ser impossível que os homens vivendo juntos não entrem regularmente 

em comércio sem que integrem o sentimento do todo que formam pela sua união, 

sem que se apeguem a esse todo e protejam os seus interesses na sua conduta. Ora, 

este apego a qualquer coisa que ultrapassa o indivíduo, esta subordinação de 

interesses particulares ao interesse geral é a verdadeira origem de toda a actividade 

moral” (Durkheim, 1967: 25). O domínio da vida moral não começa senão quando tem 

início a vida colectiva, o que significa que somos seres morais na medida em que 

somos seres sociais (Durkheim, 1934: 50). A autoridade moral surge da sua 

desirabilidade, segunda característica do acto moral a seguir ao carácter obrigatório 

(Durkheim, 1906: 5), a qual se relaciona com um sentimento religioso presente na 

moralidade. Se moralidade e sociedade se encontram em associação, tal deve-se à 

força religiosa que nelas perpassa. Toda a comunidade religiosa constitui um ambiente 

moral do mesmo modo que a disciplina moral tende a assumir uma forma religiosa. Tal 

como o facto moral, segundo Durkheim, também a religião é uma ocorrência social ao 

conter um sistema de prescrições de práticas sociais que exercem uma influência 

determinante sobre o comportamento dos indivíduos (Durkheim, 1967: 91). Tal como 

a moral retira o homem de um ambiente estritamente individualista, a religião 

complementa a moralidade recebendo-o e envolvendo-o num ambiente social de 

forças colectivas. É nesta medida que a publicidade é um princípio societal cuja 

natureza manifesta uma forma moral e religiosa: moral na medida em que articulando 

as expectativas da sociedade ela faz difundir o sistema de normas sociais vigentes; 

religiosa103, já que a publicidade, não apenas aplica a moralidade, como ainda, ao fazê-

lo, contribui para o nascimento de um sistema de crenças que regulam a vida social 

centripetamente. Como a sociedade ultrapassa o indivíduo, a publicidade estabelece o 

elo, religioso e moral, de ligação entre ambos. Porque participar na sociedade é 

participar num tipo de vida colectiva que faz a unidade dos grupos sociais, o indivíduo 

participa simultaneamente numa religião. E é aqui que recuperamos as ideo-lógicas do 
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 Curiosamente, Durkheim parece assinalar, ainda de que forma subtil, uma afinidade entre religião e 
publicidade: “Todas as ideias religiosas têm, então, uma origem social; e sabe-se, por outro lado, que 
elas são ainda, para a grande maioria dos homens, a forma eminente do pensamento público e privado” 
(Durkheim, 1934: 53 - sublinhado nosso). Não é suficiente para estabelecer um nexo entre ambas mas 
indicam, de qualquer modo, um caminho interpretativo para pensar o princípio de publicidade e a 
dimensão religiosa da sociedade. 
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carácter disposicional da publicidade. O sistema de crenças disposicionais implica uma 

inserção em grupos sociais cujo funcionamento se caracteriza pelo sentimento 

religioso já que este procede ao trabalho de inserir indivíduos isoladas em 

agrupamentos colectivos. Eis como se passa da disposição ao teor da publicidade: é 

moral e religiosamente que a publicidade opera nas sociedades transformando 

sistemas de crenças respeitantes à compreensão conceptual da realidade em sistemas 

de crenças relativos ao comportamento, actividade e prática sociais. A subordinação 

da ideação social, das ideo-lógicas, pressupõe um modelo religioso do societal. A 

publicidade opera, como disposição e como teor, entre estes dois pólos. O modo como 

as ideo-lógicas procedem (publicamente) à sociourgia consubstancia-se num “fazer 

sociedade” como o fim da moralidade, em que o seu obreiro é o processo publicitário 

fundamentado religiosamente. Os indivíduos não carregam consigo os preceitos da 

moral. Precisam da acção publicitária para os integrar e incrementar. Porque a 

moralidade se revela como um facto social dotado de exterioridade e coerção 

(Durkheim, 1934: 67), cabe à publicidade proceder religiosamente de modo a 

coordenar as vontades individuais segundo o ritmo colectivo. Se a moral exprime o 

homem (Durkheim, 1920: 13), a publicidade exprime (religiosamente) a sociedade. No 

fundo, o que falta na sociologia da religião do autor de Les Formes Élémentaires de la 

Vie Religieuse é o reconhecimento do processo através do qual a religião se imprime 

nos indivíduos. Esse processo mediador consiste, sem dúvida, no processo publicitário. 

Este permite transformar a dimensão religiosa numa categoria central do 

funcionamento das sociedades enquanto modo preferencial de implementação e 

desenvolvimento de uma moralidade como força de coesão e consolidação do social. 

Em acordância com a publicidade é possível identificar o religioso como uma força 

social de agregação das individualidades e constitui-la como uma categoria pública 

moral de comunicação de ideias e sentimentos ao mesmo tempo que dirige e regula as 

relações sociais. 

Mas como reconhecer a relação entre publicidade e o religioso? A religião é 

uma dimensão fundamental das sociedades que o princípio de publicidade actualiza 

em permanência com base na divisão moral do universo em duas categorias 

antagónicas designadas pelo sagrado e pelo profano. A essência da religião (e que a 

publicidade absorve e consolida) é a dualidade constitutiva da compreensão da 
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realidade como esfera sagrada e como esfera profana104 (Durkheim, 2001: 36). A 

natureza religiosa da publicidade envolve esta distinção; todavia, depende de uma 

ampliação do entendimento do sagrado desde a sua acepção estrita em termos 

teológicos até à sua acepção alargada em termos sociológicos. Este sagrado não 

contempla uma dimensão ligada ao sobrenatural ou à divindade mas com o 

investimento moral que uma colectividade atribui. Trata-se de um domínio 

socialmente reservado, patamar especial e privilegiado que as sociedades conservam 

como princípio organizativo. O sagrado sociológico não pode ser confundido com o 

hagios ou o sanctus pois ele traduz, na verdade, uma regra de comportamento 

excepcional, uma qualidade socialmente banida ou vetada. Como esclarece Durkheim, 

“as coisas sagradas são aquelas protegidas e isoladas por proibições; as coisas profanas 

são aquelas coisas às quais as proibições se aplicam e que devem afastar-se daquilo 

que é sagrado” (2001: 40). Há assim uma complementaridade entre sagrado e profano 

que se traduz numa visão em que o sacrilégio aponta, não para a heresia mas para a 

permeabilidade entre ambas as dimensões. O sagrado social é esse espaço invisível em 

que determinado objecto se eleva da trivialidade profana e do controlo individual105 e 

adquire uma importância colectiva literalmente extraordinária ao ponto de ser 

discriminada como pertencendo a uma esfera sagrada, distinta. A dimensão religiosa 

articulada na publicidade funciona neste registo do sagrado retirando pessoas e 

objectos da normalidade e inserindo-as numa dimensão específica própria que 

funciona como uma estigmatização positiva. Ela alterna entre a profanidade da 

realidade social não sujeita a uma prescrição especial do comportamento e a 

consagração (cum sacrare) inviolável. O sagrado social aproxima-se, assim, do sacer 

que para os romanos continha essa conotação de venerável e augusto, não obstante o 

Homo sacer ser, igualmente, a figura legal que descrevia o banimento infame de um 

homem da sociedade (perdendo inclusivamente os seus direitos de cidadania) mas que 

não podia ser sacrificado devido a essa condição abominável. Ambas as acepções de 

sacer, apesar de discordantes na aparência, partilham a mesma visão estigmatizante 
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 Fazendo do indivíduo um Homo duplex. 
105

 “O domínio do profano apresenta-se como aquele do uso comum, aquele dos gestos que não 
necessitam de precaução e que se situam na margem frequentemente estreita deixado ao homem para 
exercer, sem condicionantes, a sua actividade. O mundo do sagrado, pelo contrário, aparece como 
aquele do perigo: o indivíduo não se pode aproximar sem se defrontar com forças que lhe escapam” 
(Caillois, 1950: 24). 
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que descrevemos do sagrado social: um indivíduo, positiva ou negativamente, é 

investido colectivamente de uma qualidade singular que o faz aceder ao domínio do 

sagrado, a essa categoria do singular, do anormal, do invulgar.  

A publicidade põe religiosamente em prática a divisão da realidade entre um 

plano profano e trivial e um plano socialmente sagrado. Então, a este sagrado social, a 

este sacer como categoria eminentemente social presente no processo publicitário 

chamaremos (pedindo de empréstimo a Rudolf Otto (2005: 14) o termo) de numinoso 

(do latim numen, ou presença sagrada). O religioso da publicidade, isto é, a força 

colectivamente agregadora que a publicidade encerra, consiste numa experiência 

numinosa, ou socialmente sagrada. O numinoso como categoria especial de 

interpretação e avaliação sociais. O poder centrípeto da religião que emana no 

princípio de publicidade realiza-se numa experiência numinosa em que a sociedade, 

enquanto colectivo total, discrimina determinado objecto, indivíduo ou situação 

atribuindo-se um carácter sagrado. O numinoso instaura um “sentimento do estado de 

criatura, o sentimento da criatura que se abisma no seu próprio nada e desaparece 

perante o que está acima de toda a criatura” (Otto, 2005: 19). Relaciona-se com o 

princípio religioso da exterioridade e incompletude no qual a sociedade se faz auto-

representar por um enorme fosso qualitativo entre elementos inferiores profanos e 

elementos superiores, sagrados, que gozam de um estatuto singular. Sendo o profano 

tudo aquilo que não se encontra social e moralmente interdito, o sagrado, uma vez 

que designa essa proibição primordial, designa um círculo restrito e superior de uma 

categoria. Enquanto presença acima da normalidade profana, o sagrado social como 

numinoso comporta uma experiência do sublime, uma apreciação apaziguadora, 

ressonância harmoniosa de contemplação subserviente de uma mesma vibração 

comum. Faz ressaltar uma dignidade imponente (majestas), autoridade 

colectivamente respeitada pela superioridade com que é encarada. A voz da 

publicidade é troante e imperativa: a sua sacralidade impõe-se com veneração e 

respeito da norma106. É perturbadora porque interdita uma ordem de realidade 

apresentando um campo sagrado a ser numinosamente admirado. A sua vertente 
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 Referimo-nos, insistimos, a um sentido da religião como religação social (do latim religare); a sua 
estrita acepção teológica e eclesiástica encontra-se excluída. Por isso, este respeito da norma deve ser 
entendido não como decorrendo de uma autoridade religiosa mas de um fundamento de coesão 
exercido publicamente. 
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deliberativa procurando o consenso enraíza-se no reconhecimento da sua sacralidade 

inerente: o que é publicamente discutido e acordado torna-se um facto numinoso 

digno de deferência devido à sua majestas.  

É neste sentido, pode afirmar-se que a publicidade é sagrada. Ela contém um 

carácter religioso que se espraia numinosamente como algo a ser respeitado. Por isso, 

o teor do princípio de publicidade cifra-se justamente na sua hierofania (hierion- 

phonia) ou aparição do sagrado. O que caracteriza a experiência social do homem, não 

é apenas a formação religiosa e moral, como a sua sacralização. Esta, não apenas se 

afirma como realidade social extraordinária dotada de uma autoridade superior, como 

ainda se mostra como transmutação interpretativa da qualidade da realidade social. 

“Quando o sagrado se manifesta por uma qualquer hierofania, não só há rotura na 

homogeneidade do espaço, mas há também revelação de uma realidade absoluta, que 

se opõe à não-realidade da imensa extensão envolvente. A manifestação do sagrado 

funda ontologicamente o mundo. Na extensão homogénea e infinita onde não é 

possível nenhum ponto de referência, e por consequência onde orientação nenhuma 

pode efectuar-se – a hierofania revela um «ponto fixo» absoluto, um «Centro»” 

(Eliade, s/d: 36). Voltamos a reencontrar a questão da organização conceptual da 

realidade pois a disposição da publicidade continua no seu teor e as macro-estruturas 

do pensamento reflectem-se nas microestruturas, tal como elas se manifestam na 

religião e na hierofania social da publicidade. De facto, a irrupção do sagrado social, 

cumprida no processo publicitário, projecta uma estabilidade fixa no espaço aberto do 

profano abrindo a possibilidade de fundar colectivamente a sociedade. Esta 

reconhece-se como tal no momento em que a publicidade a revela como hierofania, 

como uma dimensão social do sagrado, como uma manifestação numinosa. A 

publicidade retira-a do terror do vazio fornecendo-lhe uma matriz numinosa a partir 

da qual se pensa e reflecte nas práticas sociais. O sagrado social como produção de 

uma realidade absoluta que permita a comunidade107. Há, portanto, nesta qualidade 

hierofânica da publicidade, uma responsabilidade de criação do laço colectivo que 

sustenta a sociedade.  
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 “Por isso o real por excelência é o sagrado; porque só o sagrado o é de uma maneira absoluta, age 
eficazmente, cria e faz durar as coisas. Os inúmeros gestos de consagração – dos espaços, dos objectos, 
dos homens, etc – revelam a obsessão do real (…)” (Eliade 1992: 26). 
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Isso mesmo se verifica na definição durkheimiana de religião. Enfatizando não 

apenas as crenças e os ritos, a religião distingue-se pela sua elevada capacidade em 

gerar uma comunidade moral forte em que as sociedades se amparam. “Uma religião 

é um sistema solidário de crenças e práticas relativas ao sagrado, o mesmo é dizer, 

separadas e rodeadas de proibições – crenças e práticas que unem todos os aderentes 

numa mesma comunidade moral chamada de igreja” (Durkheim, 2001: 46). Uma vez 

que “igreja” tem aqui um sentido colectivo de uma organização social de um conjunto 

de indivíduos dotada de um cerimonial, afasta-se do sentido teológico como clero 

institucionalizado. Nesta acepção sociológica da religião, ela designa sobretudo uma 

força de coesão da comunidade em torno de crenças e práticas partilhadas, ou se 

quisermos, de representações colectivas. Segundo Durkheim, é devido à existência de 

um grupo social moralmente coeso, uma comunidade de crentes, que a religião se 

distingue da magia já que esta não possui uma base social em que os aderentes 

aspirem a formar uma comunidade moral. A magia não impele os indivíduos a 

entrarem em relações entre si como membros de um mesmo corpo social partilhando 

a mesma totalidade da vida. Por exemplo, o feiticeiro tem uma clientela que não 

forma uma comunidade pois as interacções são acidentais ou transitórias. Por isso, a 

magia não pode ter uma igreja (Durkheim, 2001: 43). Não obstante, as fronteiras entre 

magia e religião não são tão claras. A magia é uma actividade social que, à semelhança 

da religião, depende da crença colectiva. Ambos são factos sociais. Embora a magia 

não se caracterize pela existência de uma Igreja, a verdade é que ela pressupõe a 

partilha dos mesmos hábitos sociais108.  

Eis pois a afinidade entre publicidade e religião: a aptidão para serem pólos 

agregadores de individualidades num conjunto supra-individual a que se chama 

sociedade. A dimensão religiosa da publicidade tem a ver com a formação de um 
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 “Se pudermos demonstrar que, em toda a extensão da magia, reinam forças semelhantes às que 
actuam na religião, teremos assim demonstrado que a magia tem o mesmo carácter colectivo que a 
religião. Nada mais nos restará senão demonstrar como se produziram estas forças colectivas, apesar do 
isolamento em que parecem manter-se os feiticeiros, e seremos levados a pensar que estes indivíduos 
nada mais fizeram senão em apropriar-se das forças colectivas” (Mauss, 2000: 110). As forças colectivas 
a que Mauss se refere consagram-se no mana, expressão de sentimentos sociais formando uma 
categoria do pensamento colectivo que impõe uma classificação das coisas, separando umas e 
aproximando outras. É notória a afinidade da reflexão de Mauss e de Durkheim embora, anos após a 
publicação do Esquisse d'une théorie générale de la magie, Durkheim tivesse preferido diferenciar 
religião e magia. Ainda assim, têm em comum um entendimento muito similar da religião e da magia já 
que ambos as subordinam a uma síntese do colectivo. 
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sistema de representações por intermédio das quais os indivíduos imaginam a 

sociedade e reflectem as suas relações com essa entidade supra-individual. Mas liga-

se, sobretudo, à criação e à reprodução da consciência da sociedade. Esta só existe na 

medida em que a dimensão religiosa da publicidade a recria como entidade moral que 

coloca em movimento uma colectividade. O que Durkheim nos demonstra com a 

digressão sobre as representações simbólicas dos clãs totémicos é que as sociedades 

necessitam dos símbolos para descrever ideias e sentimentos que de outro modo não 

passariam de abstracções isoladas. O que perpassa no culto religioso, em particular, na 

religião totémica, é, em última análise, a reverência que os indivíduos prestam a si 

próprios enquanto corpo colectivo dotado de uma consciência comum. Eles 

necessitam de uma religião articulada publicamente que possibilite a criação de uma 

mente colectiva. O sentimento religioso é, assim, uma força social gerada 

comunitariamente que visa a constituição de um grau elevado de coesão interna 

através da canalização das energias atribuídas a um objecto figurativo. Este assume-se 

como totem nas sociedades ágrafas da Austrália, mas nas sociedades contemporâneas 

pode revestir-se de um polimorfismo ilimitado em qualquer discurso simbólico. Os 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica assumem esse papel religioso 

apropriando-se do princípio de publicidade e concentrando-se na canalização das 

pulsões colectivas em torno de um acontecimento ou objecto. O que a dimensão 

religiosa da publicidade augura é a manufactura de uma força colectiva que é 

direccionada, não para uma realidade exterior, para si mesma, em seu próprio 

benefício. O já referido princípio religioso da exterioridade funciona, então, como um 

catalisador que a publicidade toma uso com vista à formação interna dessa força 

colectiva supra-individual.  

Durkheim deixa claro (embora nunca desenvolva a intuição) que existe uma 

afinidade directa entre religião e sociedade, talvez mesmo publicidade, sobretudo ao 

nível do cerimonial empreendido pelos indivíduos “O que ocupa os seus pensamentos 

são crenças comuns, tradições comuns, as memórias dos grandes antepassados, o 

ideal colectivo de que eles são a incarnação – em resumo, coisas sociais. Mesmo os 

interesses materiais que os grandes cerimoniais religiosos se destinam a satisfazer são 

públicos por natureza, sendo assim sociais” (Durkheim, 2001: 259 - sublinhado nosso). 

A função da religião é proceder publicamente à agregação colectiva das mentes 
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individuais isoladas com vista à constituição de uma nova forma de consciência para 

além da consciência pessoal; uma consciência colectiva. Cabe ao teor religioso da 

publicidade promover a mudança social das consciências109 fazendo representar, 

através de crenças e práticas simbólicas, a sociedade perante os indivíduos. A partir da 

contiguidade dos corpos ela pretende impor a contiguidade das consciências, um 

estado mental colectivo partilhado por todos enquanto unidade social. É no conjunto 

sistematizado de crenças e sentimentos comuns de uma sociedade chamado de 

consciência colectiva (Durkheim, 1967: 81) que a religião se ancora. “Porque este 

comportamento é partilhado, a sua vivacidade em cada mente individual ecoa nas 

outras. As representações que o exprimem em cada um de nós têm, então, uma 

intensidade que puros estados de consciência individual não conseguem atingir (…). A 

sociedade fala pela boca daqueles que a afirmam na nossa presença: quando os 

ouvimos, ouvimos a sociedade falar, e a voz colectiva possui uma ressonância tal que 

uma única voz não a pode igualar”(Durkheim, 2001: 155). A consciência colectiva é, 

pois, a alma do corpo social, conjunto de ideais colectivos vistos por todos, 

compreendidos por todos, representados perante todos os espíritos, agilizada não 

apenas pela religião como pela publicidade; pois se a religião tem por objectivo a 

unificação social, à publicidade cabe tornar essa unidade o mais dilatada possível 

fazendo com que o pensamento colectivo alcance todos os pontos do tecido social. 

Embatemos agora numa pergunta: Onde pode ser localizado o teor religioso da 

publicidade? Qual a sua origem? A religiosidade advém da capacidade da publicidade 

contribuir para a reunião de uma energia social que se concentra em actos sagrados ou 

extraordinários transportando os indivíduos para um estado de êxtase colectivo. As 

mobilizações presenciais da multidão possuem um valor social acrescido por se 

basearem num registo marcadamente público. Essas reuniões relativamente acidentais 

acontecem devido à força convergente da publicidade que empurra indivíduos 

isolados para ajuntamentos colectivos de singular intensidade. Claro que a publicidade 

não manifesta o seu teor religioso apenas na multidão ocorrendo igualmente, na 

                                                           
109

 É justamente porque a religião consiste na instituição de um vínculo comum que as religiões não 
podem ser falsas. Uma vez que indicam uma realidade colectiva é essa mesma comunidade que garante 
a verdade das suas crenças, já que o culto de símbolos religiosos não significa senão o culto da própria 
sociedade. Ela exprime algo de absolutamente genuíno que é o espírito ou consciência de uma 
comunidade. Cf. Parkin (1992: 48). 
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contemporaneidade, em situações não-presenciais, como por exemplo na interacção 

quasi-mediatizada onde irrompe um frenesim social que por vezes acaba por se 

concretizar em reuniões populares mas que possui uma força intrínseca 

independentemente da presencialidade. Os dispositivos de mediação simbólica são os 

mestres-de-cerimónia110 desta religião publicitária onde colectivos parecem ganhar um 

ímpeto renovado. Eles despoletam mesmo essa ebulição colectiva, despertando 

consciências, mobilizando interesses ou difundindo crenças. A publicidade contém em 

si um germe exaltativo que reúne individualidades isoladas numa comunidade moral. 

A assembleia, presencial ou não, gera um estado emocional de excitação social, 

densidade moral e efervescência que funcionam como um estimulante social. É o 

momento da hierofania social111, da interrupção da profanidade monótona e átona 

que acelera os processos de concentração e coesão sociais ao mesmo tempo que 

aumenta o seu ritmo. Ritos, feriados, festas, festivais, cultos religiosos ou laicos, 

cerimónias públicas proporcionam uma oportunidade dos homens comunicarem 

(communicare - tornar comum) uma contracção da sociedade sobre si mesma que a 

faz explodir em manifestações de hiper-excitação e entusiasmo que fazem gravitar os 

homens em torno de ideais colectivos superiores ao seu interesse particular. A 

publicidade gere este ritmo entre a criação efervescente e a recriação refervescida. 

Por isso, a dimensão ritual é central já que a sociedade tem necessidade de se afirmar 

periodicamente recuperando a excitabilidade colectiva112. A efervescência social é, 

pois, a origem do fenómeno sociológico da religião (Durkheim, 2001: 164) contido no 

princípio de publicidade. A relação entre sociedade e indivíduo enraíza-se assim na 

oposição entre sagrado e profano. A sociedade é a derradeira origem daquilo que é 

sagrado, da autoridade moral última. A publicidade transporta os indivíduos para um 

estado de hipnose social que os faz consolidar uma consciência colectiva que emerge 

abruptamente deste delírio (delirium). Este tresvario colectivo amplia a consciência 

individual dando-lhe a conhecer forças sociais latentes. “Quando as consciências 

individuais, em vez de continuarem separadas umas das outras, entram em relações, 
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 Exemplos célebres que trabalham esta perspectiva cerimonial e ritual dos dispositivos tecnológicos 
de mediação simbólica (sem no entanto os reduzir ao ritual) são, por exemplo, Dayan e Katz (1999), 
Dayan e Katz (1988: 161- 186) e Couldry (2002). 
111

 De facto, sagrado e efervescência partilham o mesmo traço orgiástico comum (orgia). 
112

 Um acontecimento histórico fundamental baseado na excitabilidade colectiva foi a Revolução 
Francesa. Para a sua análise a partir das noções de sagrado e de efervescência vide Hunt (1988: 25-43). 
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agem umas sobre as outras e desenvolve-se uma síntese da vida psíquica de um novo 

género. (…) Os sentimentos que nascem e crescem no seio dos grupos possuem uma 

energia que individualmente lhes seria impossível ter. (…) A vida não é apenas intensa; 

ela é qualitativamente diferente. Entranhado pela colectividade, o indivíduo 

desinteressa-se dele mesmo, esquece-se e dá-se por inteiro aos fins comuns” 

(Durkheim, 1911: 10). O efervescente social é um despoletador da consciência 

colectiva e do sagrado ou autoridade moral. Tem sobre os indivíduos uma ascendência 

moral despertando sentimentos morais particulares. A consciência colectiva é uma 

alma social encarnada e incorporada em cada consciência individual ao ponto deste a 

tornar sua de um modo que não se assemelha à coerção mas à naturalização do 

colectivo sobre si (Durkheim, 2001: 169), a uma adoração laica da sociedade. 

Inserida no processo publicitário e perspectivada sociologicamente, a religião 

designa pois o teor público simbólico que representa periodicamente a força da 

consciência colectiva possibilitando aos indivíduos abrirem um espaço comunicativo 

vocacionado para a obtenção da coesão da sociedade ao se sentirem parte de um 

corpo colectivo supra-individual dotado de autoridade moral indubitável113. O princípio 

de publicidade articula, então, uma qualidade relacional ímpar caracterizada 

comunicacionalmente despertando espontaneamente um grau elevado de 

comunidade. Na publicidade, os indivíduos experienciam uma intimidade, 

imediaticidade, empatia e partilha fundadoras inspirando o mesmo sentir uníssono. 

Eles vivem num sentimento comunitário, numa communitas114, isto é, num fundo 

existencial universalista e holístico que provoca a emergência do reconhecimento do 

vínculo social e da colectividade servindo para unir e fortalecer as relações sociais 

(Turner, 2008: 126-133). Pese embora as diferenças de estatuto, a publicidade abraça 

colectiva e indistintamente todos os indivíduos. Ela é mesmo o cimento que liga a 

heterogeneidade social chegando a todos os vazios e evitando uma socioporose 

perigosa. Trazendo a communitas ao indivíduo, devolvendo-lhe a sociedade, 

gratificando-o com uma consciência colectiva superior, a publicidade envolve um 
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 A força acérrima da moral não deve, no entanto, fazer-nos pensar que o princípio de publicidade faz 
subordinar integralmente o indivíduo à sociedade à semelhança de uma moral fechada, “fusão 
instintiva” própria das sociedades ágrafas (cf. Bergson, 1976: 56). Subscrevemos, antes, uma dialéctica 
entre a abertura e o fechamento da moral (e da religião) em que o colectivo reforça o singular e o 
particular contribui para o universal. 
114

  Sobre o conceito de Victor Turner vide Rubenstein (1992: 247-277). 
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estrato profundo de relacionamento, estrato esse independente das hierarquias 

estruturais da sociedade. A communitas localiza-se nesse infra-nível universal e neutro 

onde o que une os indivíduos é a mesma condição humana115. A publicidade opera a 

homogeneização primordial, a ausência de constrangimentos que não se inscrevam na 

autoridade moral da sociedade, e a dissolução intersticial, momentânea mas sempre 

actualizável, da rigidez da estrutura social. Em última análise, o que o teor religioso da 

publicidade, em particular as decorrentes hierofania, efervescência e communitas, nos 

demonstra é que a sociedade é, antes de mais, um processo de construção publicitária, 

processo dialéctico assente em múltiplas camadas conceptuais que sublinha 

fundamentalmente o desejo humano de, por um lado, se inscrever em modalidades 

comunitárias de identidade como exemplifica o conceito de Gemeinschaft (Tönnies, 

2002); e por outro lado, de aspirar a “fazer sociedade”, independentemente do 

desenvolvimento civilizacional em que se insere116. 

Se a disposição e o teor do princípio de publicidade têm alguma coisa a 

demonstrar é, com certeza, a relação efectiva entre os processos de pensamento 

(individuais e colectivos) e os factos culturais. Pensamento e cultura encontram-se 

entrelaçados, tal como espírito e matéria. Há, pois, uma afinidade estrutural entre as 

ideo-lógicas e a sociourgia que se traduz nos modos que os homens utilizam para 
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 “Comunidade não é o estar lado a lado (e pode-se acrescentar, acima e abaixo) mas uns com os 
outros numa multitude de pessoas. E esta multitude, embora se mova em direcção a um objectivo 
experiencia um encontro dinâmico com os outros, a passagem de um I a um Thou. A comunidade é onde 
a comunidade acontece” (Buber, 1961: 51). 
116

 Gostaríamos de sublinhar que o teor religioso da publicidade, tal como o próprio princípio de 
publicidade, parece ser uma categoria heurística, central e universal, de qualquer sociedade. Sejam 
sociedades ágrafas, sejam sociedades tradicionais ou modernas, Orientais ou Ocidentais, parece óbvio 
que todas contêm essas ideias fundadoras da publicidade e da religião. Conforme escreve Prades 
referindo-se à teoria durkheiminiana da religião, “ela convida a explorar a ideia de sagrado e a ideia do 
seu princípio unificador como uma experiência humana de base, como uma experiência transhistórica, 
que é anterior, contemporânea e posterior ao desenvolvimento da ideia de Deus. Ela convida a 
examinar a metamorfose e a persistência das coisas sagradas em todas as culturas, politeístas, 
monoteístas, panteístas, materialistas e outras, no Oriente e no Ocidente, nos povos arcaicos, nas 
civilizações tradicionais e last but not least no seio da modernidade”(Prades, 1987: 293). 
Se Durkheim escreve Les Formes Elémentaires da la Vie Religieuse baseado na bibliografia etnográfica 
das sociedades ágrafas australianas, Maffesoli aborda a herança sociológica de Durkheim 
transportando-a para as sociedades de experiência pós-moderna, o que, de certo modo, sugere o 
carácter transhistórico da religião como categoria social. Aliás, assistimos em Maffesoli (2000) a uma 
análise da contemporaneidade a partir do papel social da religião. Ele descreve a revigoração das 
sociedades a partir de uma revitalização do sagrado que origina uma reavaliação da sociabilidade e uma 
reapreciação da moral. No seu trabalho é saliente o papel da emoção e comoção na emergência de um 
sentimento colectivo. 
Para uma renovação do estudo das questões religiosas e morais na actualidade vide Shilling e Mellor 
(1998: 193-209). 
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transformar conceitos operatórios em realidades culturais e, vice-versa, realidades 

culturais entendidas a partir de conceitos arquetípicos que a publicidade encerra. 

Assim, bem no âmago da cultura, e da publicidade, processa-se uma ecologia das 

representações colectivas. A publicidade ocupa-se do contágio dessas representações 

partilhadas socialmente sendo nesse sentido que contribui para simultaneamente 

enformar (pensar) e materializar (produzir) a cultura. “O contágio não é um tipo de 

processo secundário através do qual o sagrado é propagado; é o grande processo pelo 

qual ele é adquirido. A sacralidade opera-se por contágio, pelo que não surpreende 

que seja transmitida também por contágio” (Durkheim, 2001: 241). Ora, a responsável 

pelo contágio, quer do sagrado, quer das representações colectivas, é o processo 

publicitário. Este gere as relações entre representações colectivas e materializações 

culturais. Diz respeito ao ambiente simbólico de que as sociedades se fazem revestir. É 

por isso que à publicidade se arrola uma “epidemiologia das representações, o estudo 

dos elos causais em que as representações mentais e públicas estão envolvidas: a 

construção ou recuperação de representações mentais pode levar os indivíduos a 

modificar o seu ambiente físico, por exemplo, produzir uma representação pública. 

Estas modificações do ambiente podem fazer com que outros indivíduos construam 

representações mentais próprias; e que estas novas representações sejam arquivadas 

e mais tarde recuperadas e que, por sua vez, leva os indivíduos que as possuem a 

modificar o ambiente” (Sperber, 1985: 77). A epidemiologia das representações 

defendida por Sperber aponta, desde logo, para o princípio da publicidade. Este funda 

representações públicas propagando-as a partir de representações prévias, mas que, 

dada a sua natureza generativa, transforma as próprias representações públicas 

noutras representações públicas. O ecossistema simbólico da publicidade existe, assim, 

com o fim de fazer representar alguma coisa para alguém tornando-a interpretável e 

facilmente assimilável numa estrutura de pensamento, ascendente ou descendente, 

isto é, preliminar ou subsequente. Percebe-se o papel comunicativo central da 

publicidade: comunicar equivale socialmente a publicitar, na medida em que as 

representações são comunicadas, isto é, transformadas em representações públicas 

partilhadas pela mesma comunidade moral. Como já se teve oportunidade de referir, a 

cultura (ou pelo menos parte dela) consiste justamente nas representações colectivas 

que persistem no horizonte social como representações públicas fundamentais, o 
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mesmo é dizer, são aquelas representações públicas que se tornam mais contagiantes 

(e contagiadas). Digamos que a cultura é, então, a infecção positiva das 

representações colectivas contidas no processo publicitário por todo o tecido social. 

Portanto, enquanto epidemiologia das representações, a publicidade designa o 

processo de difusão, alardeamento e distribuição das representações colectivas (cf. 

Sperber, 1996: 44). A propriedade contagiante, diríamos mesmo religiosa, do princípio 

de publicidade decorre então da capacidade que estas representações colectivas e 

públicas possuem de atrair a atenção da sociedade, dirigi-la para certos objectos e 

transformá-los numa grande consciência comum. 

Até aqui dissertámos sobre a produção (disposição) e a reprodução (teor) das 

representações que circulam na publicidade. Porém, o teor religioso da publicidade, e 

particularmente o seu carácter epidemiológico e contagiante, deixa-nos a mãos com a 

questão da persistência temporal do ecossistema simbólico, isto é, com a necessidade 

de apurar de que modo as representações colectivas não se deixam apagar do 

repositório de conceitos de uma sociedade. Porque para a publicidade se afirmar como 

princípio universal das sociedades tem de assegurar a sua periódica reciclagem 

simbólica. O próximo passo, o terceiro na caracterização do processo arqui-

publicitário, consiste, então, em perguntar: como é que essas representações públicas 

se perpetuam? Como é que a publicidade, e o seu conteúdo, faz persistir as 

representações simbólicas das sociedades? 

 

Publicidade e Memória 
 

O sentimento moral confunde-se com o teor religioso do processo publicitário. 

De facto, o significado profundo daquilo que Durkheim chama de “efervescência 

social” (Durkheim, 2001: 164) prende-se com a necessidade da sociedade manter uma 

continuidade histórica da sua própria consciência. Os períodos de ajuntamento 

possuem uma natureza comemorativa que renova a solidariedade dos seus membros a 

partir do despertar de uma emoção comum patética (pathos) e de uma energia 

colectiva idiossincrática à comunidade (ethos). O simbolismo das práticas 

comemorativas publicitárias revifica, não apenas, os elementos essenciais da 

consciência colectiva da sociedade, como ainda, ao fazê-lo por intermédio da 
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celebrização, prolonga no tempo a memória comunitária117. Os ritos denotam a 

operação simbólica que transmite publicamente uma memória social, condição 

fundamental para a vida colectiva (Mitzal, 2003: 123-143). Nesses ajuntamentos 

dinâmicos, assiste-se à recuperação do passado mítico como condição da identidade 

colectiva cujo rito presente é a incarnação de uma tradição comum ancestral. Na 

celebração da mitologia cósmica fundadora da sociedade assiste-se à reprodução da 

memória comungada e ao reviver da unidade original perdida, que deste modo é 

reencontrada. Há, assim, uma afinidade entre religião e memória. A religião de uma 

sociedade, significa, no fundo, a transmissão - se quisermos o contágio - publicitário de 

uma memória colectiva. O teor religioso da publicidade, em particular a epidemiologia 

das representações, tornar-se-ia pouco compreensível se prescindíssemos do elemento 

que lhe permite fundar-se historicamente e perpetuar-se no tempo: a memória 

colectiva. A lembrança social, como processo de reabilitação de um passado colectivo 

comum, surge como um factor principal, da arqui-publicidade sublinhando o quanto as 

sociedades necessitam de renovar a sua unidade através de uma moralidade que 

assenta não apenas numa publicidade forte, como numa mnemotécnica social que 

ligue passado, presente e futuro. As sociedades necessitam, não apenas da publicidade 

como pilar de coesão no presente, mas também da memória colectiva como pilar 

transhistórico de coesão. Estes dois pilares constituem as formas elementares da vida 

social sustentando o seu quadro moral e religioso, e conferindo um sentimento 

comunitário baseado em sólidos vínculos de solidariedade118.  

O modo como o passado desagua no presente das sociedades possui uma 

importância central; daí a questão da determinação da relação entre publicidade e 

memória. Com efeito, o teor religioso (englobando o sentimento moral e a consciência 

colectiva) da publicidade resume-se ao problema mítico do começo. Porque as 

sociedades explicam-se a si próprias, não tanto atendendo a causas imediatas (aitiai de 
                                                           
117

 Para um estudo da memória social como actos de transferência baseados em cerimónias 
comemorativas e práticas corporais vide Connerton (1993). 
118

 Note-se a continuidade teórica com que foi afirmado a propósito da disposição da publicidade. Se as 
ideologias se constituem como elementos duros de coesão social, a verdade é que tal coesão se funda 
previamente num princípio de publicidade de teor religioso. As ideo-lógicas fornecem um quadro 
conceptual mas este necessita de ser confirmado socialmente. Podemos entender a consciência social e 
o sentimento moral como essa ratificação religiosa e pública. Assim, as ideo-lógicas carecem de uma 
estrutura social ampla providenciada pela publicidade e onde a memória colectiva pode ter um papel 
determinante. Com efeito, muitas ideo-lógicas nascem da organização social da memória colectiva 
mobilizando acontecimentos culturais universais com base em interesses particulares. 
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que fala Aristóteles na Metafísica) mas ao princípio originário arquetípico 

(reencontramos a archai). A comunidade encontra-se condenada a procurar a sua 

unidade repetidamente regressando periódica e ritualmente à sua origem mítica. O 

que significa que se sentencia à odisseia de reconstitui-la e restaurá-la: a memória 

colectiva encerrada no processo publicitário consiste justamente no modo como as 

sociedades o fazem. Ela colmata o abismo do passado originário e do presente da 

experiência social. Recorrendo ao esforço da memória colectiva de refundar o kosmos 

a partir do kaos, encontramos a dinâmica social simplificada. E por isso o processo 

publitário nunca se encontra completo padecendo da maldição das danaides: a vida 

social é uma espécie de jarra que a publicidade se obriga a encher de água, não 

obstante os furos que continuamente a vertem. 

Na medida em que procura a refundação inteligível das sociedades, a memória 

colectiva trabalha com representações, ligando-se ao seu quadro cognitivo, condição 

fundamental para elaborar uma concepção de mundo. As ideo-lógicas inserem-se na 

mnemosyne, contagiando-se publicamente ao longo do tempo, recortando-se 

sucessivamente em conceitos e representações simbólicas segundo o perfil da 

memória colectiva. Esta é, também, uma questão publicitária. O passado não se 

encontra simplesmente ali à espera de ser resgatado incólume. Não existe tal coisa 

como um contentor à espera de ser usado. O passado tem de tornar-se memória, tem 

de submeter-se a um processo de anamnese, tem de fechar a fenda mítica, repensá-lo 

e representá-lo. Como nos ensina a escrita de Proust, a memória organiza-se enquanto 

recherche, busca em vez de recuperação, averiguação e sondagem em vez de 

conquista. “É através desta ténue fissura entre passado e presente que constitui a 

memória tornando-a poderosamente viva e distinta do arquivo ou qualquer outro 

sistema de armazenamento” (Huyssen, 1995: 5). Encontrar uma consciência colectiva 

síncrona depende, então, da formação social da memória, a qual se define pelo seu 

carácter público. A publicidade entra na equação da sociedade, não apenas porque 

permite articular o sentimento moral, mas também porque ela consiste no processo de 

transferência de representações partilhadas que tornam possível recordar em 

conjunto. O passado tem que ser publicamente articulado para se constituir 

“memória”. E ao operar uma memória social, a publicidade regressa ao seu papel 

como Mediadora Fundamental. A memória colectiva enraíza-se publicamente porque 
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desenvolve essas mesmas representações partilhadas, contagiadas, com vista à criação 

de uma comunidade moral, mas, paralelamente, enraíza-se publicamente porque se 

caracteriza como um processo de procura conjunta de representações comuns. 

Todavia, o que define a expressão “memória colectiva” como uma memória 

pública? Em primeiro lugar, descreve um conjunto de representações complexas que, 

longe de serem monolíticas, referem uma ampla variedade de produtos e práticas 

mnemónicas que a sociedade empreende para se reconhecer a si própria ao longo do 

tempo ao mesmo tempo que preserva o vínculo comunitário. Dada a sua natureza 

simbólica, a memória colectiva que a publicidade comporta envolve não apenas 

discursos, imagens, composições dramatúrgicas, histórias, música (produtos), como 

também ritos, cerimónias, comemorações, celebrações (práticas). Ocorrendo numa 

infinidade de situações e utilizando um número significativo de media simbólicos, ela 

existe através da reiterada interpretação, encenação e reprodução. Por isso, 

perspectivada enquanto conjunto de práticas e produtos mnemónicos, a memória 

colectiva desloca a compreensão individual da memória para a situar precisamente na 

convergência entre o individual e o social119 como momento de um processo negocial 

dinâmico generalizado entre os desejos do presente e o legado do passado (Olick, 

2008: 158). A memória colectiva constante no processo publicitário é um processo, 

não um objecto; uma faculdade, não um instrumento, com que se urde a continuidade 

histórica da sociedade. Ela elabora social e culturalmente as representações colectivas 

concernentes ao cruzamento das malhas do passado e do presente. A memória 

colectiva confronta aspectos fragmentares que, mais do que um tecido, formam fios 

distintos; a sua tarefa, nesse caso, é de dispor dessas fibras construindo uma 

recordação homogénea da comunidade, ou seja, atribuir-lhe a mesma fundação mítica 

que autorize reconhecer-se como uma unidade coesa sob a alçada da mesma 

moralidade. Dito de outra forma, à memória colectiva (pública) cabe constituir a 

estabilidade e o equilíbrio sociais conjugando pathos e ethos120 segundo um texto 

social único. Neste sentido, recordar em conjunto é sentir em conjunto; comemorar é 

rememorar; lembrar é moralizar. 
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 Preposição presente em Halbwachs (1938: 615-623). 
120

 “Com efeito, as leis enraízam-se num ethos específico – um modo de viver junto – constituído ao 
longo de uma grande lapso de tempo e, acrescentaria, surgindo de uma rede de significações tácitas, 
aquilo que qualifiquei de memória colectiva implícita”(Barash, S/D). 
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 E o que significa este sentido público da memória? Que implicações envolve? 

Referir uma memória colectiva compromete imediatamente dois acérrimos 

pressupostos da modernidade: em primeiro lugar, que a memória é uma capacidade 

exclusiva de uma consciência individual de pendor subjectivo121 (Bergson, 1959); e em 

segundo lugar que a memória é um facto da psicofisiologia, de natureza material, onde 

o recordar é retirar um acontecimento de um conjunto de memórias reunidas num 

ponto específico do sistema nervoso central (Ribot, 1881). Ora, a concepção colectiva e 

pública da memória contesta estas assunções ao definir a memória, primeiro, como um 

processo, e, em segundo lugar, como um processo de cariz social, e não exclusivamente 

individual. De facto, aquilo que os homens recordam nunca é apenas uma recolecção 

idiossincrática de factos, acontecimentos, sensações ou emoções; é, antes de mais, um 

conjunto de atributos cuja capacidade de serem lembrados depende do ambiente 

social em que se integram. As memórias, se são exprimidas individualmente, são 

contudo, lembranças de forte cunho social que necessitam de ser suplementadas por 

outras memórias, partilhadas e validadas pelo conjunto da sociedade (Lowenthal, 

1993: 196). Evitando a paráfrase: os grupos sociais influem na memória dos homens. 

Do ponto de vista da memória colectiva, recordar não é resgatar uma memória 

localizada num ponto particular mas recordar socialmente é, sobretudo, reconhecer, 

isto é, reatar uma recordação a um conjunto fluido de outras recordações 

encadeando-as numa continuidade espacial e temporal. “Não basta reconstituir peça a 

peça a imagem de um acontecimento passado para chegar a uma lembrança. É preciso 

que essa reconstituição se opere a partir de dados ou noções comuns que se 

encontrem no nosso espírito do mesmo modo que se encontram no espírito dos 

outros, porque elas passam sem cessar deste àqueles e vice-versa, o que só foi possível 

porque fizeram parte e continuam a fazer parte da mesma sociedade. Apenas deste 

modo se pode entender que uma lembrança possa ser sucessivamente reconhecida e 

reconstruída” (Halbwachs, 1997: 63). Rememorar não é apenas estabelecer uma 

demarcação de memórias contíguas, individuais e singulares, mas é implantar-se num 

contexto social determinado, num conjunto de pensamentos e representações comuns 
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 Leia-se Bergson (1959). Matière et Mémoire é, ele próprio, um livro escrito como reacção à obra de 
Ribot, Les Malaises de la Mémoire, de 1881, defendendo uma posição anti-reducionista em que a 
memória é pensada como possuindo um carácter espiritual e mental, uma intuição do tempo subjectivo 
baseado na duração. 
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a um grupo em que a memória individual se insere no espectro alargado de memórias 

partilhadas socialmente de uma memória colectiva. Para um discípulo da escola 

durkheminiana como Maurice Halbwachs, a memória tem a ver com o modo como os 

indivíduos se integram na sociedade e como ela é estruturada e organizada 

socialmente122. “A memória individual é um ponto de vista sobre a memória colectiva 

e este ponto de vista modifica-se segundo o lugar que nela ocupo, sendo que este 

lugar, ele próprio se transforma de acordo com as relações que eu tenho com outros 

grupos sociais” (Halbwachs, 1997: 94). A memória colectiva é socialmente enquadrada 

já que é a sociedade a determinar aquilo que é memorável e passível de ser 

publicamente integrado na sua herança cultural. A memória colectiva é, assim, o 

principal agente produtor de uma memória cultural, isto é, de um conhecimento 

colectivo que comanda o comportamento e a experiência no quadro interactivo da 

sociedade ao longo de sucessivas gerações (Assman, 1988: 10). Memória cultural essa 

que depende da publicidade se se pretende assumir como corpo de imagens, textos e 

símbolos específicos de uma sociedade cuja perduração estabiliza e veicula a 

identidade colectiva de uma sociedade. Memória colectiva e memória cultural123 

assemelham-se neste aspecto publicitário não apenas fomentando a relação social 

(indivíduo/grupos de referência), como ainda porque operam em constante 

reconstrução, quer como modo arquivístico que reúne um horizonte social comum, 

quer como actualização e inovação de vivências submetendo o arquivo de figuras da 

memória124 a novas perspectivas e relevâncias.  

A memória colectiva age por intermédio de um trabalho de rememoração que 

mobiliza lembranças colectivas - grandes marcos simbólicos da estrada que é a história 

- constituídas a partir de representações colectivas claras e coerentes ligadas à 

unidade espacial e temporal da sociedade. Assim, a memória é dotada de quadros 
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 Para um estudo do pensamento de Halbwachs leia-se, por exemplo, Sabourin (1997: 139-161). 
123

 Que dizer, por exemplo, da Iliada, do Olimpo Grego ou da Filosofia, senão serem artefactos 
fundamentais de uma memória cultural que nos foi legada pela antiguidade grega? Não sendo 
realidades contemporâneas, eles adquirem, no entanto, relevância social na medida em que, ao 
pertencerem a um fundo memorial da cultura humana, ainda hoje tangem as cordas do nosso espírito. A 
memória cultural é, assim, uma espécie de memória latente das sociedades. Sendo a memória colectiva 
uma memória evidente (figuracional, simbólica, pública, visível). 
124

 Refira-se a Bilderatlas Mnemosyne de Aby Warburg, o qual pretendia constituir uma memória 
pictórica do Ocidente. Para o historiador de arte, a objectivação da cultura continha uma emanação de 
uma energia mnemónica a partir da qual se cristaliza a experiência colectiva cujo significado pode ser 
retido através dos séculos.  
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sociais que funcionam como instrumento que os indivíduos utilizam para compor 

colectivamente uma imagem do passado comum, ao mesmo tempo que o empregam 

de acordo com as necessidades presentes de integração social (Halbwachs, 1994: 145). 

Os quadros sociais asseguram a coordenação da significação criando grelhas de 

sentido que antecipam as lógicas possíveis do processo social de recordação. E é ao 

desenvolverem um tema catalisador do sentido, um campo de significações, ou um 

clima avaliativo de compreensão que os quadros sociais da memória se aproximam de 

uma cosmovisão, ou estrutura narrativa fundadora125. É esse conceito que permite de 

uma só assentada um movimento duplo: os quadros sociais permitem integrar a 

memória na sociedade e, inversamente, a sociedade na memória. Isto é, eles designam 

a grelha conceptual de que os grupos sociais se servem para recordar e reconhecer 

enquanto identidade colectiva, assim como a grelha conceptual que os indivíduos 

tomam de empréstimo à sociedade para recordar (Namer, 1987: 33). Portanto, os 

quadros sociais escondem o duplo sentido de referir os esquemas espacio-temporais 

da memória individual e os esquemas espacio-temporais da memória colectiva. É, pois, 

nas sociedades que os indivíduos localizam, reconhecem e recordam as suas 

memórias. A sua conceptualização é uma função social, daí o poder social de 

enformação, também, da memória individual126. A este nível, é útil apreciar o 

património (do latim patrius (do pai) e monui (de monere fazer lembrar ou advertir)) 

como uma das formas públicas da memória individual e colectiva. Se o entendermos 

como o legado de uma geração a outra, então, ele é o marco visível de uma 

perpetuação simbólica colectivamente importante que deve ser assimilado (e 

ratificado) pelo indivíduo. Isto é, o património entendido como forma 

simultaneamente colectiva e individual do fazer memorável, do recordar de uma 

sociedade. 

A memória colectiva providencia o horizonte de aprendizagem e compreensão 

da realidade em que os indivíduos se inserem fornecendo uma imagem unitária e 
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 “O quadro social dá a cada instante às nossas recordações um esclarecimento de sentido comandado 
pela visão do mundo actual no nosso grupo” (Namer, 1987: 39). Ou como escreve Halbwachs: “Os 
quadros de visão do mundo são eles próprios feitos de recordações «estáveis e dominantes»; os 
quadros são feitos de recordações estáveis porque servem como ponto fixo de organização durante 
longos tempos; eles são dominantes porque cada recordação lhes será associada na sua lógica e visão 
do mundo como a um centro de organização” (Halbwachs, 1994: 329). 
126

 Sperber é o autor de pequeno artigo cujo título é sugestivo e que reflecte sobre o papel social da 
memória (do ponto de vista da associação entre cognição e cultura) (Sperber, 2001: 32-35). 
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coesa da sociedade prometendo a sua solidariedade e a continuidade identitária a 

partir de um ponto de vista fixado memorialmente. Para além das ideo-lógicas, 

também a memória colectiva alimenta o processo de ordenamento simbólico da 

realidade oferecendo uma provisão de quadros que influenciam as acções e a própria 

concepção que os indivíduos têm de si (Misztal, 2003: 13). Relembrar tem a vantagem 

de confirmar as identidades ao fornecer uma continuidade entre experiências 

passadas e experiências presentes. Apenas com a memória os elos causais que 

constituem uma pessoa se revelam. Por isso, para os Gregos o passado esquecido mais 

não era do que a morte, pois os mortos não podiam ter memórias127. De certa forma, o 

que a memória colectiva ou pública acrescenta é substância à consciência colectiva 

(Halbwachs, 1939: 812-822), dando-lhe uma profundidade mnemónica contribuindo 

para o sucesso dos processos de cooperação social entre diferentes grupos sociais. Na 

memória colectiva ocorre uma contracção do tempo social em que a sociedade existe 

no presente mas firmemente ancorada numa imagem do passado memorial. Cada 

organização social causa diferentes formas de memória, cada uma contribuindo para 

enformar as memórias pessoais e envolver socialmente o indivíduo. Recordamos as 

memórias “com a ajuda de pontos de referência que transportamos connosco já que 

basta-nos olhar à nossa volta, pensar com os outros, e de nos recolocar no quadro 

social, para as encontrar” (Halbwachs, 1994: 281). A memória colectiva é, assim, 

simultaneamente, uma imagem partilhada de um passado e um reflexo da identidade 

colectiva contribuindo, desse modo, para o reforço do consenso moral de uma 

sociedade, enquanto comunidade afectiva128. Esta é, também, a sua dimensão 

publicitária na medida em que as memórias se tornam colectivas à medida que se 

difundem na sociedade e adquirem reconhecimento e validade. Há como que uma 

imbricação entre a capacidade das memórias colectivas encetarem o sentimento moral 

que despoleta a consciência social e o modo público por intermédio do qual se 

constituem como colectivas. Com efeito, voltamos a sublinhá-lo, memórias colectivas 
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 Em De Tranquilitate Animi, Plutarco inicia a distinção que havia de perdurar entre memória e 
esquecimento: a primeira instrumento de sabedoria, inteligência e reflexão porque permite a 
acumulação de experiência; o segundo como demência e défice de uma qualidade natural. Enquanto 
categoria temporal, a memória aponta para a consciência do passado; pelo contrário, àquele que não a 
possui o presente escapa-se, assim como o passado deixa de existir. Para o estudo da Mnémosyne e da 
Lethe na Grécia antiga vide (Simondon, 1982) e (Yates, 1966: 310-327). 
128

 E neste sentido rememorar é comemorar. 
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tem, neste caso, o sentido de memórias públicas, enquanto conjunto de lembranças 

de cariz social a partir do qual a sociedade adquire uma consciência autónoma 

abraçando holisticamente as descontinuidades e interrupções que a formam. Por isso, 

a memória colectiva caracteriza-se sempre por uma normatividade. A memória de um 

grupo social funciona como uma lição ou um exemplo simbólicos que reenvia a uma 

essência ou modelo social intemporal.” Toda a personagem ou facto histórico, desde 

que penetre a memória colectiva transfigura-se num ensinamento, numa noção, num 

símbolo; recebe um sentido; torna-se um elemento do sistema de ideias de uma 

sociedade. Assim se explica que as tradições e as ideias actuais possam conciliar-se” 

(Halbwachs, 1994: 296). 

O que sobressai da memória colectiva é o seu empenho igualmente afectado, 

quer em relação em passado, quer em relação ao presente. Trata-se de um processo 

concomitante de reconstrução de um passado a partir da experiência presente e de 

avaliação do presente em função do passado. Mais do que recolecção, recuperação ou 

reconstituição, o movimento de rememoração social mostra-se como uma 

reconstrução129 de frente para trás, de uma transformação130 de um padrão 

inicialmente privado num padrão colectivo e público.  

Foi a Sofística quem, pela primeira vez, rompeu a unidade original da 

mnémosyne libertando a sua parte técnica (techne) da sua parte cognitiva (gnosis). A 

arte mnemónica depressa se autonomiza como uma memória-técnica, um tipo 

retórico de memória deixando para trás a anterior conjunção de uma memória-

conhecimento (presente já na anamnesis platónica e aristotélica). Santo Agostinho 

explorará a memória a partir desta premissa técnica. Recordar não é, para ele, mais do 

que o acto de coligir pelo pensamento os objectos dispersos que a memória encerra e 

forçá-los a vir à superfície do espírito. “Quer dizer, precisamos de os coligir (colligenda) 

[os conhecimentos], subtraindo-os a uma espécie de dispersão. E é daqui (cogenda, 

cogo) é que vem cogitare; pois cogo e cogito são como ago e agito, facio e facito. 

Porém a inteligência reivindicou como próprio este verbo (cogito), de tal maneira que 

só o acto de coligir (colligere), isto é, o acto de juntar (cogere) no espírito e não em 
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 “ Eu posso, não reconstituir o passado, mas reconstruí-lo” (Halbwachs, 1994: 329- sublinhado nosso). 
130

 Daí que se possa falar de uma “invenção da tradição” como conjunto de práticas sociais de natureza 
ritual e simbólica reguladas por regras tácitas que pretendem fabricar uma continuidade memorial com 
um passado através de uma apropriação presente desse passado (Hobsbawn e Ranger, 1984). 
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qualquer parte, é que propriamente se chama «pensar» (cogitare)” (Santo Agostinho, 

1977: 252).Pensamento e memória são conceitos associados mas apenas porque a 

segunda funciona como um instrumento do primeiro. A memória é, assim, entendida 

sob o signo da corporeidade e da espacialidade. Ela é um infinito palácio dentro do 

qual o homem manda aparecer as imagens que deseja, extraindo-as imediatamente 

das divisões em que as armazenou. E porque dependente de uma compreensão 

espacial, cada imagem da memória aparece para logo desaparecer e ceder o seu lugar 

à imagem seguinte. No vasto edifício da memória conservam-se todas as sensações 

que trespassam isoladamente a sua escancarada porta de entrada. “O grande 

receptáculo da memória – sinuosidades secretas e inefáveis, onde tudo entra pelas 

portas respectivas e se aloja sem confusão – recebe todas estas impressões para as 

recordar e revistar quando for necessário” (Santo Agostinho, 1977: 248). Na concepção 

augustiniana da memória, esta é uma esponja dos sentidos onde todas as sensações e 

impressões do mundo se lhe imprimem, absorvidas e arrumadas na casa mental da 

recordação. O palácio da memória esconde, então, um tesouro inestimável de imagens 

sensíveis e paixões que cabe ao indivíduo procurar, apanhar e compilar. 

Todavia, a memória colectiva, entendida como reconstrução processual, 

contraria a concepção instrumental da memória de Santo Agostinho deixando de a ver 

como simples reservatório de recordações131. O processo publicitário consagra uma 

abordagem da memória que ultrapassa a dualidade técnico-cognitiva deixando de a 

considerar do ponto de vista instrumental como auxiliar indispensável da reflexão, para 

a perspectivar como o próprio lugar do pensamento. Rememorar é, do ponto de vista 

sociológico, não tanto uma recuperação de um objecto arrecadado por parte de um 

sujeito, mas um acto originário em que diferentes indivíduos, organizados segundo a 

partilha de uma mesma consciência colectiva, acedem mutuamente ao mesmo 

processo constitutivo de referências primordiais. Significa isto que, enquanto 

reconstrução, a memória colectiva que a publicidade transmite, se caracteriza, não 

pela passividade depositária, mas pela actividade itinerante onde o horizonte temporal 
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 Sobre a desvalorização epistemológica da memória como fonte de conhecimento e a sucedânea 
compreensão como mecanismo de cópia e armazenamento iniciada com Montaigne, Descartes, Leibniz 
e os empiricistas vide Fentress e Wickham (1994: 21-35). Sobre a dimensão arquivística da memória 
encontramos, no séc. XVII, um exemplo dramatúrgico na segunda cena do terceiro acto de Hamlet de 
Shakespeare quando o protagonista diz: “Yea, from the table my memory, I’ll wipe away all trivial fond 
records, All saw of books, all forms, all pressures past, That youth and observation copied there”. 
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circunscreve o horizonte social de maneira produtiva. A memória colectiva posta-se, 

assim, não como a presentificação de um passado ausente mas como a própria 

aceitação da ausência desse passado. A memória já não é um fiel confidente das 

recordações mas transforma-se num processo rememorativo e produtivo da actividade 

de recordar procurando, não obliterar, mas evidenciar essa ausência de um passado 

através precisamente da sua reactualização ritual e cerimonial. Como dissemos, esta 

dimensão comemorativa constitui o núcleo memorial da publicidade em que 

comemorar (que é sempre um evento público) é sinónimo de rememorar (que é 

sempre um acto da memória). A afinidade entre publicidade e memória torna-se 

óbvia. Festejar, celebrar é sempre aceitar e reconhecer a passagem de um passado; daí 

a necessidade de voltar a encená-lo, de presentificá-lo e de o reconstruir. 

O aspecto mais distintivo da memória colectiva, ou memória pública, consigna-

se, deste modo, como a constituição social do que Husserl apelidou de presente 

imanente. Em Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, o 

filósofo alemão distinguiu entre recordação primária ou retenção, e recordação 

secundária ou recordação iterativa132. A retenção, disse ele, é como a cauda de um 

cometa que se anexa a uma percepção. Acontece no campo do tempo presente 

consistindo na experiência do começar, continuar e concluir-se. É uma recordação do 

tempo vivido que concede à experiência a propriedade da duração, permanência e 

persistência da percepção; daí chamar-se retenção, tal como a percepção de um som 

de uma corda que ressoa mesmo após ter sido tangida. Porém, a retenção não pode, 

só por si, assegurar a plena constituição da recordação porque a memória não é 

simplesmente o lugar de uma reconstituição voluntária mas o lugar onde a recordação 

se constitui. Embora a retenção não seja suficiente em si mesmo para formar uma 

memória plena, ela é a condição para a recordação secundária ou iterativa133. 

Enquanto a retenção se pauta por uma percepção passiva do passado, a recordação 

secundária consiste numa dupla recordação, isto é, numa recordação do passado (ele 
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 É interessante constatar que já em 1890 William James distinguia duas componentes da memória 
similares à de Husserl: memória primária ou imediata, isto é memória de curto-termo; e memória 
secundária de longo-termo que se dirige ao objecto de uma experiência temporal anterior (James, 
1983). 
133

 Embora a tradução portuguesa conserve sempre a literalidade, a tradução francesa de Husserl 
costuma utilizar o termo “ressouvenir” para referir a recordação secundária. Iremos manter a tradução 
“recordação secundária ou interativa”, pese embora o reconhecimento da riqueza conceptual do termo 
francês, o qual com certeza tem uma apreensão mais viva e esclarecedora. 
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próprio já recordação primária). A recordação secundária é produção da reprodução, 

reprodução do “mesmo agora passado” sendo absolutamente diferente do próprio 

passado. Trata-se de uma recordação que prescinde da anexação directa ao objecto; 

por isso, é uma quase-percepção do passado, ou seja, um passado presentificado 

segundo o modo da ausência. “Na recordação iterativa «aparece-nos» um agora, mas 

ele «aparece» num sentido totalmente diferente daquele em que, na percepção, o 

agora aparece. Este agora não é «percepcionado», quer dizer, dado ele próprio, mas 

sim presentificado. E, do mesmo modo, o decurso da melodia na recordação iterativa 

representa o «mesmo agora passado» mas não o dá” (Husserl, 1994: 72). Na 

recordação iterativa, o passado é lembrado, representado, presentificado mas não 

efectivamente presente, percepcionado ou intuído. É uma reconstrução que ao 

contrário da recordação primária não retém na consciência o produzido e que por isso 

se distancia do “mesmo agora passado”. A retenção e a recordação secundária 

designam respectivamente uma memória minúscula, imediata e emergente, e uma 

memória maiúscula, mediata e reemergente que estabelece uma ponte entre o vácuo 

de um (inacabado) passado e de um (conclusivo) passado presentificado. “A 

modificação da consciência que converte um agora original num [agora] reproduzido é 

qualquer coisa totalmente diferente daquela modificação que converte o agora, seja 

ele o original seja ele o reproduzido, no passado” (Husserl, 1994: 77). 

O que interessa destacar da digressão husserliana é que ela nos ajuda a colocar 

a memória colectiva, dada a sua natureza publicitária, como uma recordação 

secundária ou iterativa. A publicidade, por intermédio de fenómenos simbólicos 

díspares, intercede directamente no fabrico da recordação colectiva e da memória 

social. Ela funciona como uma reconstrução de um acontecimento acontecido, a re-

presentação de um apresentado, uma renovação da oferta de algo já oferecido, a 

presentificação do passado. A memória é uma substância informe em constante 

modelagem como matéria que nunca adquire uma rigidez que lhe permita sustentar-

se sozinha. Ela é um barro em contínuo trabalho sendo a publicidade uma espécie de 

artesão social que trabalha colectivamente a memória estabelecendo-lhe as voltas e 

volutas que a caracterizam. Longe de ser um palácio que alberga um tesouro passivo, o 

processo social de memorialização é uma actividade pública infinita em constante 

actualização. Por isso, a memória não é substância inerte e impassível que espera ser 
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encontrada dentro do seu labirinto, mas um acto vivo de rememoração contínua que 

se desloca em permanência. A memória colectiva refere, assim, o fluxo de apropriação 

dialéctica de um passado-presente e de um presente-passado que as sociedades 

cultivam publicamente com vista a ampliar os seus processos de coesão e reprodução 

cultural. Não lhe basta ser retencional; para uma sociedade e uma cultura persistirem 

no tempo, têm de se tornar iterativas. Conseguem-no no processo publicitário através 

de diversas actividades simbólicas que reavivam a consciência colectiva, a alongam e a 

transmitem. Mas tal transmissão, como a recordação iterativa de Husserl supõe, nunca 

é isenta de mácula; ela é um processo contaminado que conta sempre uma história da 

História e nunca a própria História. Um processo presentificado, representificado, 

representado, re-apresentado, construção interpretativa do social que lhe impõe um 

determinado ordenamento simbólico. 

A modernidade consagrou uma relação arqueológica da memória: um passado 

detendo uma força messiânica capaz de conduzir um presente na direcção de um 

futuro desejável. Aí a recordação é escatológica. Pense-se, por exemplo, na 

importância das ruínas, ou mesmo nas cabeceiras e pedras tumulares como expressão 

objectiva de um passado. Todavia, para além desta arqueologia da memória é possível 

perscrutar uma arquitectura da memória em que o tempo não se desloca de um 

passado para um futuro mas em que passado e presente convergem e implodem. A 

palavra de ordem é, pois, não a repetição de um modelo, mas a recolecção 

reconstrutiva. Se os monumentos ocidentais se demarcam pela obsessão e prevenção 

de uma amnésia colectiva, encontramos na Melanésia monumentos que têm 

precisamente a intenção inversa: o apagamento de uma memória unificada e estável a 

favor de um processo inerente e fluido de recordação que instiga a criação de uma 

memória colectiva que não seja orientada por uma qualquer visão particular do 

passado mas que se processa como uma presentificação do passado no presente 

(Küchner, 2001: 63). Qual o significado de monumentos que aludem ao seu próprio 

desaparecimento? Que, por exemplo, apagam os traços daquilo que deve ser 

lembrado? Uma via possível de resposta está já prenunciada: a memória é um espaço 

dialógico que se alimenta da intercessão de recordações pessoais e colectivas e que 

apelam a momentos sociais contextualizados que obedecem a uma lógica de 

significância efémera e que por isso está em constante movimento e reformulação. O 
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passado é um fabrico social134 que, não ignorando os monumentos monolíticos, se 

escreve igualmente em expressões simbólicas menos duradouras, mais evanescentes, 

mas igualmente significativas para as sociedades. Assim, Susanne Küchner distingue 

dois modos de memória: erwachen (despertar) dizendo respeito à latina memoria e 

que se preocupa em erradicar a possibilidade de esquecimento; e erwecken (acordar) 

que se caracteriza pela captura extemporânea do tempo que se colapsa num único 

ponto (2001: 60). É o segundo aquele que está mais perto do sentido atribuído à 

memória colectiva. Esta é uma memória erwecken na medida em que “descreve um 

regresso do passado como uma experiência performativa com a sua própria distinção 

temporal; momentânea e efémera por natureza, o reviver do passado tem um 

começo, meio e fim sintomático da experiência ritual” (Küchner, 2001: 60). O que a 

erwecken sublinha é o dinamismo ínsito dos processos sociais de memória, os quais se 

dedicam ao costurar das suas próprias referências e recordações com base numa 

apropriação, mais ou menos intencionada, daquilo que deve constituir o seu fundo de 

valores comuns. Na verdade, dado o teor iterativo da memória, este fundo cultural 

sofre sucessivas acções de reciclagem e de novos compromissos e reanimações entre o 

passado e o presente. Neste sentido, a memória colectiva publicitária põe-se como um 

animatógrafo: imagens que a cultura passa publicamente, inicialmente estagnadas 

mas que se animam por força da contiguidade física com outras imagens que juntas, 

no seu ritmo próprio, acabam por definir um dinamismo social ímpar. Assim, as 

recordações que isoladamente podiam desaparecer, colectivamente ganham uma 

nova temporalidade – pública - que ao fazer convergir passado e presente originam 

uma dinâmica e um movimento ininterruptos. 

A relação entre publicidade e memória pode ser resumida no princípio de 

coesão dos grupos sociais. A memória colectiva surge-nos aqui como o modo 

reconstruído de transmissão da experiência social a partir de uma origem mítica, de 

um passado que passou mas que é preciso tornar presente. Tem, então, por finalidade 

a constituição sólida de uma consciência colectiva. Consegue-o utilizando o processo 

publicitário articulando-se com o seu teor religioso e hierofânico. Insistindo sobre o 

teor temporal da publicidade leva-nos a salientar a especificidade com que ela 
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 Pierre Nora tem uma frase lapidar: “A memória colectiva é aquilo que resta do passado no vivido dos 
grupos, ou aquilo que os grupos fazem do passado”(Nora, 1978: 398). 
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intervém nos processos de formação da identidade, ou se quisermos, da consciência 

colectiva e o papel que desempenha, não apenas na reprodução simbólica sincrónica, 

mas da reprodução simbólica diacrónica, tendo uma função essencial na estabilização 

de um horizonte colectivo, tanto em termos de partilha dos valores, como de partilha 

das memórias. De destacar que uma leva à outra: as memórias geram valores 

partilhados, assim como valores e emoções comuns, ou se se quiser, a experiência 

vivida, a experiência religiosa faz brotar recordações harmoniosas reconstruídas 

iterativamente em uníssono. Mas será a memória colectiva uma memória pública, ou é 

a publicidade uma forma de memória colectiva? Provavelmente uma síntese de ambas 

as hipóteses. Colocámos a nossa argumentação de forma que memória colectiva 

descreve inerentemente uma memória construída na publicidade ao ponto de 

fundirmos o colectivo e o público da memória. Todavia, esta possibilidade não exclui o 

facto de a publicidade assumir-se nas sociedades como uma forma de memória 

colectiva, ou mesmo, memória cultural. O processo arqui-publicitário atravessa as 

sociedades, quer na sua densidade simbólica, quer na sua densidade histórica. De 

certa forma, a sua história memorial corresponde à articulação pública dos assuntos. 

Acontecimentos que percam o estatuto publicitário cedo perecem nas teias da 

Mnémosyne; tal como o que se perde no olvido deixa de se assumir como facto 

público, concernente a todos os membros de uma sociedade. Há, pois, a dupla 

modulação entre publicidade e memória: o princípio de publicidade é uma memória 

simbólica que pertence a uma dada consciência social, assim como a memória 

colectiva actualiza o processo publicitário, preenchendo-o, subtraindo-o, reciclando-o. 

Disposição e teor assumem, então, os pilares gnoseológicos e religiosos do 

processo publicitário. Pretendemos caracterizar o processo publicitário e demonstrar 

que ele se fundamenta arquetipicamente em estruturas de pensamento e 

compreensão universais que, dado o dinamismo social, se vão particularizando e 

formando subsistemas de pensamentos cada vez mais próximos da experiência 

vivencial quotidiana. Mas pretendemos igualmente evidenciar as afinidades entre os 

conteúdos disposicionais da publicidade e o seu teor; isto é, patentear o modo como 

essas estruturas cognitivas de compreensão e avaliação do vivido se concretizam numa 

experiência pública de carácter religioso e moral. Existe um encadeamento entre os 

sistemas conceptuais e a organização da sociedade: as ideo-lógicas inspiram diferentes 
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apropriações do real. Neste trabalho, procurámos mostrar como tais apropriações 

denotam a mesma lógica religiosa da sociedade e a mesma preocupação com a 

reprodução simbólica das sociedades no tempo - e que o processo publicitário subjaz a 

ambas. A publicidade encontra-se nas cosmovisões, imagens de mundo, ou ideologias 

do mesmo modo que pode ser reconhecida na organização social religiosa dessas 

mesmas estruturas conceptuais de compreensão. É isso que resume a disposição e o 

teor da publicidade: a qualidade de difundir quadros de pensamentos e de os 

metamorfosear nas práticas simbólicas que presidem à organização das sociedades. 

Pensamento e prática simbólica, societas e comunitas são, assim, os conceitos latentes 

da publicidade - enquanto disposição e teor respectivamente. Significa que precisamos 

de pares e não de unidades isoladas para observar a realidade social: sem communitas 

assistimos a uma versão rígida da sociedade em esqueleto onde predomina o 

funcionalismo abstracto; sem societas perde-se a experiência vivida e a consciência 

colectiva comungada que fornece à sociedade a sua capacidade adaptativa. Disposição 

e teor da publicidade sublinham, em última análise, a importância da societas e da 

communitas. Na publicidade, como na sociedade, não existe pensamento sem prática, 

estrutura sem organização, estabilidade sem efervescência. Eis, então, o motivo pelo 

qual é possível coordenar dimensões tão distintas como cosmovisão, moralidade, 

religiosidade, hierofania social, consciência colectiva, ou memória colectiva.  

O denominador comum a todas elas? O princípio de publicidade. Uma arqui-

publicidade que preside aos processos de reprodução simbólica e organização da 

prática social, e que se centra tanto no presente quanto no passado. 
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3- Fenomenologia da Publicidade 

 

Introdução 
 

A disposição e o teor da publicidade manifestam o grau mais elevado de uma 

arqui-publicidade fundadora do laço social. Encontram na communitas e na societas 

pólos basilares do funcionamento público das sociedades. Elas permitem entender a 

publicidade no cruzamento dos processos de sentido simultaneamente divergentes e 

convergentes, paradoxalmente desordenadores e ordenadores conflituais e 

pacificadores. Se as ideo-lógicas, transparecentes no princípio social de publicidade, 

tendem para a reformulação remodeladora da sociedade, por sua vez, a religião 

publicitária contribui para a reformulação reiterativa: numa, a acção é desafiadora e 

reinventora, na outra é rearfirmante e recapitulativa. Existe, assim, como que um 

contra-balanço, um lastro simbólico capaz de proceder à gestão de forças centrífugas e 

centrípetas dos processos sociais de sentido. 

Todavia, o percurso traçado pela disposição e teor da publicidade aponta para 

uma indefinição constitutiva se confrontado apenas ao nível de uma cosmovisão, 

hierofania social ou memória colectiva. A relação entre uma arqui-publicidade e a sua 

vertente gnoseológica de produção e reprodução do significado social e dos processos 

de compreensão simbólica resta inacabadamente fundada oferecendo-se 

gratuitamente à refutação: pois, que dizer acerca dos processos sociais de contra-

definição, de contestação e polemização? Serão eles erradicados da publicidade 

conforme esta funciona segundo um teor religioso agregador baseado em ideo-lógicas 

em cujo fundo encontramos as arquetípicas visões-do-mundo? 

A intenção de responder a estes problemas leva-nos ao aprofundamento da 

disposição e teor da publicidade e consequentemente a uma incursão na direcção de 

uma fenomenologia da publicidade. E desde logo uma dificuldade: o que pode 

significar uma abordagem fenomenológica do princípio sociológico de publicidade? 

Uma incursão à publicidade através da sua dimensão fenomenológica é, à primeira 

vista, contraproducente com a tentativa de relacioná-la com os processos conflituais 

de sentido. Afinal, um dos principais conceitos da fenomenologia - o de mundo da vida 
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– determina precisamente o contrário, a saber, a conciliação do entendimento com 

base num substrato aglutinador basilar a toda a experiência. No entanto, o paradoxo 

desaparece se perspectivarmos duas fases inter-relacionadas do funcionamento do 

princípio de uma arqui-publicidade: uma fase emanente e manifesta onde irrompem 

as ideo-lógicas (a disposição da publicidade), e uma fase imanente ou latente que se 

enraíza naquilo que designaremos como apriorismo da publicidade. Aprofundar a 

disposição e o teor do processo publicitário implica, também - como iremos ver - 

desviar o campo de análise e encarar a fenomenologia de um mundo da vida.  

Será a partir deste enquadramento conceptual que nos dirigimos à questão da 

definição e contra-definição da realidade social operada na publicidade. A sua escolha 

não reverte de uma aleatoriedade, arbitrariedade ou inclinação intelectual. Como 

vimos, a noção central da disposição da publicidade, a visão do mundo 

(Weltanschauung), pressupõe um mundo da vida (Lebenswelt). A opção pela 

fenomenologia deriva, pois, não apenas da relevância do conceito de “mundo da vida”, 

como também de uma afinidade entre a natureza visual e imagética do processo 

publicitário e a percepção como problema específico da fenomenologia. A publicidade 

liga-se à apreensão dos “fenómenos”, da sua aparição e figuração, e recolhe da 

fenomenologia social a preocupação de examinar a construção da realidade social com 

base nos processos intersubjectivos de sentido. Por outro lado, podemos identificar 

um outro ponto de contacto entre publicidade e fenomenologia que contribui, 

também ele, para justificar que o aprofundamento da disposição e teor da publicidade 

se faça pela via fenomenológica. Mencionamos a própria terminologia com que 

referimos a disposição publicitária, a qual revela um forte enfoque nas metáforas 

visuais, tal como os conceitos de “cosmovisão” e “imagens do mundo” comprovam. De 

facto, a relação entre a componente gnoseológica e a fenomenológica não é 

despicienda sugerindo a exploração da relação entre os planos epistemológico e 

axiológico, e o plano da visualidade. Assim, reflectindo sobre o mundo da vida e o 

princípio de publicidade, e preambulando o aprofundamento da disposição 

publicitária, uma publicidade fenomenológica dissecará o nexo desses conjuntos de 

“imagens” simultaneamente conceptuais e figurativas. Vemo-nos, por conseguinte, na 

necessidade de continuar a clarificar a disposição da publicidade juntamente com uma 

abordagem fenomenológica que nos ajude a fazer a transição entre imagens da 
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realidade social e o seu imaginário. Se a publicidade se reveste de imagens do mundo e 

de uma cosmovisão arquetípica, ela não deixa de encerrar um agregado de diferentes 

imagens, figurações e representações que encontram na visualidade, na aparição e na 

aparência a sua mostração e existência sociais. Mais uma vez, se nota o 

prolongamento entre os conceitos que presidem à organização simbólica de uma 

sociedade e as apresentificações e re-presentações com se faz figurar na publicidade. 

Eis, revelado, a junção da disposição e da fenomenologia do processo publicitário. 

Resumindo, no presente capítulo, instauramos a indagação dos processos de 

gestão simbólica levados a cabo no princípio de publicidade visando clarificar as suas 

duas fases de funcionamento. Partimos da (já estudada) fase emanente - a disposição 

da publicidade e as ideo-lógicas- para a fase imanente da arqui-publicidade – o mundo 

da vida. A fenomenologia ajuda a proceder a esta passagem ao evidenciar a conexão 

do mundo da vida, não apenas com as cosmo-visões e o seu carácter arquetípico, 

como também, com o imaginário das sociedades135. Por isso mesmo, iniciaremos a 

nossa reflexão pela via do imaginário público e, consequentemente, pela questão do 

papel da visualidade e da aparência no processo publicitário. 

A visualidade adquire tanto mais centralidade para o princípio de publicidade 

quanto se inscreve num âmago das ideo-lógicas. As metáforas visuais são parte 

integrante do pensamento ocidental, denotando uma ajuda ao raciocínio, como por 

exemplo, “um ponto de vista”, ou uma “perspectiva”, “prever” um acontecimento, ou 

dar uma “olhadela” com o sentido de inspeccionar e conferir. Por outro lado, conhecer 

é ver (ex: perspectivar um assunto), reconhecer é ver (ex: “estou a ver” como acto 

analítico), existir é aparecer e ser visto, a demonstração racional possui na sua raiz 

etimológica o sentido da mostração (do latim monstrare), a especulação filosófica 

confirma a inter-relação entre razão e figuração (especular, do latim speculere, ver ou 

observar), assim como a sinopse (do grego, synopsis) indica um panorama geral. O 

regime escópico inunda o modo como pensamos estabelecendo pontos de contacto 

significativos entre a intelecção e o espírito, e a aparição figurativa sensorial. 

Porventura, a maior prova histórica da elevada dignidade conferida à visão prende-se 
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 Num exercício de lógica formal construímos o seguinte silogismo: se o mundo da vida possui 
afinidades com as cosmovisões, a arquetipicalidade e o imaginário; se a publicidade encerra a 
arquetipicalidade, as cosmovisões e um imaginário; então, a ligação entre publicidade e mundo da vida 
é mais profunda do que o esperado. 
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com a metáfora da luz (lux, não o lúmen que a ciência moderna domesticou), 

determinante na teologia cristã, mas também fundamental num renascimento 

filosófico e civilizacional que conhecemos por Iluminismo. 

A afinidade entre a organização conceptual de uma sociedade e a visualidade 

tem, sem dúvida, inicio na Hélade e privilegia o regime escópico a outros regimes 

sensoriais, como por exemplo, o háptico. Se a cultura grega é uma cultura da poeisis, 

sem dúvida que é igualmente uma cultura do theorein, isto é, da contemplação. 

Heraclito, por exemplo, faz preceder a visão à audição julgando-a mais credível e fiável 

que todos os outros sentidos do homem136. A religião grega concebia mesmo os 

Deuses como os grandes espectadores do teatro humano cujas acções providenciavam 

um espectáculo digno do Olimpo. Aliás, a palavra “teatro” advém do grego theoria que 

significa olhar atentamente. E toda a escultura helénica é uma oferta ao olhar com 

toda a harmonia da proporção, mas também com toda a transparência, desvelamento 

e clareza que a nudez assumida proporciona.  

Porém, a ligação dos Gregos com a visualidade é ainda mais profunda, dadas as 

suas implicações ao nível do pensamento e da reflexão. As filosofias de Parménides e 

Platão, por exemplo, associaram a visão a uma concepção estática do Ser em 

detrimento de uma concepção dinâmica salientando as essências imutáveis face ao 

acidental e ao contingente (Jonas, 1982: 145). A exterioridade da visão favorece um 

distanciamento entre o sujeito do olhar e o objecto apreendido. Nasce aqui uma das 

mais persistentes e importantes distinções, a do sujeito e a do objecto e que se 

repercutirá numa teoria disfórica do espectador, como referiremos mais tarde. Toda a 

noção de objectividade irrompe da theoria e especulação teórica (Rocha Pereira, 2005: 

147) e postula uma diferença irredutível entre aquilo visto e aquele que vê. Tal 

objectividade está patente na teoria platónica das Ideias em que a verdade é uma 

eidos, uma forma ou imagem. O homem, não nascendo no plano inteligível, deve 

dirigir a sua visão na direcção das ideias superiores e fazer esse caminho na direcção 

da Luz. No Timeu, Platão associa a visão à criação da inteligência humana e da alma 

enquanto os outros sentidos pertencem ao ser material do homem, assim sujeitos à 

corrupção, erro e contingência (Platão, 2005: 61d-68e). No entanto, a celebração da 
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 “Mais exacto é o testemunho dos olhos que o dos ouvidos”[frag.101a Diels-Kranz] (Rocha Pereira, 
2005: 154). 
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visualidade é apenas parcial, uma vez que o discípulo de Sócrates a relaciona com o 

aparecimento de imagens (eikones) no mundo sensível distinguindo entre um espírito 

que vê e entende por intermédio da visão, e um corpo que percepciona com os olhos. A 

Alegoria da Caverna confirma a suspeita da visão no que se refere às ilusões da 

percepção sensorial que apenas são cópias, sombras e simulacros da Realidade e da 

Verdade (Platão, 2001: 514ª-518b). Embora no livro VI Platão conceda que o 

conhecimento (episteme) é auxiliado por “imagens do pensamento” que dão 

expressão figurativa a ideias abstractas e que contribuem para a compreensão 

(dianoia), no fundo, as imagens não passam de versões fantasmáticas da Verdade, 

imitações que geram a ignorância pois nada ensinam acerca da verdade Realidade e 

que como tal caracterizam-se pela irracionalidade e imoralidade. Platão tem, assim, 

uma concepção bi-partida da visão fazendo-a não apenas a metáfora maior da procura 

da Verdade por parte do filósofo, como também uma detractora falaciosa da Verdade. 

Entre a positividade e a negatividade da visualidade platónica interpõem-se duas 

maneiras de conceber a relação do homem com as imagens: como meios ou como fins 

em si mesmos (Kearney, 2009: 99). É no segundo caso que o homem perde o caminho 

da Verdade e que toma por original aquilo que é apenas simulacro e cópia. O perigo 

que Platão identifica é o da idolatria, o da reverenciação da representação em vez do 

original autêntico.  

Será Aristóteles a erradicar a diatribe platónica da visualidade, reabilitando-a e 

revestindo-a de um significado ainda hoje influente. Com efeito, Aristóteles entendeu 

a actividade imagética de modo acentuadamente diferente do de Platão. Não só 

tornou-a a capacidade de uma psyque, como também uma condição para o 

pensamento racional (ao contrário de Platão, para quem o nous não tem uma natureza 

imagética), e, por fim, uma mediação da experiência sensível (Aristóteles, S/D: 449b-

450ª). As formas que estruturam a realidade não têm uma origem inteligível 

transcendental, mas fundam-se no mundo sensível da experiência humana. As 

imagens deixam de ser pálidas alusões a essências para serem tomadas como 

categorias do pensamento humano. E o mundo sensível é a fonte dessas categorias, 

origem do conhecimento, o que caracteriza a epistemologia realista aristotélica, a qual 

devolve protagonismo à experiência fenoménica. Neste sentido, a razão tem como 

imperativo a mediação da imagem mental (phantasma noetikon).  
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É com esta psicologização e racionalização da visualidade que o Renascimento 

abre portas ao método de tornar uma superfície bi-dimensional numa tri-dimensional: 

a perspectiva. Ela deriva do latim perspicere significando ver claramente, examinar ou 

ter uma inteira compreensão. Enquanto método de organização da percepção e de 

disposição de elementos pictóricos, a perspectiva encerra uma racionalização da visão 

impondo um espaço homogéneo, uniforme e isotrópico e ordenando a percepção 

segundo uma rigorosa grelha de coordenadas. A perspectiva inaugura, então, uma 

nova concepção da visualidade que a modernidade se encarregará de transpor para 

diversos domínios137. Pois, no fundo, ela atesta o fim da precedência de um olhar 

divino capaz de ver tudo num único momento, em todos os lugares, reunindo todos os 

pontos possíveis num quadro coerente. Com a perspectiva é o sujeito que ressalta; o 

seu ponto de vista face aos outros sublinha a relatividade do seu posicionamento. Se o 

olhar perspectivo premeia uma visão subjectiva e psicologizante, ao mesmo tempo 

salienta um campo visual fragmentário com o seu ponto de fuga singular. Trata-se do 

fim das absolutizações e do princípio da necessidade do sujeito se posicionar, não 

apenas enquanto cognoscente mas igualmente enquanto actor social. De certo modo, 

a modificação introduzida pela perspectiva, no regime de visualidade, é antecipado por 

Maquiavel, cujo príncipe preconiza a subordinação do sistema político e social a uma 

“sistemática do olhar” ou se quisermos, a uma perspectiva do olhar. Sem um princípio 

ordenador superior, a perspectiva surge como um operador de regulação capaz de 

dotar um sistema de forças da convergência necessária (Hénaff e Strong, 2001: 16-21). 

É, assim, que a aparência se transforma num operador da visualidade e que o príncipe 

se constitui com um objecto do olhar, para ver e ser visto. A aparência é, então, aquilo 

que a perspectiva instaura na sociedade: uma ordem construtiva de um espaço 

cenográfico que se orienta para a constituição de um quadro social homogéneo. O 

poder político do príncipe emana da aparência de poder e da obrigação de se dar ao 

olhar dos súbditos. “Um príncipe não precisa, consequentemente, de ter todas as 

qualidades enumeradas mas convém que pareça que as tem”, afirma Maquiavel 

(Maquiavel, 2000: 94-95). Ele tem a nítida percepção de como o espaço político é 

construído segundo a visualidade e a aparência. Com a perspectiva, a representação 
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 Sobre a relação entre perspectiva e capitalismo, bem como perspectiva e ciência vide Jay (1997: 57-
69). 
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visual reveste-se sob a forma da aparência. Aparência e erro voltam a religar-se como 

Platão advertia, mas na modernidade há uma diferença fundamental: o erro e ilusão 

não apontam tanto para uma deturpação da Verdade, como para uma deformação 

ínsita à aparência, uma anamorfose que aparentemente desfigura mas que 

corresponde a uma determinada ordem de poder ancorado na visualidade. 

Ora, é neste ponto que retomamos a questão da publicidade. O regime 

escópico da modernidade, com inspiração na perspectiva e assente na aparência, 

parece depender do funcionamento de um princípio de publicidade. É nele que o 

visual se faz visível e aparente, é nele que se opera a produção da imagem e dos 

imaginários e que se confrontam sistemas de forças antagónicas que visam apresentar 

a sua ordem legitimante. Julgar as aparências é, pois, o destino daqueles que confiam 

na comunicação para aceder à experiência dos outros.  

É na plasticidade publicitária, tão conceptual e ideológica quanto cénica e 

dramatúrgica, que vemos as estratégias da aparência e da racionalização da 

visualidade se consolidar e reivindicar novas ideo-lógicas. Indicia-se uma correlação 

entre as ideo-lógicas, as quais se figuram em imagens e imaginário, e a publicidade, na 

qual a plasticidade cénica da vida social, ela própria, é influenciada por essas ideo-

lógicas. Assim, a publicidade é um princípio social em feitura permanente e que 

resulta, não apenas de ideo-lógicas como também de uma dramaturgia que visa 

expressá-las e que toma de empréstimo a visualidade. Observamo-lo com acuidade 

nos sistemas mitológicos. Enquanto sistemas de compreensão do mundo eles 

encontraram na sua figurabilidade o modo de tornar difusos modelos de pensamento 

abstracto. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos a figura de Atena - deusa da 

sabedoria e da guerra mas também da justiça e da estratégia – como simbolização de 

conceitos fundamentais para estruturar uma sociedade. Nessa figuração, o conceito 

faz-se sensível, e a ideia constrói-se visualmente. A lança, o elmo ou o escudo tornam-

se em Atena os símbolos visíveis de uma mitologia construída em torno de uma 

determinada compreensão do mundo, nomeadamente, a sabedoria encarada como 

uma luta contra a ignorância ou a justiça como nada mais do que uma lança que lacera 

a iniquidade. Na mitologia, conforme explicam Eliade ou Levi-Strauss, as narrativas, 

mais ou menos figuradas, justificam a existência do mundo social: as suas convenções 

ou as interdições, mas também os períodos festivos, os ritos ou as cerimónias. Nas 
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sociedades humanas, as ideo-lógicas têm de se tornar sensíveis e figuradas, prestam-

se a um trabalho plástico de encenação que contribui, em grande medida, para dar 

sentido à existência social e individual. O que pretendemos sublinhar com o exemplo 

mitológico é a articulação de ideo-lógicas, e da sua figuração no seio do processo 

publicitário. Aqui há como que uma passagem entre sistemas de crenças e sistemas 

simbólicos. A importância do processo publicitário reside na sua capacidade de difundir 

não apenas as ideo-lógicas, como também as imagens sociais desses conceitos 

fazendo, deste modo, com que as compreensões do mundo se explanem e figurem a 

toda a sociedade. A sua força funda-se, também, neste aspecto onde a visualidade 

fenoménica se vai propalando simultaneamente com as ideo-lógicas138. Nas 

interacções sociais realiza-se uma dramaturgia social, um theatrum mundi em que o 

mundo se torna um palco139. É justamente sobre as circunvalações entre publicidade, 

imaginário, visualidade e aparência que agora nos debruçamos. 

 

O Imaginal Público 
 

Concordámos que a disposição publicitária se compõe de ideo-lógicas 

designadas por cosmovisões (Anshauung) e imagens do mundo (Weltbild) cumprindo 

funções de planeamento e estruturação conceptual das sociedades. Todavia, a fim de 

melhor compreender como, na publicidade, se realizam processos de atribuição do 
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 Pondere-se a articulação entre o sistema ideo-lógico onde assenta o edifício político da forma 
hereditária de liderança monárquica e a sua execução simbólica e material nas cerimónias de coroação. 
A passagem simbólica da coroa de um indivíduo a outro é um acto insitamente público, 
incontornavelmente plástico e figurativo (a coroa, o ceptro, o manto, o trono), mas, ao mesmo tempo, é 
também um acto que se entrelaça intimamente com uma compreensão da realidade social e política 
que se apoia numa sintaxe coerente de crenças e convenções a que podemos chamar de ideo-lógica.  
Outros pequenos exemplos - que naturalmente mereceriam uma exploração mais aprofundada face 
àquela que aqui podemos fazer - poderão ser dados: o vermelho (figuração) do comunismo (como ideo-
lógica); as micro-lacerações a imitar a pele de crocodilo como figuração pública que oferece uma 
identificação comunitária à sociedade Palembei da Nova-Guiné; ou o uso de lantejoulas e maquilhagens 
excêntricas como imagem da cultura queer. Ao pretender romper com a heterosexualidade ou a 
homosexualidade, os defensores queer reclamam espaço social para um sistema de crenças que procura 
ganhar visibilidade, publicidade e aceitação chamando a atenção para a existência, à margem das 
sociedades, de travestis, drag-queens ou transexuais. 
139

 Como declara Estrabão na sua Geographica  (9.1-15), “as casas [de Piraeus] sobrepõem-se umas às 
outras como lugares de um teatro” acedido em Novembro de 2009 em 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/9A*.html#ref36. 
Ou como escreve Shakespeare em As You Like it [1623]: “"All the world's a stage, 
And all the men and women merely players;”  



222 
 

sentido e de gestão simbólica é necessário atender à noção de imaginário como o 

agregado de produções mentais materializadas em imagens visuais (desenhos, 

fotografias, ícones e índices) e linguísticas (metáforas, alegorias) formadas por uma 

indelével função simbólica que coordena e encadeia os processos de definição e 

aplicação do significado. Referimo-nos ao imaginário como o conjunto de imagens do 

mundo, isto é, representações conceptuais expressas simbolicamente em formas 

plásticas de carácter imagético (visual ou linguisticamente) e que funcionam como 

módulos públicos do transporte de significado social. Ele comporta um mundo de 

representações complexas baseado em imagens-texto ou texto-imagens cuja dinâmica 

criadora e investimento semântico levam a uma eficácia prática na orientação da vida 

individual e colectiva (cf. Wunenburguer, 2006:11). Esta noção de imaginário 

decorrente da intensificação da disposição da publicidade não contém afinidades com 

a de imagética. Enquanto esta se pode caracterizar pela concretização rigorosa e pela 

pré-enformação do conteúdo de uma imagem, ao imaginário corresponde um 

extravasamento da denotação e uma emancipação relativamente ao sentido literal 

para erigir a invenção dinâmica de um conteúdo cuja simbolicidade o torna 

ininterrupto. O complexo de imagens - este imaginário poético - comporta um 

dinamismo histórico e sociológico em que as representações do mundo, enquanto 

imagens do mundo (Weltbilder), se sucedem (cf. Durand, 1995: 76). Terá, então, de 

existir no imaginário uma certa arquetipicalidade que lhe permita figurar sem 

desfigurar. É nas imagens-arquétipo - que os trabalhos de Jung, Durand ou Bachelard 

divulgaram - que as imagens do mundo encontram um princípio lógico de organização 

matricial, estruturas biocognitivas universais capazes de encadear o movimento do 

imaginário das sociedades. Como se constata, o imaginário partilha o mesmo traço 

arquetípico da publicidade ao ponto de se declarar que o primeiro evidencia uma 

arquitipologia (Durand, 2008: 41) fundadora das constelações de imagens simbólicas 

que povoam o princípio de publicidade, a partir da qual se constituem proto-imagens 

em que se inscrevem as manifestações humanas. Isto sinaliza uma energética cognitiva 

que alimenta e forma as estruturas140 de imagens que condicionam a expressão e o 
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 Lucien Boia assevera que o imaginário se define por formas estruturais que se dividem em oito 
conjuntos arquetipais: a realidade transcendente; o duplo, a morte e o “além”; a alteridade; a unidade 
de um mundo coerente; actualização das origens (passado e presente); decifração do futuro; evasão 
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desenvolvimento conceptual das sociedades. Pense-se, por exemplo, na imagem 

bíblica da árvore da ciência do Bem e do Mal, como proto-imagem condensadora da 

ideia moral. Além disso simboliza, também, a força da dualidade: o certo e o errado, o 

dia e a noite; a luz e as trevas, et caetera. Muitos conceitos que ordenam as 

sociedades ocidentais nascem em estruturas de pensamento que se apoiam em 

constelações simbólicas de imagens. E como conceber a reprodução destes sistemas 

de ideias, como reproduzir o simbólico sem nos atermos ao processo publicitário? 

É recorrente a afirmação de que a contemporaneidade vive impregnada de 

imagens, sobretudo, após a invenção das tecnologias do visível como a fotografia, o 

cinema ou a televisão. Contudo, o que parece ser o inflacionamento da imagem não é, 

talvez, mais do que o culminar da relação milenar que acompanha o homem desde 

sempre. O reconhecimento do poder da imagem é intrínseco ao homem. Não é 

somente uma técnica do visível quanto um bem tão precioso para o pensamento 

simbólico quanto a palavra. A este nível, o grande mérito do cristianismo foi ter 

compreendido que poderia utilizar o visível como potencialidade mobilizadora do juízo 

e da afecção para chegar onde a palavra não conseguia. O visível é revelação, fazer ver 

implica fazer crer (Mondzain, 2003: 19). Por isso, a imagem é imaginada e o imaginário 

acomoda o polimorfismo do visível para se constituir como operação colectiva. A 

imagem subleva-se contra o vazio, todo o seu movimento é o da liberdade produtora 

de sentido, imagem flutuante que impede o visível de se substancializar e, portanto, 

convoca a comunidade que o observa. O imaginário consagra uma partilha 

convergente dos olhares e estabelece um “ver conjunto”, um olhar concertado, tão 

inaugurador da sociedade quanto do humano. Imaginar é, tal como as ideo-lógicas, 

construir o pensamento, mas, desta vez, edificando-o por intermédio da construção do 

olhar. A imaginação consiste no acto de produzir as visibilidades dirigindo o 

pensamento individual para as grandes formulações imaginais que contratam o visível 

e o invisível e que presidem ao “comércio dos olhares” na expressão de Mondzain 

(2003). A verdade é que o imaginário pressupõe um espectador colectivo, a sociedade. 

A imagem cria um gesto que funda a condição de uma relação, tanto da subjectividade 

com a da alteridade, como a do homem com o seu mundo (inerentemente um mundo 

                                                                                                                                                                          
(condição humana); e luta e complementaridade dos contrários como polarização específica do 
imaginário (Boia, 1998: 261-265). 
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da visibilidade e da aparência). Mas a própria imagem é já criada pelo homem pois a 

sua condição humana é a de fazer imagem, especular (ser espectador) e ser 

especulado. Espectador de si próprio porque a imagem nunca é um ponto de chegada 

do olhar; é antes o seu ponto de partida, a sua linha de fuga, a sua imaginação 

(phantasia) e que o permite dizer que aparece (phainomai). “Fazer uma imagem é pôr 

no mundo o homem como espectador. Ser um humano é produzir o traço da sua 

ausência sobre a parede do mundo e constituir-se como sujeito que nunca se verá 

como um objecto entre outros, mas que vendo os outros, dá-lhes a ver aquilo que 

poderão partilhar: os signos, os traços, os gestos de acolhimento e de encolhimento 

(retrait)” (Mondzain, 2007: 37). 

Colocar o imaginário defronte da publicidade incita-nos, com vista à sua 

integral reabilitação, a afastá-lo das “hermenêuticas redutoras”(Durand, 1995: 37). O 

recalcamento do imaginário enquanto relação primordial do homem prendeu-se, na 

história do pensamento ocidental, com uma certa sobre-valorização psicologizante da 

imaginação (já iniciada em Aristóteles) que enfatizava as propriedades cognitivas de 

um sujeito. A imaginação, vista como a propriedade intelectual da mente a partir da 

qual se representa os objectos a partir da informação dos sentidos que existe em 

paralelo com a razão. Para o pensamento pré-moderno, ela é, sobretudo, uma 

faculdade representativa que reproduz a imagem de uma realidade pré-existente. 

Assim é o caso de Aristóteles em que a imaginação procede à mediação entre os 

sentidos e a razão. Mas a partir do Iluminismo, a imaginação é tida como uma 

faculdade criativa, produtora das suas próprias imagens que clamam agora um 

estatuto autónomo. Agora, o sujeito pensante e imaginante desempenha o papel de 

única fonte do sentido. Contra o paradigma mimético da imaginação, o paradigma 

produtivo deixa de considerar a imaginação como agente intermediário para a ver 

como fonte da sua própria verdade; em vez de um espelho, a imaginação adequa-se à 

metáfora da lâmpada iluminando a realidade com a sua própria luz. 

Consequentemente, o sentido não é mais o produto transcendental de um plano 

divino para ser um produto transcendental da mente humana (Kearney, 2009: 155). A 

actividade imaginativa não é meramente a reprodução da realidade mas lavra a partir 

de uma formação original e autêntica da consciência de um sujeito em que a imagem 

não é uma coisa (res) estaticamente depositada no arquivo da mente, mas um acto 
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criativo. É sobre a denúncia da imaginação como imitação, reificação e dualismo que 

os modernos elevaram a imaginação a um poder superior detentor de uma verdade e 

valor próprios. É assim que o esquematismo kantiano declara a imaginação como a 

pré-condição de todo o conhecimento. O esquema é a condição formal e pura pela 

qual um conceito não-empírico é associado a uma imagem mental de um objecto 

produzida pela imaginação através da forma pura do tempo (Kant, 2001: 183). Foi Kant 

quem proclamou a declaração de independência da imaginação colocando-a como um 

poder sintético que reúne em complementaridade os pólos do conhecimento, da 

sensibilidade e do entendimento. O esquema designa, assim, o procedimento geral da 

imaginação enquanto representação sensível (e visível) cuja aplicação permite chegar a 

uma exemplificação perceptiva a partir de um conceito, e vice-versa, um conceito a 

partir de percepções particulares sensitivas. Ele põe em relação um conteúdo sensível 

e uma forma abstracta cuja plasticidade se enraíza numa actividade cognitiva de 

transformação. Por isso, a imaginação kanteana nomeia essencialmente uma 

imaginação-criadora (Einbildungskraft). Não apenas a imaginação se caracteriza por 

lidar com imagens já formadas (imaginação como variação de imagens antecedentes), 

como se delineia como actividade imaginativa (imaginação como transformação mais 

imaginante do que imaginada). Assim, ela acede ao estatuto de um processo auto-

poietico que faz emergir imagens capazes de suscitar novas representações, concretas 

ou abstractas, sobre o plano verbal e icónico (Wunenburguer, 2006a: 158). A 

concepção da imaginação surge, assim, paralelamente ao nascimento do sujeito 

moderno, ao fazer central a mente como agência projectiva de subjectividade humana. 

O sentido é inequivocamente afastado de qualquer origem teológica para se erigir 

como produto de uma imaginação transcendental do homem. A imaginação cessa de 

ser mera cópia, mera reflexão da realidade para assumir o papel de primordial origem 

da realidade. 

Contudo, já em 1670, Pascal reconhecia o perigo de uma concepção produtiva 

da imaginação. É justamente o facto da imaginação se assumir como tendo um sentido 

autónomo, de ela poder criar as suas próprias imagens que, para o moralista francês, 

encerra um risco imenso capaz de anestesiar a razão. Para ele, a imaginação é um 

factor de alienação do homem, origem de uma desordem que o deixa insensível aos 

apelos da razão, “a parte enganadora do homem, senhora do erro e da falsidade” 
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(Pascal, 1963: 504). A dominação da imaginação exerce uma acção perniciosa sobre a 

razão inebriando-a e substituindo a ordem natural que concede prioridade ao real 

sobre o imaginado. Os homens ficam, então, sujeitos a uma inversão dupla na qual 

tomam o imaginário pela realidade, assim como a realidade pelo imaginário. O poder 

de sedução da imaginação trai uma ambição totalitária fazendo apenas da realidade o 

palco de uma hegemonia da imaginação delirante. É por isso que, de acordo com 

Pascal, imaginar não é tanto alargar o campo da experiência abrindo a possibilidade da 

síntese entre sensibilidade e entendimento, nem trazer à presença do espírito um 

objecto ausente, quanto acreditar na realidade de um objecto que não existe. A 

imaginação torna-se, deste modo, não uma competência que concorre para a 

representação da realidade, mas uma competência antagónica do espírito, provocando 

o curto-circuito da representação e da razão (Guenancia, 2006: 50). 

Esta dimensão autopoiética e totalitária da imaginação derramou-se sobre o 

próprio conceito de imaginário. Um entendimento muito difundido deste decorre da 

denúncia pascaliana da imaginação como uma “realidade imagética irreal”. É 

justamente o evitar desta transposição da imaginação sobre o imaginário que a nossa 

tese acerca da publicidade sugere. Pois, a redução do imaginário, em especial pelos 

autores pós-modernos141, a essa faculdade delirante e desejante (Deleuze) 

municiadora incessante de imagens falsas (Baudrillard), não corresponde a toda a 

amplitude conceptual que o termo encerra. O imaginário, no seguimento de um 

paradigma produtivo da imaginação, não se explica meramente como sistema fechado 

de imagens falsas e quiméricas. O uso corrente do conceito revela-se redutor 

assimilando-o a uma phantasia, seja do inconsciente, seja do consciente. 

Com efeito, se a psicanálise redescobre as imagens142 ela, todavia, fica aquém 

de um imaginário simbólico porque tende a reduzir a simbolização a um simbolizado, e 

o símbolo ao signo. O símbolo é visto como epifenómeno. Olhando para a psicanálise 

freudiana constatamos que o símbolo conduz-nos sempre à sexualidade num pan-
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 Um exemplo de um entendimento pós-moderno do imaginário como sistema fechado de fantasias é 
o artigo Controlo e Descontrolo do Imaginário, de Bragança de Miranda, acedido em Novembro de 2009 
em http://www.cecl.com.pt/workingpapers/content/view/14/36/ 
142

 Dir-se-ia que a teoria psicanalítica se vai interessando cada vez mais pelo estudo das imagens e 
progressivamente dar-lhes-á uma centralidade ímpar. Se Freud se refere aos processos de simbolização 
através de formas imagéticas, é Jung que com a teoria dos arquétipos e da mandala as consagra como 
aspectos fundamentais da psique. Mas será Lacan a preocupar-se em definitivo com o imaginário. 
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sexualismo psiquiátrico e cultural em que todos os símbolos se reduzem a recalcadas 

alusões metafóricas dos órgãos sexuais. Trata-se de uma imagem anómala em que a 

sua origem é inconsciente e obedece a uma libido. Segundo uma causalidade de tipo 

linear que inverte o símbolo, o simbolizante iguala o simbolizado tornando-se, um e 

outro, reversíveis e intersubstituíveis (Durand, 1995: 41). Há na psicanálise um 

imaginário sintomatológico no qual as imagens (o sonho, a figuração, o fantasma) 

consistem na via de acesso ao inconsciente. Elas são compreendidas como encenações 

dissimuladas do desejo (Durand, 2003: 171-173). O símbolo é máscara, disfarce 

pulsional dos desejos mais originários. Daí que os processos de condensação, 

deslocação, denegação ou simbolização cubram o seu imaginário como métodos 

aproximativos. Eles manifestam o permanente desfasamento entre o sonho e o 

inconsciente que as imagens tentam colmatar. Porém, o imaginário da psicanálise é 

sempre o da ilusão e o da deformação, o qual esconde um conflito originário entre o 

pulsional e o cultural. Ele é, deste modo, tentativa de fuga à repressão do inconsciente 

para o consciente. O sonhador é, então, uma consciência inconscientemente evadida, 

uma mente que se afasta da cultura na direcção das pulsões. O imaginário é um circo 

de imagens avulsas e extemporâneas, erupção de uma dimensão oculta que se torna 

visível mas que nunca permite ser imaginada. O imaginário psicanalítico é um 

notoriamente auto-poietico mas que, dada a sua indefinibilidade, não é mais do que 

uma imagética. Quando se pretende estabelecer um vínculo simbólico, a ponte 

sintomatológica implode não sustentando senão fantasias, isto é, formas visíveis 

irreais, simbolicamente não-pregnantes. 

A consumação do imaginário, isto é, a assimilação do imaginário a uma pura 

fantasia do consciente, é desenvolvida na psicologia fenomenológica da imaginação de 

Sartre. Ao deter-se sobre a especificidade do funcionamento imaginário, Sartre 

propõe-se deliberadamente descrever o modo como a consciência e a imaginação se 

entrecruzam para criar um mundo de irrealidade. À medida que os capítulos de 

L’Imaginaire (2005) progridem assistimos a uma exposição do acto existencial do 

imaginar que corresponde a uma volatilização desvalorizante do imaginário. Contra a 

Sexta Meditação Cartesiana, Sartre sustenta que a imaginação é uma dimensão 

essencial da consciência na medida em que se encarrega de constituir o mundo como 

tal. E, na herança de Husserl, ele defende que imaginar é uma forma da consciência 
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intrinsecamente intencional, uma consciência de um objecto, uma consciência de o 

intencionar um objecto. Ainda que discorde de Husserl acerca da atribuição (Erfüllung) 

do significado de uma imagem. Não existe uma imagem no espírito que 

posteriormente é investida de significado simbólico. Este nunca é um acto a posteriori 

atribuído do exterior, espécie de adenda, ele é a própria essência da imagem. Para 

Sartre, a crença de que existe uma intenção prévia e vazia que seja preenchida por 

uma imagem revela o que chama de “ilusão da imanência”. “Nós pensávamos, mesmo 

sem nos darmos conta disso, que a imagem estava na consciência e que o objecto da 

imagem estava na imagem. Nós figurávamos a consciência como um lugar habitado de 

pequenos simulacros e estes simulacros eram as imagens (…). Nós apelidaremos isso 

como ilusão de imanência” (Sartre, 2005: 17). É que a imagem não traduz senão uma 

relação da consciência ao objecto, isto é, uma certa maneira do objecto aparecer à 

consciência. Na trama dos actos sintéticos da consciência estão estruturas de 

consciência imaginantes (Sartre, 2005: 22). Isto significa que não estamos conscientes 

de uma imagem de um objecto porque possuímos uma consciência imaginativa dele. A 

imagem não é algo arquivado na memória mas uma actividade produtiva que 

intenciona um objecto de um modo específico. As imagens são simbolicamente 

significantes em si mesmas, não derivando o seu sentido de uma compreensão 

conceptual antecedente ou subsequente. A consciência imaginativa apresenta o 

objecto como se fosse real dando o ausente pelo presente fazendo, deste modo, com 

que não se aprenda nada de novo uma vez que a intenção do sujeito determina toda a 

imagem, isto é, o sujeito quando imagina já sabe o que imagina. “O objecto da 

percepção ultrapassa constantemente a consciência; o objecto da imagem não é 

nunca, mais do que a consciência do que é. Ele define-se por esta consciência: não se 

pode aprender nada de uma imagem que não se saiba já” (Sartre, 2005: 27). A imagem 

revela, assim, uma pobreza essencial, na qual como que por um acto mágico, 

pretende, de uma vez só, possuir o objecto integralmente, ao contrário da percepção 

que o compreende gradualmente. Esta quasi-observação tem um carácter espontâneo: 

enquanto a percepção é uma génese passiva do sentido, a imaginação representa uma 

génese activa. A imagem é espontânea ao apresentar nada mais do que ela própria, 

sendo imediatamente idêntica consigo própria. O que significa que, enquanto a 

percepção coloca o objecto como necessariamente um existente, a imaginação coloca 
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o objecto necessariamente como algo ausente, logo, não existente para a consciência, 

ou pelo menos suspende o juízo se existe ou não. Assim, o imaginário possui 

imediatamente a consciência do seu nada (néant). O imaginário é um nada, uma 

actividade alienante (néantisation) e negadora da realidade. “O objecto imaginário (en 

image) é um irreal. Sem dúvida que ele está presente mas, ao mesmo tempo, está fora 

de alcance. Não o posso tocar ou mudar de lugar (…); para agir sobre esse objecto 

irreal é preciso que eu próprio me desdobre, que eu me irrealize. Além disso, nenhum 

desses objectos reclama de mim uma acção, um comportamento (…). Eles são pura 

passividade; eles aguardam” (Sartre, 2005: 240). O niilismo do mundo imaginário 

cumpre-se não apenas numa irrealidade temporal (o tempo imaginário do devaneio 

(rêverie), do sonho), como igualmente numa irrealidade espacial (o imaginário e o 

mundo não são contíguos ou exteriores um ao outro mas interdependentes) e numa 

irrealidade do mundo-interior (as formas imaginárias podem assumir a aparência do 

ilógico, do contraditório ou do surreal como nos quadros de Picasso ou Chagall) 

(Kearney, 2009: 228).  

Em síntese, o imaginário, segundo Sartre, define um mundo do vazio, da 

ausência, do nada e do irreal que não deve ser confundido com os objectos existentes 

no mundo real. Ele provoca a inversão da atitude do homem face ao real procurando 

encobrir o que é a fim de fazer nascer aquilo que não é. O imaginário produz imagens, 

porém, não acrescenta nada. São imagens ocas e intocáveis que se vêm substituir à 

percepção e ao mundo real. O acto imaginário traduz um duplo niilismo 

(néantisatison): por um lado, ele postula um nada; mas por outro lado, ele anula a 

realidade com o irreal. Em vez de interromper o fluxo real, o imaginário neutraliza a 

presença do mundo (Breeur, 2006: 128). Constatamos que o imaginário sartreano 

reitera muitas das preocupações avançadas por Pascal partilhando com este a mesma 

atitude de desconfiança. É como se o imaginário fosse tanto mais falacioso quanto 

mais representa uma faculdade da livre produção de imagens. O seu perigo seria 

justamente de deslocar a consciência para um mundo desenfreadamente quimérico 

capaz que fazer o homem perder o pé à realidade e afogar-se no vazio das imagens 

múltiplas. 

Não obstante a histórica redução do imaginário a uma capacidade poética 

geradora de imagens fantasmáticas e vazias, isto é, a uma assimilação do imaginário à 
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imaginação, esta não recobre a potencialidade do conceito. O imaginário não 

corresponde somente a uma categoria especulativa, seja ela um reflexo, uma criação 

ou uma ficção: ele comporta um núcleo que liga a visualidade ao simbólico. É preciso 

que a imagem seja imagem de alguma coisa. Mas contrariamente, à acepção 

husserliana ou sartreana, a intencionalidade, neste caso, não encerra o imaginário 

numa redoma fechada de imagens mas abre o simbólico às imagens. Ele é criação 

incessante, mas inversamente ao paradigma auto-poietico da imaginação não é 

criação absoluta e autónoma, mas criação relativa de um social-histórico e psíquico, 

essencialmente indeterminado de figuras (Castoriadis, 2006: 8). A história é um tecido 

de poiesis entrelaçado com praxis e theoria, uma poesia interpretativa e pragmática, 

génese do fazer e do representar dos homens onde se pensa imaginando, como 

também se imagina pensando. Essa génese não tende necessariamente para uma 

contra-razão mas para a própria permeabilidade simbólica da racionalidade e da 

realidade. Isto é, o imaginário erige-se como esfera de representações, afectividades e 

emocionalidades visuais de uma natureza perfeitamente ambivalente. Não é 

imperativo que o imaginário seja um vazio ilusório como argumentam Pascal, a 

Psicanálise ou Sartre. Tanto pode assumir-se como fonte de erro, como também como 

uma forma de revelação. O seu valor está essencialmente dependente da utilização 

pragmática com que é investido. O imaginário é uma dimensão da consciência, como 

diz Sartre, embora ele construa colectivamente o sentido sem que caia num solipsismo 

irredutível contribuindo para o enriquecimento das representações do mundo. A obra 

da imaginação produz, então, representações simbólicas cujo figuração do sentido 

requer uma racionalização que retire da pluralidade um sentido organizador. Ela indica 

a existência de uma razão conotativa e figurativa, para lá do estrito controlo da razão 

abstracta, unívoca e calculadora, que desde Novalis enfatiza o poder figurativo da 

imaginação. 

Ao contrário de Sartre, para quem imaginar é esvaziar e negativar a realidade, é 

possível associar à imagem uma propriedade de mostração e presentificação diferente 

da simples consciência de uma ausência. O imaginário sugere também uma capacidade 

de inovação que se liga a uma potencialidade da imagem como acesso ao infinito que 

transforma os ídolos (eidolon) em ícones (eikon), isto é, os instintos de sedução em 

instintos de metamorfose e de transfiguração. Existem duas valorizações da relação 
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das imagens com o homem: a primeira, que observamos em Sartre, versa a retirada da 

carga simbólica das imagens em nome de uma racionalidade abstracta; a segunda, 

versa uma valorização em que o homem se deixa enlevar e elevar pelas imagens, 

deformando-as e enriquecendo-as poeticamente retirando-lhe toda a sua negatividade 

epistemológica em nome de uma sobrecarga simbólica. “Crê-se habitualmente que a 

imaginação é a faculdade de formar as imagens. Ora ela é, antes de mais, a faculdade 

de deformar as imagens fornecidas pela percepção, ela é sobretudo a faculdade de nos 

libertar das imagens primeiras, de mudar as imagens” (Bachelard, 2007: 5). A acção 

imaginante, mais do que uma faculdade de um sujeito, encarna uma imaginação, 

propriedade transversal, essencialmente aberta e evasiva. O imaginal propõe uma 

imagem instável que “corta as asas da imaginação”. Ele traduz uma mobilidade 

intrínseca das imagens que paradoxalmente as forma porque as deforma e as 

transforma, aspirando a imagens sempre novas, sempre renovadas. O imaginal 

convida à viagem pelas imagens, à itinerância de uma imaginação pregnante que 

tende constantemente a fugir, a escapar, a desaparecer enquanto opera a passagem 

de uma imagem a outra. Mas isso, sem que a imagem se evapore e sem que o homem 

caia numa utopia. Pelo contrário, a audácia humana inscreve-se na potência dinâmica 

desta intermitência das imagens. Como Bachelard nota: “Por outras palavras, as 

imagens são, do nosso ponto de vista, realidades psíquicas. Na sua origem, no seu 

impulso, a imagem é, em nós, o sujeito do verbo imaginar. Ela não é o seu 

complemento. O mundo vem imaginar-se no devaneio (rêverie) humano” (Bachelard, 

2007: 22). É na flutuação da inconstância fugitiva imagética143 que existe uma certa 

coerência imaginal e que o homem se encontra na amplificação que a transfiguração 

possibilita. O imaginal é a imagem tornada fluida sem que isso implique um delírio 

humano pelas imagens. Contrariamente, isso leva a uma recondução do real, a uma 

refracção que distorce (isto é, literalmente recupera a torção). 

No fundo, o que falta em Pascal, na Psicanálise ou em Sartre é o 

reconhecimento do movimento imaginal do imaginário, um movimento que se 

distancia da estanquidade de um imaginário irreal demasiado enrodilhado numa 

subjectividade que confia numa razão unidimensional e que identifica na plasticidade 
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 Castoriadis refere uma “imaginação radical” justamente no sentido de um fluxo representativo não 
submetido à determinação (déterminité) (Castoriadis, 2006: 401). 
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figurativa a sua própria anulação. Ora o imaginal do imaginário ultrapassa o conceito 

como simples repositório de imagens (infra, supra ou irreais) e transporta-o para uma 

dimensão paralela à razão de um modo que privilegia as relações simbólicas poéticas 

criadas não tanto por uma subjectividade una mas por uma intersubjectividade plural, 

por um imaginário transindividual ou ínsitamente colectivo. É justamente este 

movimento imaginal que podemos encontrar no princípio de publicidade. Não um 

imaginário alucinatório a raiar o mítico, o maravilhoso ou o fantástico, mas um 

imaginal que traz à realidade outros planos (como os figurativos) até aí 

desconsiderados. Trata-se no movimento imaginal de defender o imaginário das 

alusões delirantes e alienantes para o julgar como faculdade de acesso à realidade 

como se ela pudesse revelar toda a sua densidade simbólica (Fleury, 2006a: 10). Contra 

um imaginário marcado pela proliferação de imagens subjectivas de cariz psicológico, 

contra um imaginário pós-moderno marcado pela fragmentação explosiva das 

imagens, posta-se um movimento imaginal do imaginário pautado por uma lógica de 

revelação e manifestação de um mundo paralelo inteligível em articulação com um 

mundo sensível. O imaginal acede a um real entre dois onde a dialéctica do visível e do 

invisível se inscreve, e onde ele articula a revivificação do mundo intelectual e 

sensorial. O mundo parece mas só aparece àquele que sabe descobrir as múltiplas 

dimensões do sensorial e que procura, não o oculto no manifesto, mas o manifesto no 

oculto.  

Ao mencionar o imaginal aludimos à multiplicidade dinâmica do imaginário do 

processo publicitário. Este é, assim, pautado pela dramaturgia social e pelas sucessivas 

figurações que a compõem. A publicidade não indica tanto uma função imaginadora 

(uma imaginação fechada) quanto uma função imaginal (uma imaginação 

indeterminada), de composição, decomposição e recomposição de figurações e 

imagens. Se queremos caracterizar o princípio de publicidade, então, não podemos 

negligenciar a sua inscrição ideo-lógica no visível: as imagens como experiência 

sensível e estética do conceptual e do inteligível. 

Uma certa consciência do imaginal da sociedade está, de certo modo, já 

presente na escola durkheiminiana da sociologia144 e da antropologia, a qual percebe 
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 A própria sociologia compreensiva, herdeira da hermenêutica de Dilthey, concede uma importância 
relevante à imaginação na medida em que a procura de um sentido interno próprio das ciências do 
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com nitidez a importância do simbolismo social na representação da unidade de um 

grupo social de modo sensível. Daí, toda a importância da figuração religiosa na 

formação da consciência colectiva. “E o símbolo totémico continua a relembrar esses 

sentimentos [comunitários] mesmo quando termina a assembleia; já que sobrevive 

gravado nos instrumentos do culto, nas pedras, nas égides” (Durkheim, 2001: 166). O 

sagrado não é senão a outra realidade para a qual as crenças e ritos de uma sociedade 

interpretados simbolicamente remetem. Neste sentido, esses ritos e símbolos fazem 

parte de um imaginal da sociedade, figuração sensível de conceitos superiores - como 

a consciência colectiva - que presidem ao funcionamento da sociedade. Assim, uma 

comunidade subsiste simbolicamente pela relação entre figurações e ideias. Também 

Mauss lembra nas suas obras que o grito, o canto e todos os demais gestos humanos 

são sinais e símbolos que revelam a presença do grupo social, isto é, manifestam 

sensivelmente uma coesão mental colectiva.  

Nada é simplesmente apresentado na nudez do significante, nenhum objecto 

social é despido da carga simbólica (Cassirer) que lhe surge associada. O imaginal é 

uma dimensão incontornável do sentido porque o problema da representação 

simbólica não é apenas o seu fundamento145, como igualmente a sua expressão, 

expressão essa imanente ao próprio simbolizante. A organização do real obedece a 

uma fisionomia, a uma modelagem simbólica (Durand, 1995: 54). O imaginal detém 

uma potência constitutiva que alimenta essa moldura simbólica dotada da opacidade 

necessária para a transparência não se tornar invisível. Eis, então, o imaginal como 

expressão visível, manifestação sensível de uma intelecção, mensageiro que realiza a 

mediação da dialéctica do espírito e que faz do sentido uma figuração, se quisermos, 

um sentido figurado. As imagens são excitantes do pensamento lógico. O imaginal 

como síntese da perseguição da imagem (Bild) ao sentido (Sinn), e de um panegírico de 

uma iconofilia pois como Durand comenta, “no irremediável rasgão entre a fugacidade 

da imagem e a perenidade do sentido que o símbolo constitui, precipita-se a 

totalidade da cultura humana” (Durand, 1995: 108). A imagem é uma transcendência, 

indica planos paralelos que o sentido, por si só, não possui. É uma epifania do espírito; 

                                                                                                                                                                          
espírito torna indispensável a exposição das vivências dos actores sociais, bem como os seus valores e 
imaginário. 
145

 A faineroscopia de Peirce remete para o problema do fundamento do signo conforme as categorias 
por si traçadas (primeiridade, segundidade e terceridade) demonstram. 
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pelo que o imaginal revela, no fundo, uma certa hierofania. Esta é uma das afinidades 

evidentes com o princípio de publicidade, permitindo-nos desenvolver a expressão 

“hierofania social”. Como vimos, tal como a publicidade procede à consolidação de 

uma comunidade moral por intermédio de uma apresentação hierofânica de um 

sagrado social que é a consciência colectiva, o imaginal público exemplifica como essa 

hierofania social cumpre o sentido figurativamente. A hierofania operada no imaginal 

público corresponde a essa revelação figurada de uma realidade absoluta, à 

concretização sensível de uma dimensão superior simbólica. Dito por outras palavras, à 

figuração de um transcendente. 

É instrutivo voltarmo-nos, neste momento, para a etimologia da consciência 

imaginal. Imaginal é uma palavra que deriva do latim imago, tal como origo deu 

origem a original (Corbin, 1964). A expressão linguística de mundus imaginalis foi 

cunhada pelo filósofo e teólogo Henry Corbin (Corbin, 1979) a partir da leitura dos 

grandes textos místicos e visionários dos Persas zoroastros e dos Xiitas muçulmanos, 

tais como o de Sohravardi, Ibn Arabi e Ghazâlî146, e denota uma imaginação meta-

psicológica na qual nasce uma experiência alicerçada num mundo de imagens que 

forma uma exposição sensível de um plano inteligível. A partir das noções como alam 

al-mithal (mundo da imagem) ou Na-Koja-Abad (lugar sem lugar), Corbin descreve um 

poder imaginativo onde os espíritos se corporalizam e os corpos se espiritualizam. O 

mundo imaginal como um plano intermédio (Imaginalia) (Corbin, 1964), um mundo 

fora do mundo, para lá da oposição entre real e irreal, que medeia o mundo dos 

sentidos e das intelecções mas mais imaterial que o primeiro e menos abstracto que o 

segundo. O mundo imaginal é um imaginário visionário que se distingue do imaginário 

psicofisiológico inseparável da encarnação do humano enquanto consciência intuitiva 

das representações (Wunenburger, 2006: 27). Como escreve Corbin, ”o mundus 

imaginalis da teosofia mística visionária é um mundo que deixou de ser o mundo 

empírico da percepção sensível, não sendo ainda, em simultâneo, o mundo da intuição 

intelectiva dos puros inteligíveis. Mundo entre-dois, mundo mediano e mediador, sem 

o qual todos os acontecimentos da história sacral e profética se tornam irreais, porque 
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 Sobre a vida e herança cultural destes três pensadores persas do séc. XII atente-se em Fleury (2006b : 

23-42). 
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é nesse mundo que estes acontecimentos têm lugar, “o lugar deles”… (Corbin apud 

Wunenburger e Araújo, 2003: 33). Do ponto de vista de uma fundamentação do 

princípio de publicidade, do mundus imaginalis interessa não tanto relevar as funções 

noética e hermenêutica contidas na formulação espiritual de uma teosofia mística 

visionária do conceito, mas sobretudo enfatizar a pressuposição de uma figuração 

metaempirica. O que equivale a dizer que o imaginal procede à aproximação de dois 

níveis de compreensão da realidade a partir de prefigurações de imagens. Existe, 

assim, um outro mundo que as figurações da consciência imaginal conseguem 

discernir, e que dotam o homem de uma percepção imaginativa impossível de 

experienciar sem recurso a essa capacidade. O processo publicitário possui uma 

consciência imaginal, um imaginário figurativo que figura dimensões ocultas de 

conceitos. O poder da publicidade consiste precisamente em tornar acessível essa 

função modeladora da organização simbólica, e de compor proliferações de um 

imaginal.  

Com o trabalho de Corbin, torna-se, pois, mais fácil perceber o grau de 

afinidade - mesmo etimológica – entre uma hierofania social e um imaginal na medida 

em que o que está em jogo é justamente uma figuração de um transcendente que 

intuía já Durkheim. O imaginal público coloca-se, assim, como uma espécie de sobre-

real, de uma camada de que se compõe a realidade. Opõe-se a um surreal no facto de 

que este termo traduz uma espécie de interrupção da realidade, de um automatismo 

psíquico que exprime o funcionamento real do pensamento sem a coerção ou o 

controlo exercidos pela razão147. O surrealismo designa uma realidade fracturada que 

procura, através dessa fenda, atingir um pensamento primeiro. Mas o sobre-realismo 

do imaginal posta-se como um desvelar da realidade sem a interromper. Pelo 

contrário, liga-se à realidade figurada para a reconhecer enquanto realidade. O sobre-

real é, assim, uma realidade aumentada, uma percepção imaginativa de um sobre-

imaginário. O sobre-imaginário, o para lá do imaginário como consumo reificante de 

imagens, é o imaginal. Ele designa um sobre-corpo: se as figurações se dirigem a um 
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 « SURRÉALISME- n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de 
la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation 
esthétique ou morale », In Breton, André, Le Manifeste du Surréalisme, 1924, acedido em Novembro de 
2009 em http://wikilivres.info/wiki/Manifeste_du_surr%C3%A9alisme. 
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corpo sensorial, o imaginal do imaginário indica igualmente um corpo imaginativo, um 

corpo imaginal que sintetiza dois planos distintos, o de um aparente daquilo que o não 

é. Eis um imaginal que significa a nossa experiência sensível.  

Interessa neste ponto aprofundar melhor o nexo concreto entre imaginal e 

publicidade e passar da acepção filosófico-mística para uma acepção de carácter 

sociológico. Como constatámos, existe uma afinidade entre a sociologia e a 

antropologia de tradição durkheimiana, e a etimologia visionária do mundus 

imaginalis. Porém, não a situámos propriamente no âmago do funcionamento social 

pelo que necessitamos de reflectir sobre o carácter institucionalisante da consciência 

imaginal. Historicamente, como vimos, o imaginário e a imaginação foram 

compreendidos numa relação instrumentalizante (seja a percepção ou a sensação) e 

submetidos a uma função relativa ao verdadeiro e ao falso. Ao mencionarmos a 

consciência imaginal referimo-nos a um outro modo de compreender o imaginário. Um 

que atende a um fazer social do imaginário. O imaginal é um imaginário social 

preenchido pela síntese entre significações e imagens ou figuras produzidas 

colectivamente. O simbólico nasce desta articulação entre significações e os seus 

suportes imagéticos. As significações imaginárias sociais não denotam mas conotam, 

reenviam interminavelmente para um magma de significações outras que constituem 

o fluxo representativo do que o mundo é (Castoriadis, 2006: 467). Ora a sociedade 

institui-se instituindo um mundo de significações ancoradas num imaginário. A 

instituição da sociedade é instituição de um imaginário que delineia as possibilidades 

do que Castoriadis chama de legein (o representar/dizer social) e um teukhein (o fazer 

social). “É esta instituição das significações – concretizada sempre nas instituições do 

legein e do teukhein – que para cada sociedade define aquilo que é e aquilo que não é, 

o que vale ou não vale aquilo que pode ser ou valer. É ela que instaura as condições e 

as orientações comuns do fazível (faisable) e do representável, e assim mantém junto 

(…) a multidão indefinida e essencialmente aberta de indivíduos, actos, objectos, 

funções e instituições, num sentido segundo e corrente do termo, que é, 

concretamente, uma sociedade” (Castoriadis, 2006: 532). O que Castoriadis aponta 

como imaginário social tem muito a ver com aquilo que mencionámos como imaginal, 

pois, ambos os conceitos têm em comum a negação de uma essência ou substância a 

favor de uma figuração da sociedade que se figurando cria e troca imagens que 
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instituem significações sociais. O imaginário social para o qual Castoriadis chama a 

atenção refere-se, então, a um magma de significações sociais cuja criação não deriva 

de um indivíduo ou organização porque as significações reenviam sempre para um 

sentido partilhado. Imaginárias porque as significações não são redutíveis a uma 

racionalidade ou sujeito (Castoriadis, 2006: 528). Sociais porque elas impõem-se a 

todos os membros de uma sociedade revelando uma historicidade evolutiva das 

instituições que elas geram. “É preciso que uma sociedade se fabrique e se diga para 

poder fabricar e dizer. Fabricar-se e dizer-se são obra de um imaginário radical como 

sociedade instituinte. Mas nem um, nem o outro podem existir sem referência à 

significação e a um magma de significações imaginárias sociais” (Castoriadis, 2006: 

395). Com o termo imaginal aproximamo-nos - sem nunca os tornar símiles - da 

instituição imaginária da sociedade. É que o imaginal é um reenvio de imagens e 

figurações que as sociedades utilizam como etapa da sua institucionalização. Convoca 

aquilo que o filósofo francês de origem grega nomeia de magma, um fluxo ininterrupto 

de representações como emergência contínua de representações outras que ajudam a 

compor o quadro institucional de uma sociedade. A sociedade precisa de se figurar em 

instituições para poder institucionalizar. O imaginal recobre essas significações sociais 

em erupção como condições do fazível e do representável segundo as quais os 

indivíduos constroem as suas representações. É como se o imaginal fosse o vulcão que 

entrasse permanentemente em erupção fazendo aceder esse magma de significações à 

superfície das instituições sociais. A institucionalização da sociedade por uma 

consciência imaginal alude à institucionalização de um mundo comum por intermédio 

de um sistema de relações.  

O mundo das significações sociais alude a um princípio de publicidade, a um 

catalisador flexível que torna comunicantes as atribuições do sentido recorrendo, por 

exemplo, a uma dimensão imaginal. Porque cada sociedade é uma sociedade tanto 

instituinte como instituída, é uma sociedade que funciona de acordo com um princípio 

de publicidade, um regime de mundo comum, de um koinos kosmos como dizia 

Heraclito148. O imaginal como actividade figurativa agregadora porque instituição que 
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 “Para aqueles que estão acordados não existe senão um mundo que é comum (koinos kosmos), 
enquanto que no sono cada um se vira para um mundo que lhe é próprio (idios kosmos)” (Héraclite, 
2004: 174). 
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posiciona indivíduos e significações, possibilitadoras estas da instauração do “estar 

junto”. Publicidade: eis uma das concretizações da consciência imaginal como 

instituição. “Esta instituição é instituição de um mundo no sentido em que pode e 

deve tudo abranger, que tudo deve em e por ela ser, em princípio, dizível e 

representável, e que tudo deve ser absolutamente tomado na rede de significações, 

tudo deve fazer sentido. O modo como de cada vez tudo faz sentido, e o sentido que 

faz, releva do núcleo de significações imaginárias da sociedade considerada” 

(Castoriadis, 2006: 534). Isto é, a dimensão imaginal do imaginário enquanto enigma 

do mundo, figuração arcana da publicidade. O imaginal é o fundo comum magmático 

das significações sociais que agencia a sociedade e a institucionaliza que pela sua 

especificidade constitutiva do social envolve a participação forte de um princípio de 

publicidade cuja função é abrir a represa simbólica ao maior número de membros de 

uma sociedade. O imaginal público é o grande dique simbólico. Como escreve Fleury, 

“a criação de «diques simbólicos» ou de «formas imaginais» comuns é indissociável da 

história dos homens. É preciso a grande narrativa da História para que se estabeleça 

um fundo imaginal comum susceptível de oferecer a cada alma um «esquema de 

vida». Na ideia de uma consciência imaginal joga-se a partilha das almas. Nada de mais 

íntimo, todavia nada de mais universal” (Fleury, 2006a: 15). O desafio de uma 

publicidade forte é dado por esta procura de um imaginal preponderante, isto é, de 

uma disposição publicitária também preocupada com uma figuração do social, que 

conquiste a via de acesso ao horizonte público (no sentido do latim communis) da vida. 

Pese embora o grau de abstracção que a consideração de um imaginal público 

possa envolver, existem evidências de uma descrição empírica que implica publicidade 

e imaginário. Por exemplo, a questão da visualidade e da imagem encontra-se já 

esboçada no que diz respeito à noção de Esfera Pública, conquanto seja uma questão 

avaliada com muitas reservas. Como se sabe, foi o modelo de análise discursiva que 

imperou na Teoria da Esfera Pública. Ao salientar o discurso, foi possível chegar aos 

modelos procedimentais de deliberação cuja dinâmica visa impedir a marginalização e 

a exclusão de qualquer grupo social. A grande desvantagem de privilegiar o discurso e 

a interacção verbal predominantemente face-a-face na modulação logomáquica da 

publicidade que a esfera pública constitui consiste precisamente na obliteração de 

outras práticas simbólicas, nomeadamente, aquelas ligadas à figuração e a uma 
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consciência imaginal. De facto, o modo como as imagens intervêm no processo 

publicitário não foi alvo de especial cogitação tendo-se preferido conceber a 

comunicação do ponto do vista textual ou verbal, ao ponto da teoria clássica da Esfera 

Pública atingir laivos de um certo iconoclasmo (Finnegan e Kang, 2004: 381). O modelo 

comunicacional de Dewey para a esfera pública baseia-se na conversação presencial, 

formal, lógica e argumentativa, em que a imagem não constituía senão um sério 

entrave à racionalidade. Para ele, é a voz o agente da comunicação pública, não a visão 

porque a primeira permite a integral participação na discussão enquanto a segunda só 

está autorizada à mera observação inócua dos acontecimentos despoletados por 

outrem que não o sujeito-cidadão. É assim que proclama em The Public and its 

Problems que “a visão é um espectador; a audição é um participante” (Dewey, 1991: 

219). Dewey identifica a imagem com o entretenimento associando-a à distracção dos 

deveres de cidadania ao sublinhar a irreflexão política e o alheamento dos problemas 

que concernem a sociedade. As imagens públicas são apenas aquelas fornecidas e 

difundidas pelos dispositivos tecnológicos de mediação simbólica. Não contemplando 

a função evasiva de um imaginal, ele apenas concebe no conjunto imagético um 

perigoso imaginário que enclausura o Público numa auto-consciência pervertida cujo 

efeito é a disseminação de um falso sentimento de comunidade. Do ponto de vista de 

Dewey, as imagens são ídolos que rejeitam o potencial de racionalidade que a esfera 

pública deveria conter ao promoverem a irresponsabilidade e o lazer no lugar do 

comprometimento sério e crítico. Tanto quanto a conversação tende para unificação, 

assim a visão pende para o descompromisso, objectivação e anulação do debate. Há 

tanto entretenimento a competir pela atenção do Público que ele cessa de reconhecer 

os assuntos de interesse comum (Dewey, 1991: 137). Deste modo, a Great Community 

só poderá realizar-se se se afastar de um imaginário reificante que as imagens 

introduzem.  

Não obstante, sete anos mais tarde, em Art a Experience (1934), Dewey 

evidenciará uma atenuação deste iconoclasmo localizando diferentes modos da visão 

que, em vez de promoverem um simples espectador desinteressado, se comprometem 

num modo pragmático de ver conjunto, o qual defende uma experiência estética como 

salvação da Great Community. Aquilo que ele chama de “engaged seer” (Dewey, 1934: 

134) traduz uma abordagem positiva e enriquecedora da visualidade já que oferece ao 
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indivíduo uma experiência estética superior. Contra um espectar passivo e acrítico, 

Dewey descreve uma atitude activa de lidar com as imagens procurando-lhe os 

significados, as consequências, as armadilhas. Assim, Art as Experience significa uma 

moderação na crítica das imagens presente em The Public and its Problems: ele já não 

tende a rejeitar a visão ou as imagens em geral, apenas aquelas que não se conformam 

a um modo pragmático de ver. Isto surge ligado à distinção entre identificação 

(recognition) e percepção (perception). A visualidade da experiência estética de que 

fala Dewey é aquela capaz de despertar a percepção para lá da simples identificação, é 

capaz de um fazer óptico reconstrutivo interpelador da consciência. A percepção das 

imagens suscita mais do que um espectador passivo, ela cria a sua própria experiência. 

A percepção é um acto encarnado e emocional. Ela “é um acto de vazamento (going-

out) da energia com vista a receber (…) Temos de reunir energia e projectá-la para que 

possamos recebê-la de novo [através das imagens] (Dewey, 1934: 52). Mas para existir 

um comprometimento do espectador de modo a que ele seja capaz de recepcionar 

essa energia das imagens é necessário, antes de mais, uma aprendizagem e um 

domínio da percepção que eduque o indivíduo a ver os significados dessas imagens. 

Essa aprendizagem advém do exercício crítico, o qual promove modos positivos do 

indivíduo lidar com a visualidade. “A função do exercício crítico é a re-educação da 

percepção de obras-de-arte; é uma ajuda no processo, um difícil processo, de 

aprender a ver e ouvir” (Dewey, 1934: 324). Assim, em Art as Experience, percebemos 

que Dewey relativiza o iconoclasmo de The Public and its Problems por intermédio de 

uma relação empenhada e perceptiva do indivíduo com as imagens. Deste pressuposto 

depende uma concepção forte do Público, uma em que por intermédio da crítica, ele 

se compromete com as imagens e se apropria da visualidade pública para se 

emancipar149. 

A tensão entre imagem e esfera pública prolongar-se-á em Habermas. Tal como 

Dewey, Habermas percorre o caminho da denegrição até à integração da imagem. Na 

Strukturwandel der Öffentlichkeit, de 1962, revela uma ansiedade crescente em torno 

das imagens, referindo-se sobretudo às imagens dos dispositivos tecnológicos de 

mediação simbólica e não tanto enquanto produto de uma imaginação. As imagens 
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 Sobre o potencial emancipador da concepção de Dewey acerca da experiência estética e o Público 
vide Mattern (1999: 54–75) e Jay (2002: 55-69). 
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são apenas formas ilusórias de empobrecimento do debate da esfera pública na 

medida em que obedecem a uma lógica de consumo cultural no âmbito de uma 

“refeudalização da esfera pública” (cf.Habermas, 1991: 163). Contudo, em Modernity 

versus Postmodernity (1981), Habermas reavalia o papel das imagens e, tal como 

Dewey, confere-lhes um valor renovado quando relativas a uma experiência estética. 

As imagens revelam um potencial emancipatório a partir do momento em que se 

inscrevem numa racionalidade estética que sirva os intentos iniciados pelo Iluminismo 

fomentando a socialização e a integração social. 

Embora Dewey e Habermas reconheçam algum potencial às imagens, estas não 

são analisadas em si próprias mas enquanto momentos de uma experiência estética 

ideal. Para eles existem boas e más imagens. Apesar da sua relativização do valor 

negativo atribuído a, pelo menos algumas, imagens, a verdade é que elas não são 

integradas numa capacidade criativa de uma dimensão imaginal do imaginário. 

Permanece neles uma concepção redutora assimilando-as quase sempre a produtos 

culturais subordinados, não a uma consciência imageante, mas a dispositivos 

tecnológicos de mediação simbólica. No cômputo geral, relevam, então, uma intensa 

suspeição em relação às imagens e à passividade individual em relação a estas, porque, 

embora reconheçam que o possam não ser, elas acabam por representar uma 

comunicação deturpada da esfera pública, assente que está nos pressupostos 

discursivos.  

Contra esta condenação, é importante passar de um iconoclasmo para uma 

iconofilia e recuperar a ligação entre imagem e publicidade situando-as agora, não 

numa experiência estética superior, mas no centro do próprio imaginal público. Ao 

mencioná-lo afastamo-nos da configuração dominante da discursividade textual para 

passarmos para um outro nível discursivo, um multimodal que acomoda na actividade 

imageante um potencial tão acutilante quanto o da racionalidade crítica. Se a 

componente discursivo-grafológica preenche uma parte importante da publicidade, 

ela, todavia, não a subsume. A mediação simbólica da publicidade realiza-se 

igualmente como consciência imaginal muito para lá de uma argumentação 

estritamente linguística ou verbal. O imaginal oferece, antes, a possibilidade de 

reconhecermos na publicidade um processo colectivo de um imaginário aberto que, na 

sua essência simbólica, emprega na sua função de representação, não apenas um 



242 
 

conteúdo linguístico, como uma figuratividade aparente. Isto é, ele remete para 

processos intersubjectivos de representação tão visuais quanto linguísticos. 

 O processo publicitário tece-se por meio de imaginais sociais, um imaginário 

colectivo dinâmico que, como já referimos, contribui para a configuração de uma 

instituição imaginária da sociedade. Mas para além disso, a actividade imageante 

presente no imaginal público pode ser igualmente decisiva no desenvolvimento e 

reconhecimento de relações intersubjectivas na medida em que o carácter polissémico 

da visualidade lhe confere um papel central na estruturação da realidade social. A 

representação linguístico-visual da consciência imaginal da publicidade actua, com 

efeito, como uma força social constitutiva. Isto significa que no imaginal público as 

representações não são simples transmissões de conteúdos pré-formados e trocados 

entre dois interlocutores. Esse imaginário colectivo que é o imaginal público sugere 

que as representações sociais são objecto de imaginações que são construídas durante 

esse imaginar colectivo, pelo que não existem previamente a essa estruturação 

colectiva da organização social. É porque o imaginal decorre desta estruturação 

colectiva das representações e dos significados, que ele, não só adquire um carácter 

intersubjectivo, como ganha ainda o seu carácter público. Explica Asen referindo um 

collective imagining150: “As imagens produzidas pelos processos do imaginar 

(imagining) colectivo emergem em momentos específicos da interacção; eles não 

podem ser definidos antecipadamente. O imaginar colectivo (collective imagining) 

retém, assim, a qualidade relacional da imaginação demonstrada por Sarte, mas a sua 

relação é transformada. Em vez de descrever uma relação entre objectos e 

consciência, o imaginar colectivo refere-se àquelas imagens que surgem nas relações 

intersubjectivas. Neste sentido, o imaginar colectivo indica um processo público” 

(Asen, 2002: 349). O imaginal público indicia, deste modo, um processo activo de 

figuração simbólica que forma significações e que é também formado por essas 

significações sociais. Serão estas constelações de valores e percepções comungados 
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 Imagining é um termo de difícil tradução uma vez que no presente contexto de utilização ele não 
designa o gerúndio do verbo to imagine. Ele é estranhamente usado enquanto infinitivo revelando, 
assim, uma notória intenção por parte de Asen de o distinguir do imaginar tout court (to imagine)e da 
imaginação (imagination). Ele aponta antes para um imaginal. Contudo, por precaução e sem pretender 
interferir no sentido original, optámos por traduzi-lo simplesmente como um imaginar, embora este 
deva se tomado de modo diferente do imaginar concencional (to imagine). 
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que consentem processos de reconhecimento social151 (Asen, 2002: 347). Enquanto 

intersecção de significações, ele é objecto de negociações sociais onde os membros de 

uma sociedade ajustam as suas relações. Porque o imaginal público é aberto e evasivo, 

multi-direccional e integrador, os indivíduos podem inscrever-se em diferentes 

correntes de significado social. Com esta asserção, desembocamos, de novo, na 

conclusão já traçada por Castoriadis: imaginar uma sociedade, operar o seu imaginário 

próprio é produzi-la. O imaginal público denota uma dinâmica representativa - 

figurativa e conceptual - colectiva de participação activa na construção de um mundo 

social compartilhado152. 

A aproximação entre iconofilia e publicidade manifesta-se, também, a outro 

nível empírico. O imaginal público encontra a sua formulação mais literal precisamente 

na superfície lisa dos dispositivos tecnológicos multimédia que caracterizam a 

contemporaneidade, e em especial na televisão e no monitor de computador. Porque 

a mediatização do princípio de publicidade possui na visualidade a sua pedra-de-toque, 

uma das maneiras mais directas de associar um imaginal público é confrontá-lo com a 

sua exploração pelo “ecrã”. Por isso Deluca e Peeples não hesitam em sintetizar a 

conexão entre publicidade e visualidade através da expressão de “ecrã público” (2002: 

127). Com esta expressão, os autores referem o potencial da visualidade no actual 

contexto hipermediático pretendendo substituir a centralidade do diálogo como 

conceito operador da comunicação pública pelo conceito de disseminação (que pela 

sua enformação derridadiana se coloca, desde logo, contra o logocentrismo). A 

disseminação não é um conceito estranho à própria ideia de imaginal como erupção 

figurativa das significações sociais. O imaginal é sempre reinscrição da inscrição 

original, violência contra a espessura solidificante de uma imagem estática, assim 

como a disseminação de Derrida descreve a regeneração pela repetição do diferente e 

da divisão do sentido. A disseminação significa que o sentido não é cumulativo, assim 

como o imaginal refere a seminal dispersão das imagens fundamentadoras do social, 
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 É por isso que o imaginar colectivo (collective imagining) tem uma palavra a dizer sobre as relações 
de inclusão e de exclusão social. 
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 Charles H. Cooley possuía já a intuição de que o social se compõe por uma dimensão imaginativa, 
algo mais do que simples imaginação: “A experiência social é uma questão de contactos imaginativos, 
não contactos materiais; e existem tantos aspectos da imaginação que pouco se pode concluir da 
experiencia pessoal a partir da mera dimensão externa da sua vida” (Cooley, 1998: 95 - sublinhado 
nosso). 
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como se o inicio não tivesse princípio. O imaginal, como a disseminação, é 

contaminação. Naturalmente, a multiplicação das imagens de que somos testemunhas 

não significa imperiosamente que assistamos a uma debordiana société du spectacle, 

uma vez que a performatividade e a hipermediação das imagens não impede que a 

critica não se realize através do “espectáculo”, em vez de se cumprir em oposição a ele 

(versus). O encontro entre imaginal e disseminação aponta justamente para o contágio 

das figurações e das representações, a partir do qual, as críticas se erigem em contra-

críticas num processo de formação das significações sociais. O imaginal público é 

circulação153, processos culturais de reenvio cujos princípios são simultaneamente 

gerados por sucessivos processos interpretativos. Trata-se de um fazer (social) que 

nunca está feito porque se está em permanência fazendo (publicamente). Contra a 

verdadeira e a falsa imagem, a circulação reconcilia imagem e publicidade porque 

aceita que a representação é sempre re-presentação.  

Um dos lugares de promoção social dessa disseminação circulatória do real é o 

imaginal televisivo, conforme a expressão “ecrã público” denuncia já. A televisão é o 

dispositivo tecnológico de mediação simbólica que pela sua própria configuração visual 

mais se presta a uma dispersão do imaginal público. Ela providencia a participação 

social numa experiência imagética (porque enforma imagens) e imageante (porque 

forma imagens) que atravessa o mero domínio lúdico ou informativo para se postar 

como fenómeno original da condição humana. A televisão substitui, como técnica do 

imaginal público, o hábito ancestral da contemplação astronómica. O céu foi um dos 

primeiros difusores de imagens, espectáculo imageante que os homens desde sempre 

acederam na contemplação das constelações e do movimento planetário. Foi a lua e as 

estrelas o primeiro foco de luz capaz de catalisar uma experiência social baseada numa 

consciência imaginal pública154. Construindo-se sobre este hábito remoto, a televisão 

repete a cadência do visível mas agora intensifica-o. O imaginal desmultiplica-se, 

expande-se e contrai-se mas permanece uma semelhança fundamental: no imaginário 

aberto da televisão assiste-se à renovação do laço social através de uma imagem 

ressuscitada, múltiplas imagens mortas (frames) tornadas vivas por comunhão. A 
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 Michael Warner, por exemplo, liga o público a propriedades constitutivas de circulação, referindo 
mesmo uma “imagined scene of circulation”(Warner, 2002: 49-90). 
154

 Pense-se, por exemplo, nos Augúrios ou nos Livros Sibilinos dos Romanos. 
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mostração transformada em comungação, objectivação de uma transcendência por 

intermédio do regime escópico fornecedora de um tele-visão, uma visão distante 

ubíqua e panorâmica sempre preparada para religar acontecimentos remotos. A 

televisão é, assim, uma espécie de olho tecnológico que, operando a visualidade, 

trabalha igualmente com a actividade imageante capaz de modelar uma visão colectiva 

da realidade. O imaginal televisivo talvez seja o exemplo-referência do imaginal 

público na maneira como entrecruza uma disseminação de diferentes olhares numa 

única, partilhada e circular forma de observar o mundo. Ele é essa imaginação 

fundadora do colectivo inscrevendo-se numa visão geral apoiada numa emoção 

comum. Variando o exemplo, o que seria a crítica ecológica sem a sua 

espectacularização, por exemplo, em manifestações de nudez (a conotação do genuíno 

da Natureza)? O que seria dela sem um imaginal protagonizado pelo verde simbólico 

emprestado pela clorofila (conotando a Natureza)? Mais, poderiam teologias 

sobreviver milénios sem uma mediologia, ou seja, sem um imaginal que lhes empreste 

figuratividade e consistência, tanto visual quanto conceptual? O imaginal público é 

uma dimensão intrínseca das sociedades e todos os dias, seja no ecrã ou não, 

podemos participar nele. Tal é o fascínio da televisão: a reabilitação do 

deslumbramento do homem por uma emoção colectiva fornecida pela figuração 

simbólica. 

Argumentámos que a figuração simbólica característica do imaginal público 

procede à mediação entre um plano sensível e um plano conceptual. Por isso, o 

imaginal, enquanto aspecto do simbólico, funciona como a alegoria reconduzindo do 

sensível e figurado ao significado. Mas na recondução, o próprio significado 

(inacessível) derrama-se e torna-se uma forma acessível. O imaginal é, assim, epifania, 

aparição através do, e no significante, de um indizível (cf. Durand, 1995: 11). O símbolo 

do imaginal faz aparecer um sentido arcano, é a figuração epifânica de um mistério. 

Percebemos, então, que a exposição do imaginal público não pode terminar apenas na 

sua institucionalização social de significações. É necessário, também, reconhecer a sua 

articulação entre o visível e o invisível, mas também entre o imaginal e a percepção. Se 

o imaginal público postula uma epifania figurativa do sentido social, o que é que ela 

envolve? De que modo a transição entre um invisível e um visível, entre um significado 

e uma figuração, é operada? Se o homem é um ser do imaginal, ele é necessariamente 
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um ser que percepciona, um espectador. Mas o que é ser um espectador, ou se 

quisermos, um especulador, especialmente um espectador público? Na tradição de 

Platão até Dewey, isso significa mera idolatria passivizante, ou podemos reconhecer no 

espectador uma dimensão positiva inerente à condição humana? 

 

 

A Aparência da Publicidade 
 

“To be, or not to be, that is the question 

Whether tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take Arms against a sea of troubles, 

And by opposing, end them, to die to sleep (…)” 

(Shakespeare, William, Hamlet Prince of 

Denmark, Philip Edwards, 2003, Act 3, scene 1) 

 

A mais conhecida passagem de Shakespeare pode servir-nos de introdução 

para reflectir sobre a epifania do imaginal, ou mais especificamente, sobre a relação 

entre a figuração e o aparecer no princípio de publicidade. Convencionalmente (cf. 

Brown e Harris, 1976: 63-65), não obstante o véu de mistério e a perplexidade que a 

passagem tendeu a suscitar, o famoso ser ou não-ser de Hamlet é interpretado no 

seguimento da sua dúvida sobre a existência do fantasma do seu pai. É um solilóquio 

(apesar de Ophelia estar em cena e ouvir o príncipe da Dinamarca) em que perpassa a 

agonia e a inquietação do protagonista, não apenas sobre a sua condição presente 

como também em relação à questão da vida depois da morte. To be diz, assim, 

respeito à opção, por parte de Hamlet, de subsistir e perseverar sem resistir ainda que 

sofra os acidentes da fortuna, enquanto o not to be é relacionado com o resistir à 

adversidade, levantar-se contra um mar de obstáculos mesmo que a vitória sobre eles 

implique a morte. De acordo com a interpretação habitual de Hamlet, o not to be é 

ligado a to take arms e sublinha que as fatalidades podem ser ultrapassadas pela e na 

morte. O not to be aponta, pois, para um suicídio como resposta activa face às 

adversidades, posição a que Schopenhauer iria, séculos mais tarde, voltar. Portanto, o 
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dilema de Hamlet é entre existir enquanto sobrevivente de uma condição humana 

atroz, ou existir como não-existente, isto é, vencendo os infortúnios morrendo e 

”viver” na memória de todos como herói. 

Façamos agora um exercício de ousadia e substituamos To be or not to be por 

outro dilema: o do ser e da aparência, dicotomia que acompanha a filosofia (e a 

sociologia) desde os seus primórdios. E se Hamlet recitasse, não a dúvida do subsistir 

ou resistir, mas a do ser e da aparência? E se Shakespeare estivesse implicitamente a 

dicotomizar um príncipe da Dinamarca que é aquilo que não sente ser e que ao mesmo 

tempo é aquilo que não parece? E se o dramático e eloquente To be or not to be 

significasse o conflito entre uma aparência e um ser, em que Hamlet levantaria armas 

contra a própria essência aparente da realidade, mesmo se, destruindo a aparência, se 

destruísse a si próprio? Talvez possamos reconhecer no solilóquio do herói trágico a 

alegoria de uma imagem (Hamlet) no espelho (a realidade do regicídio por parte de 

Claudius e o risco de invasão por parte do príncipe Fortinbras da Noruega) o que 

implica que o corpo reflectido morra assim que a imagem se desvaneça. Não há 

imagem especular sem objecto especulado. Talvez o to be possa referir a realidade 

plena de aparências (a começar pelo fantasma de King Hamlet) e o not to be, o outro 

lado da aparência, uma realidade que ao negar a aparência se nega a si própria. O to 

be será aqui um sinónimo das aparências e do sofrimento das desventuras próprias 

dos acasos de que a vida se reveste; e o not to be um sinónimo do fim do aparecer 

inconstante, o fim do herói que Hamlet tragicamente parece não ser. Ser ou não ser, 

eis a questão do Parecer e do Ser. 

 Esta arriscada interpretação que relaciona ser e aparência a uma passagem à 

primeira vista afastada dessa problemática é corroborada por uma outra peça de 

Shakespeare. A tragédia King Lear, de 1606, revolve novamente o conflito entre 

realidade e aparência (Dye, 1964: 514-517) embora trate da oposição num sentido 

descoincidente, isto é, a aparência é agora tratada como ilusão, ao contrário de 

Hamlet que a vê como desilusão. Lear representa o homem incapaz de discernir o real 

de tão obcecado que anda com a autoridade e a reputação que é apenas quando cega 

para esses valores que consegue, então, perceber a verdade. Paradoxalmente, é só 

quando Lear se torna invisual e insano que compreende uma realidade para lá das 

aparências. Se o primeiro Lear se contenta com a aparência do amor (no caso das 
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filhas Goneril e Regan), a senilidade do Lear envelhecido descobre a honestidade de 

Cordelia, única personagem incapaz de camuflar a realidade com o artificial. Contra a 

beleza aparente de Goneril, Lear acaba por perceber a fealdade da sua alma e exclama 

referindo à sua filha mais velha, na quarta cena do segundo acto: “Those wicked 

creatures yet do look well-favour'd/ When others are more wicked”155. Quem, desde 

inicio, se apercebe da distância imensa entre realidade e aparência é Fool que adverte 

Lear do modo como a aparência pode mascarar a realidade dissimulando-a: “Have 

more than thou showest/ Speak less than thou knowest”156. Neste caso, ele salienta 

que o mostrar deve ser precedido por um ter, isto é, a aparência (que mostra) tem de 

ser aparência (mostração) de uma realidade. Em resumo, King Lear sintetiza a tragédia 

de um homem possuído por um extremo tormento assim que confrontado com a dura 

verdade da realidade157. É a peça onde melhor ressaltam os enganos de uma aparência 

por mais tentadora e atractiva que ela seja. E onde o parecer oculta a verdade e, 

portanto, radica-se naquilo que não é, no não-ser.  

Entre o Hamlet e o King Lear posta-se, então, uma acentuação semântica 

diferente da aparência. Embora em ambas as peças a aparência esteja ligada a uma 

realidade encoberta pelo véu do erro, existem diferenças importantes: em Hamlet, a 

aparência é associada a uma existência falsa; em King Lear, há a descoberta de uma 

realidade por detrás das aparências. Na primeira peça, a saída de Hamlet da aparência 

é o not to be o que implica a morte (aliás, é com a sua morte que a peça termina); na 

segunda, a saída de Lear da aparência é traduzida na sua cegueira e insanidade. 

Contudo, estas duas tragédias, do inicio do séc. XVII, são percorridas pela afirmação de 

uma aparência capciosa que se opõe à verdadeira realidade. O ser é aparência falaz. E, 

por conseguinte, a visão (e em geral, a percepção) é depreciada, ao ponto de 

Shakespeare fazer de Lear um homem que só compreende quando já não pode ver. 
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 Acedido em Novembro de 2009 em 
http://www.maximumedge.com/shakespeare/kinglear_act_II_scene_IV.htm 
156

 Acedido em Novembro de 2009 em 
http://www.maximumedge.com/shakespeare/kinglear_act_I_scene_IV.htm 
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 Num certo sentido, o princípio de realidade de Freud é simbolizado pela cegueira de Lear da peça de 
Shakespeare, o qual se vê de súbito e sem aviso, retirado a um certo “princípio do prazer”. Quando 
percebe que o prazer foi pura aparência ilusória, Lear vê-se obrigado a viver com uma realidade de dor. 
É só com a cegueira que o cega para a aparência que ele ascende à realidade e, consequentemente, é 
esse o seu período de maior agonia e loucura. 
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Chegados ao séc. XVIII, assistimos a uma reinversão da valorização da 

dicotomia entre ser e aparência. Shakespeare faz transparecer uma concepção 

negativa da aparência em que a existência é forçada a viver na aparência até que algo 

reclame a consciência do homem e o chame de volta ao real e à verdade. A aparência 

é a primeira dimensão da existência embora se situe num plano não-verdadeiro. É 

Berkeley o primeiro a trazer a aparência para a dimensão da existência sem que isso 

signifique uma falsificação. Ao contrário do que deixam subentender as tragédias de 

Shakespeare, Berkeley não associa o aparente a uma falsa realidade. A aparência é, na 

verdade, toda a realidade a que um sujeito pode aceder. Ser é parecer (com Hamlet 

dir-se-ia como to be is not to be se interpretarmos o not to be como referindo-se à 

aparência). Berkeley pensa a coincidência do ser com a aparência é total dando um 

enorme destaque à percepção do indivíduo. Se tudo o que existe deve ser 

percepcionado, todo o ser é percepção, isto é, aparência. No Second Dialog between 

Hylas and Philonous, Philonous - o proponente do imaterialismo - argumenta: “Que 

uma coisa possa ser realmente percebida pelos meus sentidos, e ao mesmo tempo não 

existir realmente, é para mim a mais pura contradição; dado que eu não posso 

prescindir ou abstrair, mesmo em pensamento, a existência de uma coisa sensível do 

facto de ser percebida” (Berkeley, 1972: 219). Se assimilarmos a aparência a uma 

manifestação sensível compreendemos que, para Berkeley, ser é aparecer, na medida 

em que, segundo o filósofo irlandês, existir é ser percepcionado. Tudo o que existe tem 

de sofrer o efeito de uma percepção por parte de um sujeito. O seu aforismo Esse est 

percipi resume a sua filosofia imaterialista em que a percepção é a matriz do 

conhecimento de um sujeito. “No mundo todos aqueles corpos que compõe a grande 

armação do mundo (the mighty frame of the world) não possuem qualquer 

subsistência sem uma mente – o seu ser é para ser percebido ou conhecido; 

consequentemente, desde que não sejam percebidos por mim, ou não existam na 

minha mente, ou em qualquer outro espírito criado, não possuem qualquer existência 

de todo” (Berkeley, 1972: 67). Ser é ser percepcionado, e a percepção é a captação 

sensível da aparência. A assimilação de ser, percepção e aparência, é claramente 

exposta na seguinte afirmação: “Cor, a forma, o movimento e assim em diante, 

consideradas apenas como sensações na mente, são perfeitamente conhecidas, não 

existindo nada nelas que não seja percepcionado (…). Nós vemos somente as 
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aparências, e não as qualidades reais das coisas. O que possa a extensão, a forma ou o 

movimento ser real e absolutamente, ou em si mesmo, é impossível para nós saber, 

apenas [podemos saber] a proporção ou a relação que elas têm com os nossos 

sentidos” (Berkeley, 1972: 108). A mente percepciona qualidades sensíveis. Tudo o que 

existe, mesmo os corpos exteriores e físicos, tem de ser apreendido pelo espírito de 

um sujeito. Assim, tudo o que existe resume-se na forma como as aparências se 

manifestam ao sujeito. Tudo o que ele toma como existente tem por base a 

manifestação de uma aparência, de uma expressão sensível. Em Berkeley não 

constatamos a identificação da aparência como uma máscara da verdadeira realidade. 

Pelo contrário, ele aceita o eventual logro da aparência limitando-se a constatar que 

aquilo que é entendido como existente, aquilo que é visto e percepcionado por um 

sujeito, prende-se, não com uma qualquer realidade absoluta e inabalável, mas com o 

domínio da experiência sensível que as aparências representam.  

As aparências fornecem imagens sensíveis mas elas não se pautam pelo seu 

carácter falacioso. Em Berkeley, a imagem é um elemento constitutivo da realidade, tal 

como a realidade se compõe de aparências. A concepção da imagem/ideia158 é melhor 

compreendida se tivermos em conta que toda a filosofia berkeleyana é uma reacção 

ao Empirismo de Locke visando reformulá-lo. O seu The Principles of Human 

Knowledge é um tratado que tem por objectivo apresentar os argumentos contra o 

teorema das ideias abstractas defendido por Locke. Berkeley considera ser impossível 

conceber uma ideia abstracta159 porque a ideia de qualquer coisa deve receber sempre 

qualidades sensíveis fornecidas pela percepção das aparências. Não só não se podem 

formar ideias abstractas como não necessitamos delas porque elas levam a 

inconsistências (Berkeley, 1972: 49-54). Aceitar o carácter abstracto das ideias 

corresponde a aumentar o hiato entre percepção e intelecção, um fosso que Berkeley 

procura colmatar na medida em que entende que a sensação passiva dos objectos não 

os consagra como uma cópia da realidade. As coisas ou ideias só existem como 

percepções actuais, o que equivale a afirmar que o mundo se compõe de percepções 

actuais e não percepções potenciais. Mas ele refuta, também, a teoria lockeana da 

substância material construindo a sua filosofia imaterialista ou idealista. O erro de 
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 Por vezes, Berkeley parece referir-se às ideias num sentido próximo ao de “imagem mental”. 
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 Sobre a crítica berkeleyana das ideias abstractas vide Pitcher (1977: 62-90). 
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Locke foi duplicar o mundo: um mundo de ideias percepcionado por detrás de um 

outro mundo de corpos exteriores. Arguindo contra a distinção de Locke entre 

qualidades primárias e secundárias, Berkeley afirma que o conhecimento de uma 

qualidade primária implica conhecer uma qualidade secundária: um corpo extenso e 

em movimento é apenas conhecido se lhe for atribuído uma cor ou qualidade sensível 

que existe apenas na mente (Berkeley, 1972: 50-51). Isto indica o fundamento do 

imaterialismo de Berkeley: se as qualidades sensíveis existem somente na mente, e se 

a extensão e o movimento dependerem de uma qualidade sensível para serem 

conhecidos, então, toda a extensão, todo o mundo de corpos exteriores encontra-se 

dependente da mente. Não existe matéria sem mente, esse est percipi. 

A filosofia berkeleyana encontra-se, deste modo, cheia de afinidades com o 

idealismo uma vez que a percepção define-se aproximadamente como uma 

representação mental ou ideia. O seu imaterialismo - a negação da substância material 

- assemelha-se a um idealismo pois só reconhece como real o eu consciente dotado 

das suas próprias representações e estados mentais sociais. Os objectos da realidade 

não existem em si mas no sujeito que os percepciona, são objectos de um espírito 

(Gueroult, 1956: 25). No fundo, os objectos são ideias. A filosofia de Berkeley é, 

também, um fenomenalismo no qual as percepções são aparências reais. Os objectos 

físicos não existem em si próprios caracterizando-se por serem fenómenos perceptivos 

e sensoriais. O mundo exterior é apreendido como conjuntos de estímulos sensoriais.  

Todavia, o que importa sublinhar em Berkeley, do ponto de vista de uma 

indagação sobre a aparência – isto é, sobre a epifania do imaginal - não é a maior ou 

menor credibilidade do seu sistema filosófico, nem determinar as suas fraquezas de 

argumentação; apenas relevar o papel da aparência para o sujeito e para a sua noção 

de realidade. Aqui, a aparência não se agrega à pura ilusão mas à pura percepção. Ela 

não aponta para nenhum imaginário enquanto sistema falso de representações 

mentais, nem sequer para a distinção ente coisas reais e coisas imaginárias pois, 

conforme ressalva Berkeley, mesmo quando o real não está a ser percepcionado pelo 

sujeito, o real não desaparece na medida em que é objecto de percepção de Deus. Se 

tudo o que existe é percepcionado e aparente, a coerência da realidade não cessa 

porque o olhar de um espírito superior o vela. Esta é a resposta encontrada contra o 

radicalismo do imaterialismo. O esse est percipi, isto é, o fenomenalismo de Berkeley 
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contém em germe não apenas aquilo que viria a ser a fenomenologia que explorará o 

percipere160, como também dá o primeiro passo na direcção de uma reabilitação da 

aparência. A derivação por Berkeley visa explicar que, para lá do seu imaterialismo 

idealista, existe uma pontinha de revelação da função da aparência e que esta 

reavaliação do problema entre o ser e o aparecer encerra um enorme potencial para 

compreender o princípio de publicidade, naquilo que ele tem de visual e perceptivo. 

Afastado do contexto histórico e filosófico e postas de lado algumas assunções mais 

susceptíveis à crítica, a filosofia de Berkeley mostra-se como uma filosofia muito válida 

para reflectir sobre a prevalência da aparência e que por esse motivo é um ponto de 

partida para estudar a epifania do imaginal público como figuração que se realiza no 

mundo aparente. Há, assim, uma trajectória cujas etapas são interdependentes e que 

versam o imaginal, a figuração, a percepção e a aparência. 

Existe ainda uma terceira reflexão pioneira no estudo do aparente, da 

aparência e da realidade e que se situa por entre os enredos de Shakespeare e de 

Berkeley. Jean-Jacques Rousseau oferece-nos, em várias obras, uma interrogação 

muito acutilante sobre os mistérios da aparência através de uma problematização da 

metáfora da transparência. Contudo, a sua indagação não percorre os trilhos 

marcados: ao deslocar o campo de análise da aparência para a questão da 

transparência, Rousseau acaba por deparar-se com uma nebulosa que paira sobre o 

conceito fazendo com que simultaneamente ela produza um panegírico e uma diatribe 

do problema da aparência, em especial, na sua relação com a realidade através da 

visão. Se, por exemplo, na Nouvelle Héloise, o acto de ver é percebido positivamente 

como uma quimera da invisibilidade total, nas Confessions a visão torna-se um jugo 

que os outros impõem ao indivíduo, pressionado que está pelo olhar avaliador e 

censurante de outrem. Provavelmente, a tensão de Rousseau entre a valorização e a 

desvalorização da aparência decorre da sua própria experiência pessoal: mais do que 

observar a discordância entre o ser e o parecer, o filósofo de Genebra sofreu esse 

mesmo hiato (Starobinsky, 1971: 18). Experiência biográfica essa que iria ser decisiva 

na tendência em colocar o ser do lado da inocência e o parecer do lado do vício. É 
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 Aliás, conforme confessa Sartre na introdução, o L’Être et le Néant (1953: 16) parte, na sua 
diferenciação entre o en soi e pour soi, do enigma do percipi e do percipere. Além disso, a própria 
distinção de Husserl entre noese e noema parece derivar da investigação de um percipere, isto é, do 
acto de consciência. 
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quando o encanto infantil se perde que Rousseau toma contacto com os malefícios da 

aparência e com a fractura imposta com a felicidade de outros tempos. Mas é 

justamente com a descoberta dos prejuízos dessa aparência que ele encontra a 

dialéctica da transparência e da opacidade e que distingue o tema da aparecer como 

um dos mais centrais da experiencia humana. Paradoxalmente, Rousseau acaba por 

denegrir o papel da aparência no mesmo movimento em que a distingue como um 

problema de valor independente merecedor de uma reflexão específica. Se ele tende a 

associar a aparência à degeneração, ele tende, também, a constitui-la como problema 

autónomo na sua reflexão, seja na ponderação da alusão platónica à estátua de 

Glauco, seja na ponderação da questão do papel e função do espectador no âmbito da 

sua crítica da teatralidade e da encenação. Porque ambiguamente, a falsa 

transparência da aparência, não sendo mais do que opacidade, pode-se transformar 

numa transparência de cristal fazendo com que essa transparência signifique uma 

invisibilidade geral (Starobinsky, 1971: 302). Se os homens revelam apenas a superfície 

das suas aparências ocultando a sua personalidade, então, essa aparência assoma à 

superfície deixando de ser opaca para assumir-se como suposta transparência 

cristalina. Se as aparências e juízos colam sobre aparências individuais, isso significa 

que o homem interior adquire uma certa invisibilidade. A sua opacidade (a aparência) 

torna-se transparente (a aparência que assume o indivíduo pela aparência); mas 

porque os outros vêem o sentimento do indivíduo velado pela aparência, o seu 

verdadeiro coração torna-se invisível escondido que está pela opacidade transparente 

das máscaras, no que poderia ser paradoxalmente sintetizado como o engano da 

verdade. Há, assim, um reenvio permanente das aparências que engendra uma 

economia do visível e do aparente cheio de anfibolia. Eis a formulação paradoxal do 

aparente que tem inusitadamente início com a sua diatribe. É precisamente este 

testemunho rousseauniano capaz de devolver, na esteira de Berkeley, a dignidade e a 

centralidade que a aparência merece no pensamento filosófico que interessa ao 

princípio de publicidade. 

No que concerne à crítica da aparência, comecemos por dizer que Rousseau a 

cumpre a partir de um ponto de vista ímpar, o da moralidade. A relação do ser e do 

parecer é perspectivada a partir de um entendimento moral da sociedade no qual o 

diferendo da realidade e da aparência encontra a sua correspondência no destino 
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colectivo dividido entre a inocência original e a perdição civilizacional. O parecer é 

assimilado a um mal social que recolhe a influência da tradição teatral - de que o 

Tartuffe de Moliére é exemplo - que associa a aparência à pura máscara. Nos Discours 

sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, assistimos a uma 

aliança entre os defeitos da civilização e a aparência e o ser verdadeiro que Rousseau 

liga ao estado de natureza. A passagem do estado de natureza ao estado social não 

decorre apenas de uma divisão entre o eu e o outro, do aparecimento de novos 

desejos que o homem pretende satisfazer individualmente, como integra igualmente 

uma fractura fundamental entre o ser e o parecer. Enquanto a desigualdade social 

cresce, aumenta o reino da aparência que afasta o homem da sua alma e do seu eu 

interior, e que o aprisiona numa facticidade exterior que lhe erradica a inocência 

original. A aparência surge em concomitância com as transformações sociais, 

económicas e políticas. Como aclara Starobinsky, em Rousseau “o parecer explica a 

divisão interior do homem civilizado, a sua servidão e o carácter ilimitado das suas 

necessidades. É o estado mais afastado da felicidade que o homem primitivo 

experimentou em se abandonando ao imediato. Para o homem do parecer, não há 

senão meios, ele próprio reduzido a um. Nenhum dos seus desejos pode ser satisfeito 

imediatamente(…); a opinião dos outros, o trabalho dos outros são-lhe indispensáveis. 

Como os homens não procuram mais satisfazer as suas «verdadeiras necessidades», 

mas apenas aquelas produzidas pela sua vaidade, eles estarão constantemente fora de 

si próprios, estrangeiros a si mesmos, escravos uns dos outros” (Starobinsky, 1971: 43). 

A aparência é o reino da máscara que torna cativos os homens porque se deixam 

seduzir pela ilusão. Na medida em que é investida por um valor moral, ela significa não 

apenas uma perturbação do homem na procura da verdade, como também uma 

perversão da vida social. As aparências exteriores não são senão obstáculos à 

transparência das almas que se mostram de um modo deturpado. Elas dissimulam, 

cobrem, velam os verdadeiros sentimentos impedindo as almas de comunicarem entre 

si. Consubstanciam uma verdadeira falsificação das relações humanas, tal como a 

civilização indica uma falsificação do homem do estado de natureza. Com a civilização, 

“ser e parecer tornam-se duas coisas completamente diferentes e desta distinção 

decorrem o fausto imponente, a mentira enganosa, e todos os vícios que lhes 

compõem o cortejo” (Rousseau, 1992: 235). 
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O interesse da compreensão por parte Rousseau da dicotomia entre ser e 

parecer advém, em grande parte, da sua complexidade. Ele integra-a não apenas numa 

proposta moral da sociedade como também numa proposta estética e artística da 

sociedade. Com efeito, para Rousseau a corrupção que a aparência representa possui 

muitas similaridades com a corrupção que a teatralidade introduz na sociedade. O que 

subjaz a ambas é a mesma crítica da visão como sentido introdutor de uma distância 

intransponível entre o eu interior dos indivíduos, além de que corrobora a mesma 

correlação com o fim do estado de natureza. Na Lettre à d’Alembert sur les Spectacles 

Rousseau preocupa-se não apenas como o espectáculo influencia Genebra, mas 

sobretudo com as consequências que o teatro pode ter na vida social, pelo que a sua 

questão inicial não é tanto se a cidade deve construir um teatro, mas sim se as 

sociedades toleram a sua lógica de funcionamento sem que isso altere o 

funcionamento das relações sociais. No seguimento do seu discurso sobre a 

desigualdade, ele relaciona o fim do estado de natureza com o surgimento da 

consciência do olhar (regard). À medida que a sociedade se desenvolve, os homens 

relacionam-se como objectos de um olhar avaliativo dos seus concidadãos onde as 

qualidades e talentos pessoais são exibidos introduzindo um diferendo entre aquilo 

que o indivíduo é e a forma como ele mostra que é (Rousseau, 1992: 235). De acordo 

com Rousseau, o grande problema da aparência no estado de sociedade é que provoca 

a emergência de uma consciência teatral onde a sociedade por inteiro se assemelha a 

um espectáculo e os homens que nela interagem se transformam simultaneamente 

em espectadores e actores. Assim, a aparência é também associada à representação 

artificial que os indivíduos constroem uns para os outros; ela não pressagia mais do 

que a hipocrisia ou a decepção. A mostração característica do desenvolvimento da 

sociedade indica mostrar-se algo que se não é. Aparentar é sempre uma produção 

fictícia que o homem social cria com vista a satisfazer o desejo de distinção e 

reputação. A consciência teatral abre as portas à saída do estado de natureza ao 

possibilitar a vaidade como ponto de referência da interacção social. Os homens 

deixam de depender apenas do juízo de si próprios para subordinarem-se à “boa 

aparência” confiando na distância aos outros que o olhar e a aparência introduzem, tal 

como uma plateia de teatro observa de longe os acontecimentos num palco que não é 

o seu (Rousseau, 1758). O entendimento da aparência como corrupção moral e 
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estética é bastante determinado pela própria avaliação da vida cosmopolita. Para 

Rousseau, a intensa e fugaz vida citadina estimula a superficialidade aparente dos 

contactos obrigando o homem a incorporar sempre uma máscara que o abriga dos 

olhares penetrantes dos outros mas que ao mesmo tempo impede que a sua 

verdadeira alma se torne transparente para si. Nas cidades, os indivíduos mascaram-se 

e ao fazê-lo permanecem estranhos perante si mesmos, um espectáculo das 

aparências dentro de si próprios. “O homem mundano encontra-se inteiramente na 

sua máscara. Nunca estando nele próprio (…), ele é sempre um estrangeiro” [L’homme 

du monde est tout entier dans son masque. N’étant presque jamais en lui-même, il y 

est toujours étranger, et mal à son aise quand il est forcé d’y rentrer. Ce qu’il est n’est 

rien, ce qu’il paraît est tout pour lui] (Rousseau, 1762: 539). A cidade é para Rousseau 

um mar de aparências que não oferecem a interioridade dos indivíduos e que, 

portanto, como num espectáculo anónimo promove a interacção entre estranhos 

(Sennett, 1992). Enquanto desmultiplicadora das aparências, a metrópole é o exemplo 

da corrupção dos costumes. Um jogo de enganos. Ela impede o contacto directo e 

comunicante entre os homens, como ainda fomenta uma consciência teatral que os 

transforma em actores e espectadores do seu próprio espectáculo. Os indivíduos 

deixam de agir para serem observadores e intérpretes de uma representação cénica.  

O grande cavalo-de-batalha de Rousseau acaba por ser a quebra da empatia 

entre os homens que a cisão da aparência e da realidade - própria da grande cidade e 

do estado de sociedade - encerra. A sua crítica da máscara, fazendo do homem um ser 

estrangeiro e estranho a si próprio, tem por pano de fundo a intuição de que as 

aparências e o espectáculo teatral acarretam uma separação entre os homens 

substituindo a identificação colectiva característica do estado de natureza por um 

isolamento pronunciado. Pois quanto mais as aparências imperam e a opinião de 

outrem importa mais as relações sociais se tornam artificiais (le trafic de soi-même) 

(Rousseau, 1758) emergindo daí, não uma proximidade simpática mas um afastamento 

visceral da empatia. A consciência teatral da vida social integra a destruição do vínculo 

simpático da sociedade na medida em que inibe a capacidade de identificação com os 

semelhantes incentivando, deste modo, l’amour propre (Marshall, 1986: 93). As 

aparências, a relação actor-espectador do homem do estado de sociedade, tem, assim, 

como grande corolário o nascimento de um sentimento individualista e egoísta em que 
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importa conquistar a opinião dos outros - sem, no entanto, conquistar a empatia do 

outro. Porque a sociedade é um espectáculo, os homens-espectadores observam ao 

largo os seus pares estando condenados a uma falta de simpatia e de laço empático. 

Elas arriscam, assim, a alienação já que as aparências os transportam para fora si 

próprios ao ponto de parecerem estranhos para si mesmos e para os outros. É por isso 

que Rousseau na Nouvelle Héloise prefere os festivais à representação teatral ao ponto 

de se poder estabelecer uma correlação entre festival e a comunidade patriótica do Le 

Contrat Social (Jay, 1997: 92). Enquanto o teatro estabelece uma acutilante distinção 

entre aqueles que vêem e aqueles que agem, o festival constitui o modelo da 

participação total. Ele não envolve a ilusão de uma representação cénica fornecendo, 

assim, uma experiência moral de elevada dignidade na medida em que traduz a 

completa presença dos homens em contacto directo entre si. O festival sugere a 

Rousseau a reciprocidade dos olhares e uma tentativa de ultrapassar os obstáculos 

que o teatro supunha. De certo modo, o festival indica o sonho de restaurar uma 

comunicação primitiva universal e empática que superaria os entraves da linguagem 

moderna e dos seus conceitos gerais, algo que Rousseau aflora em Sur l’Origine des 

Langues. 

No que diz respeito a uma teoria do espectador, o olhar que Rousseau 

identifica é assertivo161, categórico, incentivador de uma conduta baseada em 

aparências. Esta é uma visão opressora e tirânica que fractura completamente quem 

vê e quem é visto na tradição grega de um olhar que objectiva e que separa um sujeito 

de visão de um objecto mostrado. Reencontramos a mesma ideia de uma ditadura da 

visão e da natureza do espectador em Sartre, embora esta hipertrofia da visualidade 

na sociedade adquira contornos que ultrapassam a estrita perversão das relações 

intersubjectivas para chegar a uma perversão epistemológica. (cf. Jay, 1997: 282-286). 

O homem é intrinsecamente espectador, vítima de um olhar que ajuíza. A condição de 

ser um homem refere a permanente possibilidade desse homem ser visto por alguém. 

Assim, numa perspectiva recíproca, ser visto pelo outro é a condição para ver o 

outro162 (Sartre, 1953: 525). Contudo, Sartre detecta uma não-reciprocidade entre o 
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 Cf. Assertoric gaze (Levin, 1988: 68). 
162

 Ao nível de referências literárias desta compreensão da visão, diga-se que na peça escrita em 1943, 
Les Mouches, Sartre, numa clara alusão ao acabado de publicar Être et Néant, põe na boca de 
Egisthé:”Acabei por me ver somente do modo como eles me vêem a mim” (cf. Jay, 1997: 293). 



258 
 

olho e a visão, isto é, entre o sujeito e o objecto do olhar, uma vez que aquele que é 

olhado é captado, capturado pelo disparo de uma visão que aprisiona e objectifica; 

aquele que olha torna o outro seu objecto. A objectificação como sendo o fim último 

do olhar. Trata-se, pois, de uma visão que transforma o objecto do olhar abrindo uma 

cesura irreparável. 

Na leitura de Rousseau, e na medida em que a sociedade se compõe de 

aparências múltiplas de carácter cénico, o mundo dos homens é um theatrum mundi. 

A vida social forma-se do aparente, de representações dramatúrgicas e figurações 

através das quais os homens entram em interacção. Não obstante o carácter negativo 

de que é investido, este theatrum mundi, este palco quotidiano163, possui a virtude de 

destacar o modo como as sociedades humanas se dotam de mecanismos 

dramatúrgicos e figuracionais para se organizarem e compreenderem. Ainda que 

releve uma teoria disfórica do espectador, sublinha, contudo, a sua importância e 

omnipresença nos processos de interacção social e de formação da identidade.  

Existe, assim, uma neblina que se manifesta sobre a forma de uma tensão entre 

o elogio e a detracção da aparência e do espectador. A tensão da valorização da 

aparência enquadra-se no âmbito de saber se a transparência original, característica 

do estado de natureza, desapareceu por completo ou se ela pode, de algum modo, 

continuar a existir. Ora esta hesitação reveladora da sensibilidade quanto à 

complexidade da questão, é exemplificada pelo parágrafo que diz respeito à alusão de 

Platão à estátua de Glauco164. Escreve Rousseau: “À semelhança da estátua de Glauco 

que o tempo, o mar e as tempestades haviam desfigurado de tal maneira que parecia 

menos um deus do que um animal feroz, a alma humana alterada, no seio da 

sociedade por mil causas constantemente renascidas, pela aquisição de diversos 

conhecimentos e erros, pelas transformações sofridas pelos corpos, e pelo choque 

contínuo das paixões, mudou, por assim dizer, de aparência ao ponto de ser quase 
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 Em certos aspectos, o theatrum mundi expressa semelhanças com o “teatro de situação” 
preconizado por Sartre, um teatro menos preocupado com a unidade psicológica do protagonista, 
menos preocupado com um carácter fixo ou um ponto de partida do que com o fluxo de situações que 
vai moldando a personagem. Esta não é, ela é um devir (cf. Sartre, 1973). 
164

 “Nós vimo-la seguramente num estado comparável ao Glauco marinho. Quem o vir, não reconhecerá 
facilmente a sua natureza primitiva, devido ao facto das partes antigas do seu corpo, umas se terem 
quebrado, outras estarem gastas, e todas deterioradas pelas ondas, ao passo que outras se 
sobrepuseram nela – conchas, algas ou seixos -, de tal modo que se assemelha mais a qualquer animal 
do que ao seu antigo aspecto natural”(Platão, 2001: 480).  
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irreconhecível” (Rousseau, 1992: 158 - sublinhado nosso). A estátua serve-nos, assim, 

para representar o carácter enigmático da compreensão de Rousseau da aparência e 

do espectador. Pois, se ela se apresenta desfigurada e deformada pela acção do mar, 

ela, ao mesmo tempo, conserva a forma original que o escultor lhe deu. Contido neste 

pequeno parágrafo encontram-se duas versões sobre a transparência da alma e, por 

extensão, duas versões quanto ao papel do espectador e da aparência. Deformação ou 

ocultação do aparente? A aparência pode ser vista como a erosão que a alma sofreu 

mas sem que isso a tenha feito perder a sua transparência original, isto é, sem que a 

aparência signifique necessariamente uma deturpação. E se a deformação for 

constitutiva da aparência enquanto ocultação? E a deformação da estátua que 

aparentemente a torna irreconhecível, não a faz ainda identificável? Deste modo, a 

passagem sobre a estátua de Glauco pode ser lida em duas direcções opostas: uma 

desfiguração-destruição da alma humana, que como a estátua do deus grego, 

degenerou e entrou em corrosão, o que impede de voltar à sua beleza original; ou uma 

desfiguração-ocultação em que a alma humana e a estátua de Glauco revelam uma 

beleza original que persiste, ainda que escondida por uma deformação. É a versão 

pessimista e optimista do mito da origem do homem que nos serve para evidenciar a 

hesitação fundamental de Rousseau.  

Transpondo para a nossa questão, a formulação da compreensão 

rousseauniana da aparência pode ser perspectivada de acordo com esta oscilação. A 

aparência não é apenas um artifício de uma retórica visual que o homem impõe nas 

suas relações sociais que compromete a realidade de transparecer (versão pessimista), 

a aparência é uma forma de ocultação da transparência do homem sem que por isso a 

comprometa e elimine (versão optimista). A aparência (e a decorrente teoria da visão 

e do espectador) não precede a verdade interior do homem, apenas se lhe sobrepõe 

como um modo comunicacional. Menos directa e transparente, essa comunicação não 

destrói, no entanto, o eu individual. O mundo das máscaras sociais pode não ser 

apenas uma opacidade, como poderá convidar ao retorno da transparência. Se 

entendermos a concepção de Rousseau da aparência como uma desfiguração-

ocultação, em vez de uma desfiguração-destruição, o transparente e o opaco fundem-

se numa unidade translúcida e ambivalente da sociedade. O translúcido remete-nos 

para as dimensões indefinidas de uma realidade formada nos intervalos do velamento 
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e do desvelamento. Compreender a aparência como uma desfiguração-ocultação 

envolve a dialéctica do velar e do desvelar, do cobrir e do descobrir, em que 

encontramos dois momentos do desvelar revelador (Starobinsky, 1971:92-95). Há uma 

revelação denunciadora que anula as seduções da aparência e termina o 

encantamento da ilusão. Ela demonstra como a aparência era um puro engano. Neste 

tipo de desvelamento-delator, o véu é perfeitamente reconhecido e é imediatamente 

retirado. Paralelamente, existe um desvelamento-descoberta que, para além de 

identificar o véu da aparência des-cobre aquilo que a aparência parecia ocultar. Este 

desvelar que descobre é o mais semelhante a uma desfiguração-ocultação. É, pois, por 

entre uma desfiguração que oculta e um desvelamento que descobre que a aparência 

se constitui. Deste modo, a aparência bem como a visão, não são envoltas por um véu 

de suspeição, mas um véu intrínseco que a forma exactamente na medida em que as 

deforma. Desta perspectiva, existe uma óbvia continuidade entre imaginal e aparência: 

em ambos a deformação não sugere tanto uma deturpação, como o próprio 

movimento de formação da realidade e do Ser que a vai velando e desvelando165. 

Assim considerada, a aparência não destrói uma realidade mas fá-la persistir. É 

possível ver em Rousseau uma filósofo marcado pela incerteza entre uma aparência 

que destrói e uma aparência que conserva, uma aparência como virulência da 

representação, e uma aparência que se mostra e esconde em representação. É o 

mesmo Rousseau crítico da visão, da aparência e do espectador que também sugere 

interpretações menos críticas e mais positivas. Ora é precisamente este segundo 

Rousseau, aquele que surge na passagem da estátua de Glauco, que se revela 

promissor para uma teoria da publicidade porque assinala aspectos singulares 

fundamentais para a compreensão do papel da aparência e do espectador. Talvez 

esses pormenores nunca fossem balizados se não assentassem numa antecedente e 

acérrima crítica. 

A versão mais optimista da interpretação de Rousseau traz-nos de útil, e em 

primeiro lugar, uma preocupação fundamental com a publicidade, designadamente 
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 Como comenta Starobinsky, “Ora Rousseau acede a uma fruição (jouissance) do Ser que ultrapassa 
todo o conhecimento activo: aquilo que ele experimenta é a presença imediata do Ser, ele próprio 
desvelando-se. Não lhe é mais preciso procurar descobrir e conhecer, mas apenas acolher o Ser que se 
lhe oferece e se descobre nele. O desvelamento não vem do eu, mas sim do Ser” (Starobinsky, 1971: 
98). 
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com a questão do vínculo entre publicidade e visualidade. Atendendo não, a uma 

desfiguração que anula mas a uma desfiguração que oculta, a aparência é analisada 

como o império sobre o qual se erige a opinião pública. No Discours sur l’Inégalité e na 

Lettre à d’Alembert assistimos a uma descrição disfórica do modo como os homens se 

submetem, em sociedade, ao juízo e avaliação dos seus semelhantes (l’opinion 

d’autrui) e como esse olhar do outro desencadeia uma angústia e ansiedade que 

agrilhoa o indivíduo em si próprio. Todavia, numa outra acepção, uma menos 

valorativa e mais factual, vemos, pela primeira vez, perfilar-se uma nítida consciência 

entre o sentimento público e a visualidade. É claro que, em Rousseau, o homem 

público deve figurar-se e que as aparências são parte intrínseca do modo como os 

membros da sociedade entram em relação recíproca. Sabemos que numa estrita 

interpretação de Rousseau, o viver fora de si próprio que as aparências provocam é 

tido como pernicioso. Contudo, e revertendo a perspectiva, o ser social do homem 

obriga a uma constante sociabilidade, a qual envolve, como factor muito positivo, a 

permanente atenção ao seu semelhante e consequentemente ao modo como ambos 

devem proceder à interacção. Quando Rousseau declara que os indivíduos vivem fora 

de si, ele está indirectamente a afirmar que, em sociedade, cada indivíduo vive no seu 

semelhante. Como? Publicamente. E a aparência é fulcral nesse processo. A vida social 

é uma vida fora de si (hors de soi), uma em que cada unidade individual se concentra 

numa unidade colectiva pela formação activa de um princípio de publicidade. Fora de 

si aponta, assim, não apenas para o aspecto público da sociedade, mas igualmente 

para o seu aspecto aparente. Identificar um “fora de si” implica reconhecer o aparente 

como o outro lado da transparência de si, mas também o aparente como opacidade 

dos outros. A sociedade exerce-se num princípio de publicidade, o qual se baseia nas 

aparências para encetar processos colectivos de sentido. A preocupação com o olhar 

público166, com uma visão da sociedade que se incorpora em cada um dos seus 

membros, é essencial para o comportamento moral dos indivíduos. Ela não é somente 

uma tremenda opressão, não apenas uma forma de controlo social; ela é, na verdade, 

o próprio modo como a sociedade, por intermédio do princípio de publicidade, existe 

em cada indivíduo. A dependência do homem em relação à opinião pública sublinha 

exactamente a dimensão aparente da sociedade. Não se trata de um esclavagismo 
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 “Os olhos do publico incessantemente abertos sobre eles [os indivíduos] ” (Rousseau, 1758). 
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subserviente mas de uma obrigação voluntária, a de atender à figurabilidade do real 

para formar processos sociais de reconhecimento. A publicidade concretiza-se no reino 

das aparências, nessa dialéctica do velamento e do desvelamento; tal como, a 

dimensão aparente da realidade adquire pertinência social enquanto momento do 

processo publicitário. A existência social articula-se com a publicidade e, por 

conseguinte, com o aparecimento e desaparecimento de um mundo de aparências 

que, mais do que anularem um plano ontológico superior, se postam como uma 

ocultação dessa ontologia onde ser e aparecer se formam em reciprocidade. O 

translúcido como síntese da transparência e da opacidade.  

A ênfase de Rousseau na publicidade e na aparência torna-se ainda mais 

evidente no capítulo de Le Contrat Social sobre o papel do censor. A existência de tal 

função na república sugere a incontornabilidade das aparências, das representações 

figurativas e de uma dimensão teatral (Marshall, 1986: 101) na sociedade. Se é 

necessário prevenir publicamente as opiniões de se corromperem, é porque, é forçoso 

concluir, toda a sociedade se opera dentro das aparências cabendo, então, ao censor 

distinguir quais as aparências perniciosas das aparências inócuas, aquelas que 

mascaram a falsidade das outras que assumem o modo da existência pública. Neste 

sentido, se a vontade geral se processa numa relação entre espectadores, é urgente 

que o Estado, se pretende erigir-se numa forte relação com ela, assuma essa dimensão 

aparente e figurativa. Daí a importância que Rousseau atribui aos festivais cuja 

definição é exactamente a de serem espectáculos públicos (ou seja, o festival contém, 

quer a aparência, quer a publicidade). Os festivais não sendo ocasiões de expressar 

criticamente a vontade colectiva, acabam por ser eventos onde essa vontade, por 

intermédio de um pulsar colectivo, pode ser auscultada, sentida, percebida. Eles são 

igualmente locais onde os homens se expõem e se exibem indiscriminadamente ao 

olhar da sociedade. Nos festivais, os homens existem para ser vistos sem restrição. Por 

aqui se nota como é dúbia a simples condenação do espectáculo por parte de 

Rousseau. Antes, ele desaprova um certo tipo de espectáculo, bem como um certo 

tipo de aparências – aquelas que desfiguram destruindo a verdade, conforme a dupla 

leitura da passagem da estátua de Glauco. 

O festival pode ser o ponto de partida para uma reavaliação do papel do 

espectador. Tal como Rousseau nos oferece uma segunda interpretação mais 
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optimista das aparências, assim ele sugere que se comece a ver no espectador uma 

dimensão menos nociva da vida das sociedades. Bem-entendido, ele não explicita 

senão a condenação do homem-espectador. Porém, atendendo à citação sobre a 

estátua de Glauco talvez possamos, inspirados nela, apreciar o espectador de outra 

maneira. 

Com Rousseau somos levados a reconhecer uma pan-dramaturgia da vida social 

associada a uma proliferação figurativa das aparências. Tal sugere um 

reposicionamento da teoria do espectador. Na medida em que a sociedade se compõe 

de actores sociais que representam um papel através de uma dada apresentação, os 

indivíduos são sempre espectadores, quer tenham ou não consciência disso. As 

figurações e as aparências sociais convocam o homem para a posição de ser 

simultaneamente especulador (speculare) e espectador dessas especulações. O regime 

escópico manifesta-se na vida social também ao nível das apresentações quotidianas 

que a constituem pelo que é necessário assimilar a categoria de espectador 

(spectatore) à própria condição humana. Opondo-se a um espectar passivo (filosofia 

grega) fracturante (Descartes), alienante (primeiro Rousseau) e capturante (Sartre), 

evidencia-se um espectador que mais do que possuir as coisas é possuído pelo mundo. 

Aludimos aquando do imaginal ao facto de que pôr em imagem corresponde a 

imaginar o mundo. Similarmente, assinalamos agora que a imagem e a aparência 

envolvem um espectador. A criação do homem, como a criação de um imaginal, fazem 

nascer um espectar fundamental como condição de ser e de estar no mundo. A imagem 

que transforma em olhar a visão de um sujeito possui afinidades com as imagens do 

aparente que transformam o homem essencialmente num espectador. Na terceira 

Crítica, Kant determina um lugar central ao espectador como sendo o espectador 

dotado de juízo. O sensus communis como instaurador da comunidade de 

espectadores em comunidade política. Neste sentido, o espectador é criador de um 

espaço de sociedade. Partilha com os outros espectadores um juízo sobre aquilo que 

vê (Arendt, 2000: 262), ele é sujeito de um imaginal público. Ser espectador é o 

específico da condição humana pois denota a inscrição do homem numa comunidade 

de partilha. Partilha entre aquele que mostra e aquele que aprecia, movimento 

emotivo de uma circularidade entre aparência e percepção. A emoção é, assim, 

movimento (L’émotion est motion) (Mondzain, 2007: 213) instaurador de uma 
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comunicabilidade. Na leitura arendtiana de Kant, a condição do espectador não advém 

da relação com o objecto, mas da relação entre homens induzida pela ausência desse 

objecto. E foi neste sentido que referimos uma imaginal público. Percebemos agora o 

quanto o imaginal é composto por homens que espectam, por homens que 

transformam a comunicabilidade do não-partilhado em partilhado através da 

figuração. Ser espectador é integrar o horizonte de uma comunidade alargada. É 

arriscar o ponto de vista idiossincrático em contraponto a outros pontos de vista 

igualmente possíveis, tomando-os em consideração conforme cada indivíduo se faz 

membro da mesma comunidade de emoção. O mundo das aparências é o mundo do 

espectador já que é o mundo do parece-me ou do afigura-se-me (dokei moi). Aparecer 

tem como corolário incontornável um parecer no sentido de um juízo avaliador. As 

aparências convocam, assim, a tarefa especulativa do espectador pois tudo o que é 

percebido e conhecido surge como uma perspectiva (num certo seguimento de 

Berkeley). E por isso as aparências que criam o espectador fundamental envolvem, 

ainda, uma forma relacional. O modo como cada dokei moi acontece é a condição sine 

qua non da interacção social e da constituição de uma comunidade de sentido (Assy, 

2004: 305). Espectar é um modo de estar em sociedade. É o espectador na sua 

pluralidade, e não o actor que detém a pista para os assuntos humanos (Arendt, 1999: 

106). O espectador é o homem público, é o homem entre homens (inter homines esse). 

É enquanto contemplador das aparências através da confrontação do seu dokei moi 

que o homem emerge num mundo comum em que a comunidade partilha o mesmo 

sentimento. “Pois, embora o mundo comum seja o terreno comum a todos, os que 

estão presentes ocupam nele diferentes lugares, e o lugar de um não pode coincidir 

com o de outro, da mesma forma que dois objectos não podem ocupar o mesmo lugar 

no espaço. Ser visto e ser ouvido por outros é importante pelo facto de que todos 

vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado da vida pública” (Arendt, 

2001: 72). A publicidade, o mundo comum, só sobrevive enquanto existirem 

presenças, enquanto as aparições que o caracterizam persistirem em serem vistas e, 

assim, partilhadas. Ver é reconhecer um mundo comum, é exercer publicamente um 

sensus communis. A aparência na publicidade funciona como um catalisador visual das 

emoções em que a visão pode promover o encontro de uma comunidade consigo 

mesma. Merleau-Ponty refere, por exemplo, uma tele-visão (tele-vision), como um 
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vislumbre recíproco simultaneamente fenómeno visual e emocional capaz de gerar um 

mundo intersubjectivo (Merleau-Ponty, 1968: 273). Nem a percepção, nem a 

componente visual deve sofrer uma redução que não contemple a possibilidade de 

uma experiência intersubjectiva (Jay, 1997: 306). Existe na visão e na aparência um 

potencial comunicacional que não deve ser rejeitado. Merleau-Ponty procurou situar a 

visão dentro da síntese sensorial do sujeito trazendo-a para a superfície da 

consciência. A visão salienta uma incarnação do sujeito como condição de experiência 

do mundo. O quiasma (chiasme) revela essa envolvência do sujeito pelo mundo 

através do seu corpo.  

Em síntese, partimos das reflexões de Rousseau para chegar a um 

entendimento da aparência e da visualidade perfeitamente situado ao nível da 

sociedade e do funcionamento de um princípio de publicidade. Ao resituar a aparência 

no domínio dos assuntos humanos foi, também, possível reescrever o papel do 

espectador. Argumentámos que o espectador é uma função essencial da visualidade, 

bem como do princípio de publicidade. Falta-nos esclarecer outro dos principais focos 

da visualidade. Preocupemo-nos, então, com o problema específico da natureza da 

aparência. 

A “aparência” é uma noção recorrente no pensamento filosófico, sobretudo 

enquanto figura da suspeita. Na filosofia clássica, o termo possui um carácter 

ontológico denotando um reino do instável em que o Ser foi infectado pelo não-Ser. O 

raciocínio é o de uma clara distinção entre um real contraposto a um irreal, um 

autêntico contra um inautêntico. Ser e Parecer são planos do mundo que colidem 

entre si; um substanciando a estabilidade unitária, o outro o devir múltiplo. Em 

contraste com o Ser, o Parecer é aquilo é inconsistente e fugaz, aparece para 

desaparecer. Desde Parménides que a filosofia privilegia esta prioridade do Ser e que 

se reflecte ainda hoje no pensamento moral do quotidiano: “mais vale ser do que 

parecer”. Duas ordens inconciliáveis, Ser e Parecer estão condenados à repulsa mútua. 

Contudo, a fenomenologia (e metafísica) de Heidegger vem pôr em causa a aceite 

fractura revelando a mesma unidade oculta e evidenciando uma relação de co-

presença. Tal co-origem do Ser e do Parecer é melhor compreendida quando ele 

distingue três modos de existência do parecer e da aparência (Heidegger, 1997: 111). 

Estes três modos co-existem no verbo alemão scheinen. Ele recobre não apenas os 
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sentidos do “brilhar”, como também os sentidos de “parecer” e “aparentar”. O 

fragmento de Safo167 sobre a lua é interessante justamente porque assimila estas três 

acepções do parecer e da aparência. A lua brilha, está ali, é uma presença, ela reluz na 

escuridão, destaca-se pela sua luminosidade. Mas ela é igualmente um brilho que 

parece, que se figura em luz, que se recorta do fundo sideral. A sua luz resplandece 

mas aparenta, denuncia, eclode no reluzir, revela-se na irradiação. Mas ao mesmo 

tempo, ela aparenta, parece ocultar algo na sua refulgência. Assim, temos as três 

formas da aparência: antes de mais, numa ordem de funcionamento neutra e basilar, 

um parecer como esplendor e reluzência; depois, um parecer e uma aparência como 

aparecimento, como revelação e re-velação (zum Vor-schein kommen); e, ainda, um 

parecer como a-parência (Anschein) e potencial ilusão. Concentrando-nos nos dois 

primeiros sentidos, a aparência versa, assim, uma cintilância, um estar ali humilde, mas 

também uma manifestação de algo mais que cai fora do aparente. Ela resume uma 

radiação silenciosa e ao mesmo tempo uma dimensão conspícua, evidente, alardeante 

e patente da realidade. Uma aparência que aparece. Ela é mostração e presentificação 

que se exibe e ostenta, que se expõe numa intensificação do simples fulgor (Dewey, 

1927: 449-454). Há, assim, um pormenor fundamental no modo de existência da 

aparência que Arendt dará conta: a aparência acontece, mas a aparência é, também 

acontecimento. Isto é, junto a um Schein, a um esplendor, temos um Erscheinung, uma 

aparição que se exibe, um aparecer que parece (Ansehen). O dokei moi traduz a ideia 

de uma aparência que não só aparece como se faz aparecer, e ao fazê-lo parece, é 

uma aparência que se revela e mostra de um determinado modo ao juízo e avaliação 

dos outros (Assy, 2004: 307). O idioma inglês é sensível a uma aparência que aparece, 

uma presentificação, e uma aparência que se exibe, uma revelação, ao separar o self-

display da self-presentation. O primeiro nomeia a forma alemã do Schein, de um 

urgência do aparecer, de um acontecer aparência. O segundo, por seu turno, designa 

uma aparência activa (e produtiva) na qual os indivíduos se apresentam com 
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 As estrelas, em volta da formosa Lua, 
De novo ocultam a sua vista esplendente, 
Quando a Lua cheia brilha mais, argêntea, 
Sobre toda a terra. 
(Safo, frag.34 Lobel-Page) 
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determinada intenção. A self-presentation168 é uma aparência deliberada, uma 

aparência que acontece e que se transforma em acontecimento. 

Resumindo, o parecer e aparência firmam-se, não apenas enquanto (falsa) a-

aparência, mas, mais importante, como presença e como revelação. A lua brilha, é a 

presença de um fulgor, mas é, também, uma aparição. Num caso, o Parecer é um Ser; 

no outro, o Ser é um Parecer. Ou melhor, se os fundirmos, os planos ontológicos do 

Ser e do Parecer coincidem. “Quando dizemos: a Lua brilha, isto não significa apenas: 

ela emite um brilho, uma certa claridade, mas também: ela está no céu, está presente, 

presencia-se (anwesen), ela é. As estrelas brilham: luzindo, estão presentes. O parecer 

e aparecer significam aqui exactamente o mesmo que Ser” (Heidegger, 1997: 111). O 

corolário é que o que se opõe à realidade não é uma (falsa) aparência. Na medida em 

que a realidade é composta de coisas que aparecem e desaparecem (de que ela é a 

dialéctica de um velamento e desvelamento, como vimos a propósito de Rousseau), a 

aparência é a própria realidade, é, para Heidegger, o próprio Ser. A lua permanece na 

órbita da Terra, não obstante, a sua existência para nós é a do contínuo aparecimento 

e desaparecimento. O Aparecer acresce ao Ser, pois o Ser está presente como 

Aparecer. O Parecer não é um Nada ou uma circunstância vazia porque ela essencia 

(wesen) como aparecer. A simultaneidade do Ser e da Aparência significa que o 

dualismo entre o interior e um exterior, tão caro a um certo Rousseau, desapareceu. 

Deixa de ser possível conceber a aparência como pele superficial dissimuladora de uma 

verdadeira natureza do objecto. As aparências não se colocam ao nível de uma 

interioridade ou exterioridade: elas valem por si mesmas como aparição do Ser. Aquilo 

que é, é em absoluto porque se desvela como aparência de como é. O fenómeno da 

aparência é indicativo de si próprio169. Deixa de existir uma potência, tudo é acto. Este 

é o sentido da aparência que essencia, de que fala Heidegger. A aparência não esconde 

a essência, mas revela-a. O Ser, aparecer, instala-se no desvelamento 

(Unverborgenheit) localizando-se fora do velado, aparecendo. O desvelado é Ser na 
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 “Exibir a nossa cólera é uma forma de auto-apresentação (self-presentation): decido o que é 
apropriado para aparecer” (Arendt, 1999: 42). 
169

 Apesar de crítica, a descrição que Sartre (1953: 12) faz da fenomenologia moderna é bastante precisa 
pelo que, neste ponto, seguimo-la.  
Sartre discorda que as coisas possam ser reduzidas à totalidade das suas aparências, uma vez que elas 
reclamam um ser que não é, ele próprio, aparência. Há uma transfenomenalidade do ser. O percipi 
reenvia a um percipiens em que o ser é revelado, não como aparência mas como consciência. A 
consciência é consciência posicional do mundo (Sartre, 1953: 18), consciência en soi e pour soi. 
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mostração e ao mostrar-se. Porque Ser implica um trazer à luz, um surgimento da 

presença no aparecimento. “Neste mundo em que entramos, aparecendo vindos de 

parte nenhuma, e do qual desaparecemos para parte nenhuma, Ser e Aparência 

coincidem”(Arendt, 1999: 29). Tudo o que existe, tudo o que compõe a realidade 

humana encontra-se destinado a ser percebido por alguém, como Berkeley sublinhou. 

Aquilo que é depende das aparências para ser percebido. As aparências funcionam 

num regime de desvelamento do encapotado170. E quem procede a isso é um Ser, é um 

homem que assiste a esse desfilar das aparências. Contudo, os seres vivos não estão 

apenas no mundo, eles são do mundo. Encontram-se dotados para lidar com uma 

realidade em que Ser e Aparência coincidem, ou dito de outra maneira, sabem que são 

seres simultaneamente percepcionantes e percepcionados. Ser do mundo, ser da 

sociedade, existir publicamente implica que haja um mundo interposto entre os 

homens que os precedeu e lhes sobreviverá. Ser e Aparência sobrepõem-se, os 

homens têm esse impulso de mostração (self-presentation) fazendo aparições num 

palco que é o mundo. Esse mundo que aparece é aquele em que o homem é 

reconhecido e percebido (Arendt, 1999: 31). O homem precisa de espectadores, de 

uma comunidade de olhares que percepcionem e reconheçam as suas aparições e a 

sua existência. O Ser é Aparecer mas um Aparecer que parece na medida em que é 

sempre um parecer a outros. O mundo dos homens, o mundo público (inter homines 

esse) é aquele em que cada um (idion Kosmos) se mostra e revela perante outros 

olhares, construindo assim uma comunidade (koinon Kosmos). O particular 

aparecendo transforma-se no colectivo. Todo o pensamento de Arendt parte desta 

premissa em que o homem é um ser das aparências e das aparições e que só elas, 

exactamente porque lhe possibilitam inserir-se numa comunidade política (polis), 

permitem a sua existência. Mesmo The Human Condition, com a ênfase na poeisis e na 

praxis da Acção radica nesta compreensão circular do Ser e da Aparência. Podemos ver 

na aparência de Arendt uma capaz de produzir um lugar para o homem, e uma capaz 

de assegurar um lugar ao homem. A aparência do homem é asseverada ao fabricar um 
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 De certo modo, as aparências seriam o visível sensível de um invisível tornado visível. Mas note-se 
que esta relação do visível e do invisível difere da de Merleau-Ponty, já que, neste caso, o invisível 
designa a irredutibilidade ou impresentabilidade, espécie de excesso do Ser sobre a sua manifestação. 
Ora com Heidegger e Arendt, Ser e Aparência não são separáveis. O invisível não é o reverso do visível 
mas formam, antes, uma unidade. 
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mundo de aparências entre as quais ele vive (os artefactos), como também ao garantir 

um espaço de acção humana. As aparências são aquelas que o homem fabrica171 para 

si, e aquelas em que ele age entre si e o mundo, e entre os homens entre si (Assy, 

2004: 299). Elas como que fazem a mediação da relação entre homem e objectos e 

homem entre si. Do que se conclui o seu elevado valor na constituição dos assuntos 

humanos: a pluralidade é a lei da terra porque tudo o que existe está destinado, 

enquanto aparência, a ser visto e reconhecido pelos outros homens. Porque tudo pede 

uma audiência de espectadores. Não se pode escapar à figuração das aparências, 

porque todo o mundo é aparente, um mundo formado para ser visto e confirmado 

pelos homens, pela pluralidade. Não basta o homem aparecer a si próprio num 

exercício Cartesiano de pensamento (Cogito me cogitare). A realidade que o homem 

percepciona é garantida apenas pelo seu contexto mundano, o qual inclui outros 

homens que igualmente percepcionam. O ser real depende, assim, do ser aparente. As 

aparências como fundamento da existência social e política, porque sem manifestação, 

mostração, apresentação, revelação, não existe mundo, nem a possibilidade de o 

tornar comum. A figuratividade sensível do aparente como fundamento social. 

A condição humana é a de espectar, contemplar os outros homens, ajuizá-los, 

existir no reconhecimento pela aparência. Ser espectador não é, deste ponto de vista, 

um papel passivo e solitário. Pelo contrário, num mundo de aparências, numa 

sociedade em que a aceitação depende da aparência, e a existência de um aparecer, 

neste mundo de figurações sensíveis, a condição de espectador surge ligada à 

conquista de um lugar no mundo dos homens. Por conseguinte, ser espectador é 

envolver-se na sociedade. É a garantia de que vê e é visto e consequentemente da 

partilha de uma mesma definição de mundo. O Homo socialis pressupõe a aparência e 

o espectador. Especulando e sendo especulado, percepcionando, mirando, 

presenciando, o homem encontra-se em estreita articulação com a actividade de 

espectar. O maior significado da condição espectante (e por vezes expectante) é que a 

categoria de espectador envolve, assim, a pluralidade. Ser espectador não indica um 
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 Em Batir, Habiter, Penser, Heidegger escreve um interessante ensaio que se liga a uma poeisis 
originária do homem. Ele salienta o facto do construir ser já um habitar. A condição humana é a de 
construir o seu próprio mundo, o qual por seu turno a revela. “Não habitamos porque construímos, mas 
construímos e construímos (avons bâti) na medida em que habitamos, o mesmo é dizer, enquanto nós 
somos os habitantes e somos como tal” (Heidegger, 1958 : 175). 
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homem que vislumbra, cicerone despreocupado, mas a pluralidade, uma comunidade 

que se reconhece por intermédio de aparições sensíveis. Espectador é um conceito 

que se abre à alteridade, não obstante a filosofia grega (em especial, Platão) ter 

implicado a visão como órgão de alheação e insularidade. Também a “parábola das 

estátuas pensantes” de Elias (2004: 135) repete essa conotação limitadora e 

distanciadora da visão. Mas a visão do espectador é uma visão que acopla, que liga 

aparências e encadeia aparições como condição de sociedade. A visão pode começar 

como sentido idiossincrático, singular, subjectivo mas colectiviza-se numa comunidade 

partilhada (koinon Kosmos) garante da realidade das coisas. A transposição do singular 

para o plural, a capacidade que a visão possui de unir as percepções individuais numa 

comunidade de aparências capaz de dar consistência e realidade às aparições, é 

precisamente aquilo que autoriza a pensar a aparência como sendo inerente ao 

princípio de publicidade. Mostrar, expor à luz, apresentar aos outros homens, 

aparentar converte-se no exercício activo de um processo publicitário. A comunidade 

das aparências que devotam o homem à categoria social de espectador representa a 

publicidade como agilizador das aparências. Não existe sociedade reconhecida como 

tal se os homens não puderem existir (como aparências). A publicidade é esse 

processo de existência em sociedade. Considerar e ser considerado, ser espectador e 

espectado, aparentando e vendo aparências consiste precisamente na publicidade do 

mundo.  

Qual a forma suprema da existência do homem senão a sua aparição na esfera 

dos assuntos humanos, na publicidade? Poder-se-ia mesmo traduzir o processo 

publicitário como um inter homines esse. Onde é que o homem grego atingia a glória 

senão numa dimensão publicitária da sociedade? Não significa a fama (doxa) a 

confirmação da existência de uma publicidade? Porque ter fama é ter aparência. Ser 

afamado é ser percepcionado, é expor-se à consideração alheia. Ter fama é aparência 

e aparecer, é surgir na sociedade, mostrar-se aos outros homens. A fama indica, então, 

publicitar, exercer a aparência na publicidade, isto é, no palco de todos os olhares, no 

palco social de todos os espectadores. Há um forte enraizamento da doxa na 

aparência, que por seu turno nos conduz à publicidade. Pois, a doxa denomina não 

apenas a consideração como fama, como ser apreciado publicamente. Nomeia, ainda, 

uma consideração de um simples parecer (dokei moi) e uma perspectiva que o homem 
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possui sobre um assunto, ou seja, uma opinião (Heidegger, 1997: 116). Tendo em 

conta a tensão que Rousseau revela entre a transparência e a opacidade, entre a 

aparência e a visão, talvez não fosse exagerado pretender que, pelo menos em certos 

contextos, ele tenha querido ligar uma opinião pública à aparência. Não só a doxa 

grega possui diversas acepções relacionadas com a aparência e a visão, como encerra, 

também, o sentido de uma perspectiva, isto é, de uma visão sobre um assunto. A 

opinião pública poderia, assim, ser considerada como uma doxa pública, uma opinião 

que o processo publicitário veicula e que, desse modo, constitui como uma opinião 

geral (e em Rousseau, uma vontade geral) na medida em que essa síntese comum 

significa a visão da comunidade plural dos homens. Este seria, aliás, o sentido 

escondido da opinião pública, uma grande doxa da comunidade de aparência, ou seja, 

da sociedade, em oposição à veia normativa da esfera pública liberal. O homem 

público preocupa-se com a doxa no duplo sentido de fama e opinião, na medida em 

que a sua reputação deriva da opinião que a comunidade de espectadores lhe atribui. 

O homem encontra-se dependente do espectador porque só ele lhe pode reconhecer 

existência social, pelo que a sua aparência é determinante. Se o espectador é senhor 

de si próprio porque tem a autonomia da opinião (pública), já o homem que é 

percepcionado encontra-se subordinado ao parecer (no duplo sentido de deliberação e 

de percepção da aparência - dokei moi) do espectador (cf. Arendt, 1999: 106). 

Voltando a Maquiavel, o Príncipe indicia já a necessidade de um aparecer 

pressupondo, desse modo, a figura do espectador. Ele encontra-se bastante ciente de 

que a sociedade se divide entre actores e espectadores e que os primeiros se 

encontram na directa sujeição em relação aos segundos. Ele exorta à aparência porque 

intui que é a sociedade de espectadores a coroar ou a destronar o príncipe. Mesmo 

sem mencionar uma opinião pública (algo que o liberalismo político, e talvez a Filosofia 

Política tenderia a considerar anacrónico), os conselhos políticos de Maquiavel traem 

um pensamento que equaciona com nitidez a necessidade da aparência como 

condição da reputação pública e, por extensão, do valimento social. Ele percebe 

quanto o veredicto do sucesso ou insucesso do príncipe se articula com a avaliação 

que a sociedade faz dele por intermédio da sua opinião pública. Ou dito de outra 

maneira, a validade do príncipe ser príncipe e agir enquanto tal advém não por ser 
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intrinsecamente príncipe, mas por se representar e fazer aparência de príncipe perante 

os espectadores sociais que o ajuízam enquanto tal. 

O fio do argumento tem sido o seguinte: as sociedades humanas são 

sociedades marcadas pela simbolicidade. O simbólico, no entanto, porque pode 

funcionar dentro de um quadro normativo de compreensão do mundo, necessita de se 

figurar para ser apreendido pelos indivíduos. O simbólico procede, assim, à criação de 

uma imaginação social criadora a que chamámos de imaginal, o qual funciona, a par 

com as visões do mundo e ideologias, como ordenadores conceptuais da realidade 

social. Há, deste modo, uma afinidade entre disposições conceptuais e disposições 

figurativas em que a imagem funciona como um dos magnos operadores simbólicos. O 

conjunto de sínteses simbólicas imagéticas trabalhadas no imaginal público, porque 

denotam um agenciamento da visualidade, leva-nos a reavaliar a relação entre homem 

e aparência. Concluímos que a aparência é mais do que a falsa ilusão, é a própria 

condição humana no mundo dos homens e que se traduz no princípio de publicidade. 

Ela pressupõe a figura do espectador como entidade da pluralidade humana que, 

percepcionando as aparições, reconhece e confirma a existência social do que é visto. 

Por sua vez, o epílogo deste encadeamento é que as próprias aparências que fazem as 

suas aparições na publicidade, porque retrabalham a visualidade, contribuem para 

gerar novos agenciamentos do imaginal e, consequentemente, novos enquadramentos 

da compreensão da realidade social. Existe, no nosso percurso, uma circularidade da 

argumentação: do imaginal passámos à aparência e ao espectador; mas é esse mesmo 

espectador que retorna à aparência e influi sobre o imaginal público. Porque todas 

estas noções se aplicam a um princípio de publicidade, todas elas se tornam 

recorrentes e mutuamente reiterantes. Não esqueçamos que a publicidade funciona 

segundo o regime da figuração. 

Contudo, se existe na publicidade um parentesco entre as ideo-lógicas e a 

questão da visualidade, não conseguimos ainda perceber como é que visões-do-

mundo, ideologias, imaginal e aparência adquirem consistência e se estruturam entre 

si no processo publicitário. Em que consiste o mundo dos homens, das suas 

representações simbólicas tão conceptuais quanto figuracionais? Como se acomodam 

as ideo-lógicas e a visualidade do imaginal e da aparência públicos? Para percebê-lo, e 

para perceber a publicidade, temos de nos dirigir a um mundo da vida. 
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 O Mundo da Vida, o Princípio de Publicidade e o Mundo Comum 

 

Assumamos que o princípio de publicidade possui uma estreita afinidade com o 

que Husserl designou como um Lebenswelt, um mundo da vida. Contudo, o que pode 

ele significar no âmbito do processo publicitário? De que vida se trata exactamente em 

que o mundo seria o seu fiel depositário? E que mundo é este que contém uma vida: 

um mundo subjectivo, um mundo intersubjectivo, ou, ainda, uma outra hipótese, um 

mundo natural? 

Nós vivemos não apenas no mesmo planeta, na mesma situação geográfica, 

como também no mesmo mundo, isto é, num plano social de compreensão mútua 

através do qual realizamos as nossas intenções com base em actividades mútuas de 

cooperação, mais ou menos, conscientes. O mundo humano dissemina-se pelas 

sociedades à luz de crenças, opiniões, ideias, concepções que trespassam toda a 

comunidade humana. É aqui que nos deparamos com as conexões entre as várias 

descrições do funcionamento do processo publicitário: visões do mundo, imagens do 

mundo, imaginal, aparência, todas estas noções que pretendem tornar mais fina a 

malha descritiva da publicidade, convergem para a ideia de uma comunidade de 

homens assente sobre um conjunto de pressuposições e garantias, espécie de cimento 

simbólico a partir do qual todas as realizações colectivas se tornam possíveis. A 

publicidade é um mundo inter pares; e nesse sentido, relaciona-se com a noção de 

mundo da vida se a entendermos como o conjunto de suposições sociais 

espontaneamente aceites que formam um estrato pré-existente e pressuposto a todas 

as actividades, quer individuais, quer colectivas. Sobre este solo comum, partilhado, 

primário e pré-existente, os homens encontram-se na sua existência mundana 

(Gourevitch, 1957: 372). Viver no mundo dos homens, coabitar o mundo público 

articula-se, pois, com um mundo da vida. Um mundo que se expõe aos homens e 

impõe entre eles, um mundo dado como adquirido por se oferecer enquanto implícito, 

e que constitui um horizonte universal de tudo aquilo que é aceite como sendo 

realidade.  

O mundo da vida assume, então, um quadro da experiência, a fronteira 

derradeira dentro da qual caem os negócios dos homens. Ele não é objecto de uma 

consciencialização declarada sendo tacitamente aceite como uma condição da 
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experiência pré-reflexiva e ante-predicativa. Husserl situa o mundo da vida entre a 

natureza e a cultura (Geist): um mundo de experiência pré-teórica que faz a ponte 

entre os traços naturais e as formas culturais. Enquanto seres dotados de consciência, 

os homens habitam desde logo um mundo da vida pré-dado e pré-lógico que funciona 

como pano de fundo originário de pressupostos intuitivos que não são alvo de disputa. 

“Dado de avanço, ele é naturalmente para nós todos, enquanto pessoas no horizonte 

da nossa humanidade comum, logo, em toda a nossa ligação actual com os outros, 

como «o» mundo, o mundo comum a todos. Ele é, por isso, o solo de validade 

constante, uma fonte de evidências que nós simplesmente reivindicamos, seja como 

homens, seja como cientistas” (Husserl, 1976: 138). Esta ideia liga-se à publicidade na 

medida em que esta se assume como princípio social que forma o mundo de pertença 

dos homens. O mundo dos homens, enquanto mundo público, é dotado de um mundo 

de suposições convictas e isentas de questionamento, as quais formam o horizonte de 

experiência comum a partir do qual todas as outras valorizações são construídas. A 

unidade do mundo corresponde a esse horizonte universal que regula todos os actos 

da experiência e conhecimento, espécie de fonte das afecções a partir das quais todas 

as acções se originam. O mundo da vida é, assim, aquilo que todos os homens 

partilham e que forma o ponto de partida daquilo que eles constroem como sendo a 

realidade. “Que o mundo seja “previamente”, que toda a correcção de uma 

perspectiva (visée), seja ela uma perspectiva de uma experiência ou qualquer outra, 

pressupõe já o mundo no seu ser, quero dizer, o mundo como horizonte de tudo 

aquilo que vale-como-sendo (vaut-comme-étant) indubitavelmente, o que implica um 

certo stock de coisas comuns e certezas subtraídas à dúvida(…)” (Husserl, 1976: 126). 

Eis uma publicidade como possível princípio agilizador e dinamizador desse mundo 

não-tematizado que é o mundo da vida. 

Para além desta afinidade entre publicidade e mundo da vida como horizontes 

sociais, as ligações acontecem, também, no domínio da aparência. A condição pré-

categorial do mundo da vida liga-se com a questão da percepção das aparências na 

publicidade. Acertámos já que a publicidade é o mundo onde os homens aparecem e 

existem socialmente. Todo o seu reconhecimento como homens pelos seus 

semelhantes depende das aparições públicas que eles fazem e do modo como fazem 

parecer as suas aparências. A sua condição é a da aparição na sociedade, a da 
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figuração pública. Ora, nas suas realizações práticas e teóricas, os homens encontram-

se demasiados absorvidos pelas suas intenções para repararem no substrato que as 

subentende. Na sua irreflexão, na sua credulidade espontânea, eles estão a lidar com 

as aparições mundanas dos objectos. No mundo da vida, a percepção é o modo 

primitivo da intuição, ela apresenta os objectos na sua originalidade básica (cf. Husserl, 

1976: 120). O mundo dos homens é um mundo que aparece e é percepcionado, um 

“está lá”, uma irrupção súbita de aparições. As aparências e as apresentações, fruto de 

uma percepção espontânea e não-tematizada, fazem parte do mundo da vida172 como 

dimensão primeira da consciência, de uma consciência permanente do mundo como 

estando sempre lá (vorgegeben), como um mundo dado plenamente por garantido. No 

mundo da vida, os homens encontram-se como presenças: assumem que não apenas 

existem no mundo - existem publicamente – como possuem a consciência de partilhar 

o mesmo mundo, isto é, confrontam-se com os mesmos objectos e as mesmas 

preocupações trocando diferentes pontos de vistas de acordo com os quais o mundo 

surge-lhe segundo aspectos variados. Na publicidade, as existências adquirem uma 

consistência que as retira da percepção isolada e as integra num mundo comum. 

Por conseguinte, a terceira afinidade entre o princípio de publicidade e o 

mundo da vida releva o seu carácter fenoménico. Se entendermos por fenomenologia 

o estudo compreensivo da correlação entre o mundo e a consciência do mundo, ou 

mais especificamente, o estudo sistemático da descrição dos actos de consciência 

pelos quais o ser das coisas aparece (Gourevitch, 1957: 380), percebe-se o quanto o 

princípio de publicidade tem de fenomenológico. As apresentações e presentificações 

que eclodem no processo publicitário podem ser consideradas como fenómenos, no 

sentido específico em que reenviam para os actos de consciência pelos quais são 

percebidos pelo sujeito. A aparição, bem como o carácter visual dos objectos 

mundanos que acedem à publicidade, podem ser vistos, antes de mais, como uma 

experiência fenoménica que alguém apreende pela sua exibição. Uma fenomenologia 

da publicidade seria, assim, a descrição dos modos da percepção e do aparecer das 

ocorrências mundanas - sejam elas de carácter objectual ou pessoal - perante a 

sociedade ao ponto de serem reconhecidos e avaliados a partir de um ponto de vista 

colectivamente relevante. Ela descreveria o modo como, na consciência colectiva, o 
                                                           
172

 Embora, claro está, não se esgotem neste. 
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aparecer na sociedade se transforma num assunto público e colectivamente 

interpelante. 

Todavia, elencar as afinidades entre o princípio de publicidade e o mundo da 

vida não corresponde a inscrever o primeiro no segundo. A publicidade assume-se 

como um processo que é próximo ao mundo da vida ainda que não lhe seja exclusivo. 

A publicidade não é um mundo da vida; parece-nos antes um processo que, recolhendo 

conteúdos e unidades de sentido do mundo da vida, possui com ele muitas 

ramificações fundamentais.  

Os três níveis de afinidades convergem, de certo modo, para o corolário 

seguinte: a associação da publicidade com mundo da vida recobre a ideia de um 

mundo comum em que os homens e os objectos por ele percepcionados passam a 

integrar o mesmo plano da existência e o mesmo grau de relevância, um mundo inter 

pares173. “Qualquer que seja a maneira que o mundo é dado à consciência como 

horizonte universal, como o universo unitário dos objectos que são (objects-étants), 

nós pertencemos precisamente sempre - isto é, cada “Ego-Homem” e todos nós juntos 

– ao mundo enquanto nós vivemos juntos nesse mundo, o qual encontra justamente 

no “viver conjunto” aquilo que o faz ser o «nosso» mundo (…)” (Husserl, 1976: 123). 

Quando aliamos publicidade e mundo da vida174, queremos sublinhar um mundo 

comum e partilhado que possuímos previamente e que por isso mesmo serve como 

ponto para pensar, fazer, avaliar e propor em conjunto. A publicidade participa na 

erecção de um mundo comum que traduz o movimento infinito de avaliação síncrona 

da realidade a partir das possibilidades que o mundo da vida promove como mundo 

previamente partilhado. Digamos que o mundo da vida forma a matriz do ser conjunto, 

do originário e comunicacional estar em sociedade. Ele envolve uma praxis quotidiana 

que institui uma comunidade de homens: um mundo tecido de valores originários 

utilizados nas circunstâncias que a acção exige. Ele é o mundo da cultura humana, no 

seu duplo aspecto familiar e contingente. Através dele, Husserl designa um mundo da 
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 “Como homens de senso-comum vivendo no mesmo mundo quotidiano, assumimos tacitamente, é 
claro, que existe este mundo que todos nós partilhamos como público e dentro do qual comunicamos, 
trabalhamos e vivemos as nossas vidas” (Natanson, 1973: x). 
174

 A ligação do mundo da vida ao princípio de publicidade não é rara. Por exemplo, Gurwitsch escreve: 
“Cada um de nós não experiencia o mundo da vida como um mundo privado; pelo contrário, nós 
assumimo-lo como um mundo público, comum a todos nós, isto é, um mundo intersubjectivo” 
(Gurwitsch, 1974: 115). 
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vida que é “um mundo de homens”, a saber, um mundo que implica “os homens em 

comunidade e as maneiras de que eles se ocupam das coisas, em privado ou em 

comum” (Husserl, 1975: 275). Assim, o mundo da vida partilha com o princípio de 

publicidade o mesmo interesse na interpelação dos homens, da sua envolvência como 

unidade colectiva.  

Arguimos, assim, que o processo publicitário acontece na simultaneidade do 

mundo da vida quotidiana concorrendo ambos para a criação de um mundo comum de 

experiência colectiva. Mas a que tipo de interpelação colectiva nos referimos?  

Para responder a esta questão tomemos em consideração a distinção 

schutziana dos mundos sociais consoante as suas determinações espacio-temporais: 

referimo-nos ao mundo social dos contemporâneos (soziale Mitwelt), o mundo dos 

predecessores (Vorwelt) e o mundo dos sucessores (Folgewelt) (Schütz: 1992: 142-

143). Facilmente se aceita que a publicidade interpõe um mundo comum aos homens 

que os antecede e os sucede. Envolve um mundo dos predecessores e um mundo dos 

sucessores porque constrói o acordo entre os homens com base numa herança - ela 

própria transformada e dada como tal aos vindouros. Mas provavelmente aquilo que a 

distingue na sua relação com o mundo da vida e com a interpelação de uma 

experiência colectiva é que ela sincroniza o mesmo aqui e agora dos indivíduos: o que 

a caracteriza, deste ponto de vista, é a sintonia da percepção. Assim, o mundo comum 

de experiência colectiva que a publicidade opera juntamente com o mundo da vida, 

mostra-se como um mundo da realidade social experienciada directamente (Umwelt) 

(cf. Schütz, 1992: 163-167). O processo publicitário forma o ambiente simbólico e 

experiencial que envolve os homens na medida em que a sua percepção converge 

temporal e espacialmente. O mundo dos contemporâneos não diz directamente 

respeito à publicidade porque não existe a coordenação mútua e recíproca da 

percepção, e a consciência do colectivo é oferecida fragmentariamente nos momentos 

em que os contemporâneos interagem e cruzam o mesmo espaço e o mesmo tempo. 

Na publicidade, os homens não são apenas contemporâneos entre si, eles são 

igualmente consocius, cúmplices sociais175, formando a mesma comunidade, no tempo 

                                                           
175

 A ideia de cumplicidade social encontra-se de algum modo implícita no conceito de «comunicação» 
de Herbert Mead para o qual a comunicação diz respeito à partilha dos mesmos símbolos que permite 
atribuir o mesmo significado na mesma situação. A percepção que temos do mundo como um todo 
social obriga a que haja um processo comunicacional forte que fomente o desenvolvimento do sentido 
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e no espaço. Ela forma uma atmosfera de conivência e participação dando aos homens 

um mundo que podem alcançar, trabalhar e habitar.  

Mas, ao contrário da acepção estrita de Schütz, para quem o Umwelt requeria 

uma interacção face-a-face, nós referimo-nos à publicidade como um ambiente 

(Umwelt) que, não obstante a sua convergência espacio-temporal, ocorre não apenas 

em situações face-a-face, mas sobretudo em situações de intensa mediatização. 

Sublinhamos, assim, o facto dos dispositivos tecnológicos de mediação simbólica 

concorrerem para uma publicidade mediatizada na qual também se regista uma 

convergência espacio-temporal e a passagem de uma interacção entre 

contemporâneos para uma interacção entre consócios, entre parceiros sociais que 

partilham um mundo comum de experiência colectiva. Assistimos todos os dias à 

criação de uma publicidade mediatizada fundadora de espaços e tempos simbólicos 

através dos quais se constituem comunidades que comungam da mesma experiência 

da realidade social. Ao traduzir Umwelt como realidade social experienciada 

directamente, há que ressalvar que este “directamente” não indica necessariamente o 

encontro face-a-face, mas que aponta sobretudo para a comunhão da mesma 

consciência colectiva. A realidade social experienciada directamente versa uma 

pluralidade comunicativa de indivíduos, num sentido próximo ao Gemeingeist, ou 

espírito comum, de Husserl (1921), ou se quisermos, de uma espiritualidade 

comunitária. A diferença entre contemporâneos e consócios coloca-se ao nível do 

intervalo que medeia a co-existência anónima e tipificada176 onde as experiências 

subjectivas se mantêm desagregadas, e a existência comum e pessoal onde a 

percepção subjectiva se inscreve numa percepção colectiva, numa durée 

simultaneamente construída, onde cada um se abre à intencionalidade do outro e se 

deixa apreender, não como um “ele” distante, mas como um “tu” próximo capaz de se 

tornar um “nós” comunitário.  

O mundo comum para o qual concorrem mundo da vida e princípio de 

publicidade é o da opinião corrente, do banal e do senso-comum. Na experiência 

                                                                                                                                                                          
como âncora simbólica na definição das situações sociais. Diz-nos Mead que “o princípio que sugeri 
como sendo básico para organização social humana é o da comunicação que envolve a participação do 
outro. Tal necessita da aparição do outro no self, da identificação do outro com o self, da chegada à 
auto-consciência através do outro” (Mead, 1992: 253).  
176

 “A relação social entre contemporâneos consiste nisto: cada um dos parceiros apreende o outro por 
meio de um tipo ideal (…)” (Schütz, 1992: 202). 
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irreflectida e pré-lógica, não sujeita a exame, no viver espontâneo, o mundo faz-se 

mundo-atmosfera, envolvendo todos os homens entre si numa communis opinio. 

Deparamo-nos, pois, com a relação entre mundo da vida e doxa. O que está em causa 

no mundo da vida pré-científico é a sua reabilitação na definição do projecto prático 

da vida177. Ele orienta a definição da vida dos homens com base em suposições 

vulgares que se afastam do rigor, certeza e objectividade das evidências lógico-

matemáticas. Com a doxa, o mundo da vida versa uma justificação geral do 

quotidiano. Com a associação aos aspectos práticos e familiares, Husserl acaba por 

empreender uma fenomenologia do quotidiano como se Lebenswelt e Alltagswelt, 

mundo da vida e mundo quotidiano178 se equiparassem179. Schütz retomará esta 

orientação180 e examinará a realidade do mundo quotidiano como “a” realidade, a 

atitude natural da mundaneidade quotidiana como fundadora do modo de consciência 

primordial em relação à realidade (Schütz, 1962: 230). A fenomenologia do quotidiano, 

iniciada com a reciprocidade entre mundo da vida e doxa, convoca, assim, um outro 

modo do indivíduo se relacionar com a realidade à sua volta: o da atitude natural.  

De facto, mundo do senso comum, mundo da vida quotidiana, ou mundo 

comum possuem um significado muito similar por intermédio deste modo de 

percepcionar a realidade. Na atitude natural o sujeito esbarra na realidade aceitando-a 

sem cepticismo. O campo da percepção é preenchido por um conjunto de objectos co-

presentes na intuição acerca dos quais a suspensão da dúvida é levantada. A realidade 

é descoberta como simplesmente existindo, acolhida sem hesitação como existente 

(Lyotard, 2007: 18). Ela é dada na sua evidência, espontaneamente, na sua 

extemporaneidade. A atitude natural é o comportamento basilar do homem que 
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 A reabilitação das crenças triviais não passou despercebida a Husserl: “Aquilo que é efectivamente 
primeiro é a intuição «simplesmente subjectiva-relativa» da vida pré-científica do mundo. Para nós este 
«simplesmente» toma a nuance de uma doxa, objecto de uma longa tradição de equívocos (…); pelo 
contrário, ela constitui um reino de confirmação de conhecimentos predicativos confirmados e de 
verdades tão exactamente asseguradas quanto lhe exige aquilo que lhe confere o seu sentido: o 
projecto prático da vida” (Husserl, 1976: 142). 
178

 Seria a partir do universo do mundo quotidiano que o sujeito apreenderia os sub-universos das 
províncias finitas de significado e é neste sentido, como sub-universo em estreita dependência do 
mundo quotidiano, que podemos talvez apreciar o imaginal público. 
179

 Por exemplo, Roger Toulemont (1962) faz do mundo da vida um mundo do quotidiano tornando 
sinónimos ambos os conceitos. 
180

 Num evidente relacionamento entre fenomenologia do quotidiano, atitude natural e mundo da vida, 
Schütz denomina a sua filosofia como uma “fenomenologia constitutiva da atitude natural” (Schütz, 
1992: 44). 
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interpreta e age no mundo em que a suspensão da dúvida leva a que a realidade exista 

e seja aceite como existente intuitivo. “O que quer dizer: eu tenho consciência [do 

mundo]? Para já, isto: eu descubro-o por uma intuição imediata, eu tenho dele a 

experiência. Pela vista, pelo toque, pelo ouvido, etc, segundo os diferentes modos de 

percepção sensível, as coisas corporais estão simplesmente lá para mim, dentro de 

uma qualquer distribuição espacial; elas são presentes, no sentido literal ou figurado 

(…) (Husserl, 2008: 87).  

Schütz sintetiza a atitude natural quando a associa à epoché. A epoché da 

atitude natural não suspende a crença na realidade; ela coloca entre parênteses a 

hipótese de que o mundo possa ser diferente daquele que está presente e que 

aparece (Schütz, 1962: 229). Porém, a epoché é operada de um modo especial: a sua 

inflexão é afirmativa. A suspensão da dúvida não suspende a crença na existência de 

uma realidade e de outros homens; pelo contrário, ao suspender a dúvida acerca do 

modo como o mundo aparece como aparece, a epoché da atitude natural afiança a 

crença da realidade naquele aparecer. Isto significa, não apenas o reforço da 

coincidência do Ser e do Aparecer - arguida, por exemplo, por Heidegger e Arendt - 

como igualmente, que a existência de outros homens é tomada por garantida. Não 

existindo dúvida acerca do aparecer, e se o aparecer é o traço fenomenológico 

dominante do ser humano, então, a atitude natural fortifica a crença na existência de 

outros homens.  

O mundo da vida, o da atitude natural, é um mundo de homens e contribui, 

juntamente com a publicidade, para construir um mundo comum. Schütz mostra-nos 

que a sociabilidade é um motivo pregnante da atitude natural e que constitui uma 

figura ante-predicativa e pré-tematizada do mundo da vida. O mundo da vida 

quotidiano é essencialmente intersubjectivo, mundo socializado, no qual a atitude 

natural da doxa forma a ontologia do mundo social (Kim, 2005: 207-209). A presença e 

existência do outro é inquestionável, está para além do limiar da dúvida. O mundo da 

experiência fundamental é igualmente o mundo da experiência dos outros. A atitude 

natural consubstancia uma atitude pública na medida em que tem por aceite a 

incontornabilidade do mundo comum. Porque o mundo da vida quotidiano não se 

circunscreve no mundo privado de cada homem, ele abarca o mundo social da 

experiência e consciência comuns. Na atitude natural, a realidade oferece-se como 



 

281 
 

vivência evidente; do quê? Da presença dos homens num mundo colectivo comungado 

por todos.  

A originalidade de Schütz em relação a Husserl é resituar a intersubjectividade 

transcendental – que acaba por definir uma relação inter-mónadas, isto é, um 

agregado de cogitos isolados - baseada no eu transcendental, num plano mundano de 

uma intersubjectividade como agência constitutiva e como realidade ou dado 

(Gegebenheit) do mundo da vida. Neste caso, a intersubjectividade como categoria 

principal de uma antropologia filosófica ou categoria fundamental da existência 

humana (Backhaus, 2005) dada junto com a apercepção da aparência. O mundo da 

vida é intrinsecamente intersubjectivo já que postula um mundo identicamente 

partilhado, semelhante para um “eu”, um “tu”, um “nós” ou um “eles”. Schütz percebe 

que a relação com os outros não pode advir da consciência interior de um ego que 

existe separado de um alter mas que, derivado da atitude natural presente nas 

estruturas do mundo da vida, o indivíduo não existe isolado dependendo 

profundamente das interacções que estabelece.  

E assim, acrescentamos a conclusão fundamental para a nossa tese: existe um 

plano comum a todos – agilizado pela publicidade - que supõe um mesmo universo 

para todos – mundo da vida. O mundo da vida alimenta-se do princípio de publicidade 

para se tornar comunicacional e intersubjectivo. É desta reciprocidade que vivem as 

afinidades entre os dois conceitos e que o mundo comum quotidiano - um mundo de 

experiência colectiva - é construído. 

O mundo da vida quotidiana é vivido, como mundo humano, 

intersubjectivamente. Funda, mais do que relações sociais, relações intersubjectivas 

uma vez que os contemporâneos se tornam consócios: enquanto os primeiros 

possuem uma relação social baseada na complementaridade, os segundos operam 

uma relação intersubjectiva em que actos independentes entre-agem em concerto 

segundo um modelo dialógico e comunicativo (cf.Descombes, 2001: 127-155). A 

relação intersubjectiva caracteriza-se pelo enredar de dois pólos de subjectividades, 

naquilo que Schütz chamou de “orientação para um Tu” (Schütz, 1992: 104), em que 

os homens se tornam mutuamente sensíveis aos comportamentos manifestados entre 

si, cada um reagindo dialogicamente ao outro, respondendo-lhe e robustecendo a 

orientação recíproca. A experiência subjectiva fica, assim, aberta à experiência 
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subjectiva dos outros. No mundo da vida a intersubjectividade nasce assim que o “Tu” 

é pressuposto e a realidade seja experienciada colectivamente como um mundo 

especificamente social. O que sobressai dele é precisamente a sua estrutura 

multiforme, a qual providencia o ambiente para que a apreensão e a compreensão da 

experiência subjectiva dos outros possa ocorrer. Ego e alter percepcionam através um 

do outro em que o “Tu” é exactamente a consciência subjectiva que o “eu” apreende 

na simultaneidade coincidente da sua própria consciência subjectiva. Entre ambos 

estabelece-se a suposição de um mundo comum que se refere aos mesmos objectos e 

que confere a mesma consciência de realidade, naquilo que se apelidaria de 

coordenação de consciências. Porque na atitude natural, a intersubjectividade reinante 

acontece já que o indivíduo submerge na subjectividade do seu cúmplice social 

(consocius) e vice-versa, dando inicio a uma experiência conjunta de envolvimento 

integral. Isto significa que o “Tu” se transforma também num “eu” dando origem à 

orientação para um “Nós” (wir-Beziehung) na qual cada sujeito não experiencia apenas 

a vivência de si próprio mas a vivência da situação pelo outro. Na intersubjectividade 

constitutiva do mundo da vida quotidiana, a relação de um “Nós” eclode quando os 

sujeitos se intencionam reciprocamente (Schütz, 1992: 164).  

O outro é percepcionado como experiência, não como objecto sobre o qual o 

sujeito age. O mundo comum dos consócios resume, assim, o princípio de publicidade 

naquilo que este possui de catalisador de um “outro generalizado”. Este consiste 

justamente na atitude da comunidade por inteiro e que dá ao “eu” a sua unidade de 

consciência181. A relação do nós configura-se no reconhecimento da reciprocidade 

entre o “eu” e o “tu”, de uma relação comum que tem por base a assimilação do 

próprio sujeito por intermédio da assimilação da sociedade, isto é, dos seus membros. 

Berger e Luckman salientam: “Quando o outro generalizado se cristaliza na 

consciência, estabelece-se uma relação simétrica entre a realidade objectiva e a 

realidade subjectiva. O que é real «externamente» corresponde ao que é real 

«internamente» ” (Berger e Luckman, 1967: 133). 
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 “À comunidade organizada ou grupo social que garante ao indivíduo a sua unidade do self pode-se 
chamar «outro generalizado». A atitude do outro generalizado é a atitude de toda a comunidade” 
(Mead, 1992: 154). 
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Reside aqui, na experiência generalizada do outro, o nexo entre a 

intersubjectividade constitutiva do mundo da vida quotidiana e a questão 

comunicacional. Na medida em que a compreensão intersubjectiva não assenta numa 

subjectividade transcendental mas existe submergida na atitude natural situando-se 

no plano mundano da realidade social, ela carece de indicações (Anzeichen) sobre a 

existência do outro e o significado das suas acções. Para Husserl a experiência do outro 

é parte inextricável da consciência do sujeito. Ele não é dado da mesma maneira que 

os objectos da realidade. Responder à questão sobre como o outro se constitui para o 

sujeito e entra na sua consciência é compreender que existe sempre um certo 

desfasamento entre as duas subjectividades. Por isso, os outros aparecem ao sujeito 

através de indicações ou apresentações que apenas permitem uma acessibilidade 

limitada e verificável e não uma acessibilidade franca e original. Schütz retoma as 

preocupações de Husserl declarando que as objectivações do significado são meras 

indicações (Anzeichen) do significado intencionado. Neste sentido, o corpo torna-se 

um campo expressivo, espécie de manifestação exterior da sua experiencia subjectiva 

onde as indicações formam o fundamento da compreensão da alteridade. “Os factos 

externos e os movimentos corporais são entendidos como indicações das experiências 

vividas da pessoa observada. A atenção do observador foca-se, não nas indicações mas 

naquilo que se situa por detrás delas. Esta é a compreensão genuína da outra pessoa” 

(Schütz, 1992: 111).  

Estas Anzeichen sugerem o nexo comunicacional da intersubjectividade na 

atitude natural. Não apenas evidenciam uma semiótica da intercompreensão, como 

lembram as ideias já apresentadas acerca do aparecer na sociedade. As aparições 

formam as existências a partir das quais, e por intermédio de uma função indexical, os 

homens se compreendem, quer como sujeitos possuidores de um mundo da vida 

partilhado, quer como sujeitos que experienciam mutuamente as suas consciências. O 

aparecer na publicidade significa assim uma condição da experiência intersubjectiva 

porque é através das indicações próprias da aparição que a intersubjectividade ocorre 

no mundo da vida quotidiana. Assim, o Aparecer como “indicação” do Ser, a aparência 

como fundamento comunicativo pelo qual os sujeitos compreendem a intenção dos 
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comportamentos significativos observados182. A intersubjectividade é, nesta 

perspectiva, intrinsecamente comunicacional porque a comunicação se define 

justamente por ser um acto que se dirige ao outro e afecta o outro (cf. Schütz, 1992: 

150). Comunicar é convocar o outro para uma resposta, para um dialogismo, para um 

novo acto comunicativo. A comunicação é a actividade que fundada nos “indícios” 

permite chegar ao outro e compreender a sua intenção subjectiva. Compreendê-la é 

sinónimo de compreender o outro. A que corresponde compreender o outro senão o 

próprio sujeito reconhecer-se com um outro? O sujeito aceita a alteridade porque ele 

próprio pode constituir-se como um objecto para si mesmo. “A importância do que 

nomeamos como «comunicação» reside no facto que ela oferece uma forma de 

comportamento na qual o organismo ou o indivíduo se pode tornar um objecto para si 

mesmo” (Mead, 1992: 138). 

 Se a intersubjectividade é intrinsecamente comunicacional, podemos 

igualmente afirmar que a comunicação é intrinsecamente publicitária? 

 Partamos da seguinte dúvida: como harmonizar as diferentes perspectivas 

individuais, como conseguir a intersubjectividade a partir de subjectividades díspares e 

marcadas por experiências de vida diferenciadas? Dentro do paradigma do senso-

comum e da atitude natural, como ultrapassar a distância de cada sujeito para fundar 

a sociabilidade (Correia, 2005: 59)? Uma via de resposta é relativamente simples: a 

comunicação. A comunicação como processo social de redenção dos diferendos. 

Contudo, atribuir a responsabilidade da sociabilidade a actos comunicativos não nos 

esclarece muito. É apenas quando relocalizamos a comunicação junto do processo 

publicitário que percebemos o modo como diferentes sujeitos ou grupos sociais 

comunicam. Dito de outra maneira, a comunicação como fundadora da sociabilidade 

só se torna possível quando a sociedade partilha o mesmo sistema de relevâncias. E 

onde se formam e reformam os sistemas de relevâncias sociais? No âmago dos 

processos comunicacionais inseridos no princípio de publicidade.  

No mundo comum para o qual o mundo da vida e o processo publicitário 

concorrem é pressuposta a repartição por todos os indivíduos de um mesmo conjunto 
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 A temática do mundo comum de experiência colectiva retoma, assim, as questões patentes nos 
capítulos anteriores. Tanto o imaginal como a visualidade parecem inserir-se nesse mundo comum 
quotidiano: o primeiro como apreensão subjectiva passada pelo crivo colectivo; a segunda como traço 
fenomenológico do Aparecer acondicionador da intersubjectividade. 
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de valorizações, interpretações e apreciações pertinentes, no fundo, de um mesmo 

esquema interpretativo da experiência (Schütz, 1992: 83), o que confere congruência 

às múltiplas apreensões da realidade. O sistema social de relevâncias condensa uma 

similaridade de perspectivas sobre alguns aspectos fundamentais da relação do 

indivíduo com a sociedade e do indivíduo com os outros indivíduos183. Ele opera a 

construção pública de um pensamento do senso-comum sendo pressuposto tanto por 

este como por aquele indivíduo. Comunicar é justamente partilhar, pelo menos alguns, 

pressupostos. Daí que a comunicação faça o encómio do estereótipo e do preconceito 

(nas suas acepções mais literais e isentas de conotações). Como a hermenêutica 

gadameriana sublinhou, o preconceito (Vor-urteil) é um juízo prévio - uma avaliação já 

concluída e que persiste até ao tempo presente – fundamental para nos 

compreendermos. Comunicar envolve esses preconceitos como matrizes basilares 

sobre as quais reescrevemos numa espécie de palimpsesto. Aquilo que uma sociedade 

compreende vem impregnado de assunções antecedentes que concorrem para 

configurar a sua própria percepção actual da realidade. O acto de comunicar apoia-se 

nesses estereótipos e preconceitos, não como obstáculos à verdade, mas como pré-

condição para o descobrimento. A comunicação implica que se compartilhe um 

contexto comum (histórico-cultural), se quisermos, um laço empático184, baseado nas 

mesmas tipificações sociais que garante que, pelo menos nalguns aspectos, a 

compreensão seja idêntica. A apreensão da realidade social é-nos oferecida de forma 

tipificada como sedimentação de experiências passadas válidas como guias de 

referência da conduta futura. 
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 “O sistema de tipificações e relevâncias compartilhado com os outros membros do grupo define os 
papéis sociais, as posições e o status de cada um. Essa aceitação de um sistema comum de relevâncias 
leva os membros do grupo a uma autotipificação homogénea” (Schütz, 1979: 82). 
184

 Retomamos esta questão cara a Rousseau, mas agora associando-a à publicidade e à sociedade. Com 
efeito, arguimos que a publicidade gera a criação de empatia entre os seus membros que os aproxima e 
que tem a ver com aquilo que designámos como sendo o teor religioso da publicidade. O laço empático 
constante no princípio de publicidade e, fundador de um mundo comum, consagra-se na ideia de 
simpatia (sym-pathos) ou de reverberação emocional conjunta. Ele foi objecto da análise de Cooley num 
artigo intitulado “Sympathy as an Aspect of Society”. “ As simpatias de um homem como um todo 
reflectem a ordem social em que ele vive, ou melhor, elas são uma sua fase particular. Cada grupo de 
que ele é efectivamente um membro, em que ele é uma parte vital, tem de viver na sua simpatia; de 
modo que a sua mente é um microcosmo da sociedade a que pertence verdadeiramente” (Cooley, 1992: 
98). Num sentido que podemos interpretar como sendo semelhante, Schütz afirma: “ Enquanto só posso 
observar as minhas próprias experiencias de vida uma vez elas se encontrem concluídas, eu posso 
observar as tuas durante o momento em que decorrem. Isto significa que tu e eu somos, num sentido 
específico, “simultâneos”, que nós “coexistimos” e que nossos respectivos fluxos de consciência se 
intersectam” (Schütz, 1992: 102). 
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É na publicidade que esse acervo da compreensão social se configura, pelo que 

a comunicação, dependente de um conjunto de relevâncias comuns, se encontra 

subordinada ao processo publicitário. Na comunicação concretiza-se a objectivação 

pública das relevâncias, o que possibilita que a compreensão subjectiva se torne 

intermutável e se alcance a intersubjectividade. As relevâncias funcionam no mundo 

comum como um tradutor social generalizado de que os indivíduos usufruem para que 

experiências subjectivas tão díspares e distintas possam entrecruzar-se e atingir um 

ponto de entendimento: isto é, elas são traduzidas em formas sociais, mais ou menos 

abstractas e formais, que convertem o valor idiossincrático num valor colectivo. O 

conhecimento que uma sociedade possui como primordial reflecte a necessidade de 

construções típicas segundo as quais o sistema público de relevâncias é aceite de 

modo unificado como patamar da intercompreensão. A comunicação, ao agilizar essas 

relevâncias públicas como pontos de apoio para a alavanca do entendimento, mostra-

se como uma actividade publicitária. Ela actualiza as tipificações da experiência, as 

quais se transformam numa realidade objectificada passando a constituir o acervo 

público de conhecimentos, de um a priori social antecipadamente dado ao sujeito (cf. 

Schütz, 1979: 232). 

Os sistemas de relevâncias - os quais formam uma componente apriorística da 

experiência social - reendereçam-nos para a questão acerca do modo como essas 

relevâncias colectivas se actualizam no indivíduo. Esta interrogação prende-se com a 

crítica apontada ao mundo da vida: se para assumir-se como fundo de experiências 

originárias, ele deve simultaneamente mostrar-se como universal e particular, não é 

esta pretensão a evidência de uma fragilidade do mundo da vida husserliano? Segundo 

Husserl, o Lebenswelt é uma esfera de existência caracterizada pela adopção 

irreflectida (a atitude natural) de verdades subjectivas e relativas (a doxa da 

mundaneidade quotidiana). Mas, ao mesmo tempo, ele pretende que o mundo da vida 

e a sua acção prática quotidiana possa formar o fundamento originário das validades 

científicas e lógicas. O mundo da vida situa-se, assim, no cruzamento da relatividade e 

da universalidade apodíctica; por um lado, pertence à intuição subjectivo-relativa, por 

outro lado, à intuição objectivo-lógica. O que subjaz a esta aparente contradição é a 

tentativa de harmonizar o particular (o mundo da vida) e o universal. Como é que o 

mundo da vida pode assumir, no mesmo movimento, uma experiência singular, 
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relativa, particularizada e uma experiência generalizada? Como é que a Lebenswelt 

pode ser coerente quando é declarada pertencer ao mundo doxológico quotidiano e, 

igualmente, ao mundo lógico, apodíctico e epistémico?  

E a questão concomitante, e mais importante para a tese do princípio de 

publicidade: como é que o mundo comum da experiência colectiva pode erigir-se na 

experiência subjectiva e contingente dos homens, e também como experiência 

objectivada e estabilizada? Isto é, como entender um mundo comum 

simultaneamente individual e colectivo, presente em cada indivíduo e configurado 

socialmente de modo a que, dentro de cada idiossincrasia, ele forme ainda um 

horizonte da experiência social? Na resolução destas perguntas reside a chave de 

compreensão do mundo comum e da relação entre publicidade e mundo da vida.  

A solução que Husserl acabará por assumir deriva, em parte, da sua amizade 

com Lévy-Bruhl e do seu interesse pela antropologia. Ele compreenderá o mundo da 

vida como um universo social quase autónomo com a sua própria validade que, 

analogamente à realidade social predominantemente descrita pela antropologia, 

designa um mundo pré-cientifico com total concordância entre os interesses práticos, 

as crenças e a existência quotidiana. Procedendo a uma transposição histórica 

arriscada, ele associa o mundo da vida quotidiana ao mundo mítico-prático das 

sociedades ágrafas (Bégout, 2001: 97). Contudo, o mundo da vida afasta-se 

liminarmente da dimensão antropológica mítico-prática ao perceber o perigo da 

fragmentação historicista e culturalista que tal concepção implica. Contra a ideia de 

um mundo da vida como mundo cultural particular de uma sociedade, Husserl procura, 

antes, definir o mundo da vida com uma invariante estrutural sobre a qual todos os 

outros mundos sociais sejam possíveis. O mundo da vida significa, deste modo, um 

mundo cultural que, não obstante, possui uma configuração universal como um 

mundo para todos. A resposta husserliana - que permite conciliar o relativismo e o 

objectivismo do mundo da vida - localiza-se, assim, na sua estrutura específica que se 

caracteriza pelo apriorismo (Husserl, 1976: 160). É o a priori do mundo da vida que 

permite solucionar o enigma do mundo simultaneamente subjectivo-relativo (relativo 

à experiência subjectiva do sujeito) e um objectivo-lógico (relativo à experiência 

colectiva e social dos sujeitos enquanto sociedade). Em que consiste este a priori vital-

mundano senão na sua própria relatividade? A invariante estrutural de que se compõe 
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o mundo da vida consiste na sua própria subjectividade e condicionalismo. Aquilo que 

permite transpor colectiva e objectivamente o mundo da vida é o facto de ele assentar 

sobre a experiência subjectiva do sujeito. O Lebenswelt vale como universal 

justamente porque encerra uma dimensão relativa que todos os homens possuem, 

aspecto esse fundamental para a criação de um mundo comum. Mundo colectivo 

porque é um mundo acessível a todos, isto é, literalmente relativo a todos. Embora 

defina um universo de sentido concreto, o mundo da vida é simultaneamente uma 

estrutura formal da experiência. 

O a priori universal do mundo da vida é facilmente entendido se o 

perspectivarmos sobretudo como uma forma invariável da experiência (subjectiva e 

intersubjectiva). A validade relativa do mundo da vida não é relativa senão no que 

concerne a sua estruturação apriorística (Bégout, 2001: 101). De um mundo cultural a 

outro, o conteúdo do mundo da vida não permanece idêntico (tal seria um 

determinismo que anularia qualquer utilidade do conceito); o que permanece estável é 

esta forma constante do mundo da vida. Esta estrutura imutável e estabilizada do 

mundo da vida consiste necessariamente em leis típicas que coordenam as intuições e 

percepções do mundo comum. O horizonte social funda-se neste carácter 

estereotipado da vida quotidiana, o qual faz do mundo da vida um “mundo tipisado” 

(monde typisé) (Bégout, 2001: 103) constituído de categorias pré-lógicas que regulam 

as diversas circunstâncias práticas de cada situação mundana. Com o apriorismo do 

mundo da vida percebe-se melhor como a intersubjectividade ocorre e depende, em 

grande medida, do conjunto social de relevâncias e formas típicas. É porque existe esta 

forma invariante que o mundo da vida pode simultaneamente ser fundamento de uma 

subjectividade que se extravasa e se dirige ao outro. Na medida em que o mundo da 

vida consegue estruturalmente ser simultaneamente particular e universal, a 

intersubjectividade torna-se um objecto passível de ser atingido. O carácter 

apriorístico do mundo da vida enfatiza como a experiência do mundo repousa sobre 

leis típicas pertencentes a um substrato originário que alimenta as formas elementares 

da vida quotidiana abrangendo, tanto os processos pragmáticos, compreensivos como 

comunicacionais. O mundo da vida revela-se, então, como mundo originário a partir do 

qual se constituem todos os mundos colectivos a partir dos quais nascem os mundos 
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culturais possíveis. Por sua vez, existe toda uma dimensão familiar, quotidiana e 

doxológica a suportá-los.  

Ora é precisamente este apriorismo do mundo da vida que nos servirá de fio-

condutor para determinar a natureza da publicidade que torna possível ao mundo 

comum, assumir-se simultaneamente a um nível individual e colectivo. Será a sua 

aplicação à publicidade que nos permitirá observá-la e à comunicação como estruturas 

imprescindíveis de catalisação dos processos sociais e agilizadores dinâmicos de um 

mundo comum que opera a transição entre os planos subjectivo, intersubjectivo e 

colectivo185.  

 

 

O Apriorismo do Princípio de Publicidade 
 

Publicidade e Mundo da vida são conceitos interdependentes. O que não 

significa – relembremos - que a publicidade seja um mundo da vida. Com efeito, ela 

pode ser associada a diversas fontes do sentido não se reduzindo, portanto, ao mundo 

da vida, por fundamental que ele seja como fonte primeira de compreensão da 

experiência. A interdependência aponta aqui mais para a influência conjunta que 

ambas as noções têm para a construção de um mundo comum de experiência 

colectiva. 

Mas tal como no mundo da vida regista-se na publicidade a mesma dificuldade 

perante a necessidade de assumir um papel simultaneamente particular e holístico. 

Analogamente ao mundo da vida, o princípio da publicidade debate-se com o 

paradoxo de estar presente em cada indivíduo e, ao mesmo tempo, estar presente 

como consciência colectiva de uma sociedade. Como é que o mesmo princípio, sendo 

até de carácter social, ambiciona funcionar tanto num regime subjectivo e trans-

subjectivo? Como é que o processo publicitário adquire pertinência para o indivíduo e 
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 Não obstante a sua importância, optámos por não introduzir a questão da modernidade ou mesmo 
da experiência contemporânea relativamente ao conceito de mundo da vida. Esta escolha é justificada, 
não apenas por constrangimentos relativos à dimensão da tese, como sobretudo pelo objectivo aqui em 
vista: não tanto proceder empiricamente à aplicação destas ideias, mas de delimitar um espaço de 
análise e reflexão teórica que associe o princípio de publicidade e o mundo da vida, e a partir do qual, 
posteriormente, se possam examinar as especificidades das nossas sociedades à luz desse quadro 
compreensivo. 
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a sociedade, isto é, como é que ele é socialmente assimilado se depende de uma 

assimilação individual prévia e vice-versa? A grande questão relaciona-se, deste modo, 

com a possibilidade de determinar reciprocamente uma definição comum da situação 

social e de suscitar um mundo comum de experiência colectiva; trata-se de perguntar 

como é que cada definição do sujeito poderá ser adoptada por uma definição plural da 

situação social. Convimos no facto da publicidade se debater com o objectivo de 

estabelecer uma identificação mútua da sociedade que se manifesta no 

reconhecimento de que a comunidade dos homens, ou um determinado grupo social, 

vive no mesmo mundo e através do mesmo mundo. A publicidade parece, assim, 

erigir-se como o princípio societal transversal a indivíduo e sociedade que demonstra a 

sua solidariedade dialéctica e a sua interpenetração.  

Um início de resposta para a questão da particularização e da universalização 

da publicidade é justamente perspectivá-la enquanto princípio social. De que modo é 

que o indivíduo simultaneamente faz sociedade e integra a sociedade? Ele age 

socialmente e assimila a sociedade em si por intermédio da socialização, processo 

genérico e faseado que designa a indução consistente e compreensiva do indivíduo na 

objectividade do mundo social (cf. Berger e Luckman, 1967: 130). Será, pois, a 

socialização, na sua dupla vertente de indutora da objectividade social no indivíduo e 

indutora de acções individuais pré-objectivadas que se tornam componente do mundo 

social objectivo, aquele processo que nos ajudará a perceber a possibilidade de uma 

simultânea particularização e universalização do princípio de publicidade. Pois, se a 

sociedade se faz comunidade por meio do princípio de publicidade, esta consegue 

atingir as determinações individuais e as definições colectivas pela acção da 

socialização. A compreensão da capacidade do processo publicitário tanto agir no 

plano atomístico da sociedade (indivíduo) como no plano holístico (sociedade como 

uma colectividade possuidora de traços característicos agregadores - de variada 

ordem) pede esse conceito. Como conceber, sem uma publicidade fundada na 

socialização, que uma pluralidade de indivíduos - de experiência subjectiva variada - 

pudesse partilhar a mesma consciência colectiva? Como seria impossível sem a 

publicidade e apenas com a comunicação que, por exemplo, um sentimento 

nacionalista emergisse do plano estritamente privado e pessoal e formasse o pilar dos 

Estados modernos. Como seria improvável a civilidade (e o processo civilizacional) sem 



 

291 
 

a publicidade, na medida em que os homens nunca possuiriam a intensidade de um 

mundo quotidiano comum e partilhado de experiência colectiva como base para o 

entendimento recíproco e a interacção. Bem entendido, não intencionamos tornar 

sinónimos publicidade e socialização. Não queremos afogar o primeiro no segundo. 

Trata-se somente de relevar o papel da socialização como ideia-percursora de uma 

simultânea particularização e universalização do princípio de publicidade. Contudo, 

tem de haver um atributo no próprio princípio de publicidade que autorize e legitime 

essa acção socializadora como acção simultânea de particularização e universalização. 

Para chegarmos a essa qualidade do princípio de publicidade, não será 

despiciendo voltar a olhar para a condição a priori do mundo da vida. Se o nosso 

argumento for plausível, encontraremos a mesma estrutura originária do mundo da 

vida como factor de aproximação da dupla afectação da publicidade (indivíduo e 

sociedade). Sendo esse factor de explicação a dimensão apriorística do mundo da vida, 

então, talvez possamos falar no apriorismo da publicidade. Mas mais do que transpor 

simplesmente uma análise fenomenológica do mundo da vida para a publicidade, o 

melhor é partir dessa característica e juntar uma outra. Por outras palavras, para 

descobrirmos o apriorismo da publicidade partimos do a priori do mundo da vida mas 

não nos detemos aí: temos de voltar ao tema da socialização e chegar, também, ao seu 

a priori. 

É num inusitado artigo que procura responder à questão de como é a sociedade 

possível que Simmel (1999: 63-79) discorre sobre a possibilidade de um a priori da 

sociedade. Embora ele nunca mencione um princípio de publicidade, por nosso turno, 

entenderemos que esse apriorismo corresponde àquilo que preside à dupla afectação 

do particular e do universal, como aspecto dominante e fundamental do processo 

publicitário. Tal como nós empreendemos, neste capítulo, uma certa fenomenologia 

da publicidade, Simmel, ao debruçar-se sobre a possibilidade de um a priori social, 

procede a um (raro) exercício de fenomenologia social onde a interrogação central 

acaba por ser: “como abordar os factos sociais com base num ser no mundo do 

indivíduo”? “A questão é a seguinte: qual é, então, o fundamento geral e a priori, quais 

são as condições que permitirão que factos isolados concretos se concretizem 

verdadeiramente em processos de socialização na consciência individual, que 
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elementos contêm eles para que culminem, em termos abstractos, na produção de 

uma unidade social a partir de indivíduos?” (Simmel, 1999: 67). 

 Esta pergunta inicial de Simmel tem muito a ver com a interrogação 

fundamental do processo publicitário pelo que, provavelmente, a resposta que couber 

à socialização terá de ser suficiente à publicidade. Assim, far-se-á inspirar o apriorismo 

da publicidade no a priori da socialização já que a publicidade se fundamenta na 

socialização partilhando inclusivamente a mesma preocupação com a reversibilidade 

entre um subjectivismo e psiquismo do indivíduo, e o imperativo objectivista dos 

factos sociais. A mesma interrogação subjaz a ambos os conceitos: como é que o 

indivíduo se expressa socialmente e a sociedade se manifesta individualmente? 

Importa apurar as categorias específicas para que ocorra o processo publicitário e 

emerja uma consciência colectiva alargada. Tais categorias serão fruto da correlação 

permanente do indivíduo com os grupos sociais que o rodeiam e a necessidade da vida 

colectiva integrar as particularidades pessoais no seu próprio desempenho. 

Uma condição prévia para o pleno funcionamento do processo publicitário é a 

tipificação186. Com vista à unificação da pluralidade é necessário proceder a uma 

generalização acerca dos membros de um grupo social ou sociedade. A generalização 

pública reconfigura a apreensão da realidade possibilitando o reconhecimento de 

homogeneidades entre grupos sociais claramente diferenciados. Assim, e antes de 

mais, a publicidade unifica as dissemelhanças possibilitando que diferentes grupos 

sociais convirjam para a constituição de um grupo social generalizado que dissimule as 

diferenças e enfatize as analogias. A primeira faceta aprioristica da publicidade reside, 

então, nesta capacidade inata de formar identidades, isto é, de tornar idêntico o que à 

partida não o seria187. Ela opera um exercício de alisamento da superfície social 

caracterizada pelas suas irregularidades e nervuras ínsitas. Perante a diversidade de 

indivíduos, a publicidade procede a uma determinação tipificada e ideal, inserindo-os 

em grupos sociais alargados. A publicidade funciona por generalização e semelhança a 

partir de um reenvio imaginal: aquele homem social nunca é o homem em absoluto 

mas uma faceta que nos é dada a perceber e que envolve o reenvio público de 
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  “A estrutura social resulta da soma total das tipificações e dos recorrentes padrões de interacção 
estabelecidos por seu intermédio. Como tal, a estrutura social é um elemento essencial da realidade 
quotidiana” (Berger e Luckman, 1967: 28-34) 
187

 Aludimos a esta suposição quando dissertámos acerca do teor religioso do processo publicitário. 
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imagens ideais acerca da sua personalidade. Formamos imagens fragmentárias das 

pessoas, não a partir da sua absoluta singularidade, mas porque a podemos inserir 

num tipo social que resulta da conjugação dessas próprias fragmentações. A 

publicidade oferece uma imagem coesa dos indivíduos ao providenciar o ângulo zero 

de todas as perspectivas fraccionadas. “Para conhecer um homem, nós não o vemos 

em função da sua pura individualidade, mas da valorização, sobrevalorização ou 

subvalorização do tipo geral a que supomos que ele pertence” (Simmel, 1999: 68). 

Com efeito, o efeito da publicidade como operador de uma generalização social é 

patente em situações sociais de estranheza, contrariedade ou embaraço. Por exemplo, 

perante uma dificuldade num país estrangeiro, é frequente indivíduos da mesma 

nacionalidade adquirem uma empatia e uma solidariedade imediatas, não porque se 

conheçam enquanto indivíduos dotados de uma personalidade singular, mas enquanto 

indivíduos que partilham o mesmo espaço publicitário da sociedade de origem. O 

mesmo ocorre, por exemplo, numa empresa multinacional de grandes dimensões, em 

que, perante as dificuldades, os funcionários tendem a ganhar uma consciência de 

grupo baseada na sua profissão, aliás, fenómeno intemporal já observado na formação 

das guildas medievais. É precisamente a condição generalizadora da publicidade que 

cremos observar nestes exemplos: uma tipificação que insere, de imediato e de forma 

quase automática, os indivíduos qua tipos sociais, em relações sociais empáticas de 

solidariedade. A individualidade enquanto manifestação psíquica permanece, no 

processo publicitário, não anulada mas apenas reposicionada já que automaticamente 

inscrita num horizonte colectivo. Os indivíduos adaptam-se e acomodam-se a certas 

“posições sociais” mas sem que tal implique que essa harmonização seja feita à custa 

do próprio indivíduo188.  

A generalização tipológica leva-nos à segunda faceta apriorística da publicidade 

– e que de certa forma corresponde ao segundo a priori da socialização identificado 

por Simmel: a determinação recíproca dos indivíduos. Paralelamente, a esse primeiro 

apriorismo determinativo, a publicidade parece exibir um apriorismo produtivo. Contra 

o pendor objectivante da generalização tipológica, ergue-se a determinação recíproca 
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 Embora se observe ao longo dos capítulos a tendência a mencionar as unidades sociais de carácter 
colectivo, isso não quer dizer uma hegemonia do colectivo face ao individual. A ressalva aqui expressa 
encontra-se implícita em toda a tese e pressupõe que a autonomia individual é obtida justamente no 
seio das “posições” e “estruturas” sociais. Reiteramos, assim, as sociologias de Simmel e de Ellias. 
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dos indivíduos como factor produtivo; o que mais não significa que cada elemento de 

um grupo social não é apenas parte da sociedade como é um indivíduo, elemento que 

lhe é simultaneamente exterior. Isto é, o indivíduo enquanto objecto de socialização 

determinativa é também produtor de socialização. O seu modo de ser social encontra-

se codeterminado por elementos que não são à partida sociais. Cada indivíduo é 

igualmente fruto de imponderáveis extra-sociais que concorrem para a interacção 

social. Na publicidade, ele é ao mesmo tempo produto e elemento gerador da vida 

social. O processo publicitário fundado na socialização coloca-o na posição 

ambivalente de fazer parte daquilo que ele próprio sente, observa e a que se adapta (a 

sociedade entendida como pluralidade de indivíduos). O homem público é duplamente 

social na medida em que assinala um interior que emite “sociedade” e um exterior que 

recebe “sociedade”. Entre indivíduo e sociedade, o segundo apriorismo da publicidade 

decide que não se tratam de determinações justapostas mas de uma inter-definição 

mútua. A sociedade não dissolve a personalidade: o indivíduo como terminus a quo, 

como individualidade psíquica, é determinado e determinante do indivíduo como 

terminus ad quem, do indivíduo como agente social que interfere e compõe o corpo 

social. “O a priori da vida social empírica é que a vida não é inteiramente social, nós 

não construímos as nossas acções recíprocas de acordo com a única condição negativa 

de lhe excluir uma parte da nossa personalidade (…); o facto de que as sociedades são 

criadas a partir de seres que estão dentro (au-dedans) e fora (au-dehors) delas funda 

uma das formações sociológicas mais importantes” (Simmel, 1999: 72).  

O terceiro e último a priori da socialização - e que nos serve para pensar o 

apriorismo da publicidade - condensa os dois primeiros e assevera a significação mútua 

do indivíduo para a totalidade da sociedade e desta totalidade para os indivíduos. Há 

uma correlação constante do ser individual com os círculos sociais que o rodeiam, já 

que o primeiro incrusta-se nos segundos, tal como estes necessitam de integrar a 

particularidade individual. Indivíduo e sociedade formam na publicidade uma unidade 

de interdependência. “ (…) Tudo se passa como se todos os membros se encontrassem 

numa relação unitária que faria depender cada um de todos os outros, e todos os 

outros de si (…) (Simmel, 1999: 77). O valor universal da sociedade reside na 

integração da individualidade, assim como o valor universal do indivíduo localiza-se na 
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integração do social. A publicidade traduz, no fundo, a universalidade de indivíduo 

(acepção singular) e sociedade (vista como pluralidade de indivíduos). 

Por apriorismo da publicidade compreendemos, em síntese, um conjunto de 

atributos que indo buscar inspiração ao a priori do mundo da vida (Husserl) e ao a 

priori da socialização (Simmel), definem um estrato primordial da publicidade que nos 

ajuda a entendê-la como princípio social que opera a passagem de um regime 

subjectivo a um trans-subjectivo. Dito de outro modo, o apriorismo da publicidade 

descreve a hipótese interpretativa que pretende apreender o facto paradoxal da 

reprodução simbólica das sociedades ocorrer simultaneamente em cada indivíduo 

tomado na acepção singular e no indivíduo na sua acepção plural, isto é, a sociedade. 

Ele visa explicar como o processo publicitário, enquanto formador de um mundo 

comum, consegue atingir no mesmo movimento, dois níveis de consciência: individual 

e colectiva. 

 

 

 O Regime Imanente e Emanente da Publicidade 
 

Acabámos, então, de sugerir que a publicidade existe, enquanto princípio 

apriorístico, na dupla afectação individual e social189. O processo publicitário situa-se 

precisamente entre esses dois pólos visando a sua conjugação e mutualidade.  

Ele - concorrendo com um mundo da vida percebido como mundo quotidiano 

da atitude natural e da intersubjectividade originária - contribui para a criação de um 

mundo partilhado de experiência colectiva. É a partir do mundo da vida como 

realidade primeira que se constituem os sub-mundos que compõem a cultura humana 

e que presidem aos seus processos de produção e reprodução simbólica. A relação da 

publicidade com o mundo da vida sugere-nos, também, o conceito de arqui-

publicidade como termo que reforça o carácter primordial, originário, basilar, quer da 

vida individual, quer da vida colectiva. De certo modo, a passagem pelo conceito de 

mundo da vida fez-nos de novo regressar ao início do argumento e voltou a fazer-nos 

pensar a publicidade como ordem (arché) social ou arquétipo das relações humanas. 
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 Como veremos no próximo capítulo, esta dupla afectação será central nos processos de individuação 
e individualização. 
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Contudo, este regresso conta com o enriquecimento de noções adjacentes ao processo 

publicitário (como o de mundo da vida) pelo que este retorno significa não tanto voltar 

ao princípio como sobretudo empreender um novo começo.  

Indo e vindo, o princípio de publicidade talvez possa agora articular-se de modo 

renovado com outros conceitos. Deste ponto de vista, teremos de reconhecer duas 

dimensões distintas do processo publicitário: uma acomodadora e integradora ligada a 

esse mundo comum de experiência colectiva para o qual também concorre o mundo 

da vida; e uma dimensão transformadora e revolucionária onde os sistemas de 

compreensão do mundo são objecto de revisão. 

Diremos que a dimensão integradora corresponde a um regime imanente do 

processo publicitário que alimentará e fundamentará as realizações conceptuais, 

simbólicas e sociais; e que a dimensão transformadora corresponde a um regime 

emanente do processo publicitário a que correspondem as ideo-lógicas, entendidas 

estas como noção genérica que designa o conjunto do sistema social das 

representações simbólicas que vigoram, mais ou menos em disputa, em determinada 

sociedade.  

O regime imanente, aparentado com o mundo comum e partilhado de 

experiência colectiva - para o qual concorre o mundo da vida, a atitude natural e a 

intersubjectividade - traduz uma latência do processo publicitário, base fundamental 

de entendimento e consenso constituinte da própria ideia de sociedade de homens, 

sobre o qual se constroem publicamente todas as outras derivações das 

representações sociais com que as sociedades se fazem pensar e agir. Assim, temos, de 

um lado, a imanência de um mundo quotidiano comum como consciência implícita de 

uma sociedade; do outro, a emanência das ideo-lógicas como consciência explícita. No 

primeiro caso, a consciência colectiva em potência, em eclosão, em germinação no 

princípio de publicidade; no segundo caso, a consciência colectiva em instituição, em 

acto, em formação. O regime imanente e invisível das valorizações essenciais do 

princípio de publicidade contribui para a fase emanente e visível do dinamismo da 

deliberação simbólica de que as sociedades humanas se fazem revestir. É conveniente 

ressalvar que a distinção operada importa apenas por conveniência de exposição mas 

que enquanto processos constituintes da publicidade formam um continumm da acção 

social.  
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 A partir destes dois regimes, podemos aferir no processo publicitário uma 

dimensão arquetipal, basilar e primordial (este capítulo renova essa abordagem, por 

intermédio de um ponto de vista fenomenológico), mas igualmente uma dimensão 

gnoseológica: a primeira concerne o mundo quotidiano comum de experiência 

colectiva; a segunda concerne a discussão ideo-lógica. As duas dimensões, arquetipal e 

gnoselógica, complementam-se. É a sua unidade que baptiza o processo publicitário na 

sua dupla vertente de oferecer um mundo partilhado do consenso e um mundo de 

representações simbólicas, as quais não apenas fomentam o entendimento como 

ainda permitem que ele se flexibilize em reformulações fundadoras de novos sentidos. 

 O mundo comum de experiência colectiva possui uma dupla natureza: tecido 

por apaziguamentos, ele é também atravessado por disrupções simbólicas, momentos 

eunómicos e disnómicos. Ele demonstra o quanto as sociedades humanas existem (e 

resistem) em constante processo de definição e contra-definição. Ora é esta dupla 

natureza que, no fundo, legitima e justifica a existência do princípio de publicidade. A 

capacidade homeoestática das sociedades necessita de um medium generalizado, de 

um processo de mediação simbólica suficientemente maleável para acomodar, quer a 

revolução (num sentido astronómico, e não num sentido político) estável, quer a 

instabilidade da sublevação das representações. Encontra-o, arguimos, no processo 

publicitário na sua tarefa ambivalente de funcionar numa dimensão arquetipal e 

gnoselógica - de um regime de funcionamento que simultaneamente privilegia o 

entendimento subjacente ao mundo da vida - e o desacordo subjacente ao dinamismo 

contestatário das ideo-lógicas. Isto significa algo muito importante, a saber, que a 

inter-compreensão social é conseguida, não por acordo espontâneo mas justamente 

através das dificuldades de definição social que perpassam nas ideo-lógicas presentes 

nas sociedades. A publicidade gere o processo de estabilidade e instabilidade 

simbólica: articula um mundo quotidiano comum e intersubjectivo que serve de 

plataforma de entendimento originário para discutir e rever os sistemas de 

compreensão do mundo que vigoram na sociedade. Digamos que ao regime imanente 

forma a infra-estrutura sobre a qual se erige a super-estrutura ideo-lógica190 do regime 
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 Estes conceitos devem ser objecto de uma leitura desprovida da conotação marxista-política e das 
apropriações subsequentes que deles foram feitos. A nossa utilização reflecte somente o seu uso 
figurado. A existir influência de Marx, reside apenas na inspiração hegeliana da Dialéctica.  
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emanente do processo publicitário das sociedades. A fase emanente contribui para 

uma fase imanente primordial gerando eventualmente novos conteúdos para a 

primeira fase. Esta dialéctica incessante que oblitera o determinante e o determinado 

parece estabelecer um pilar do funcionamento das sociedades, bem como do processo 

publicitário.  

Uma objecção possível ao que temos vindo a expor seria a de que, no 

seguimento dos anteriores capítulos, procedemos a uma exposição de um mundo 

comum de experiência colectiva excessivamente colado ao conceito de mundo da vida 

e que reflectiria uma publicidade demasiadamente conformista, niveladora e 

unilateral, descrita, não tanto como um princípio comunicacional de gestão simbólica, 

mas como mero repositório resignado e indisputado de significados e compreensões 

da realidade. Tal descrição reflectiria uma concepção das sociedades humanas quase 

exclusivamente associada à coesão social e eliminaria qualquer hipótese de dissensão. 

Ora, nós não queremos simplificar tanto a realidade social e reduzi-la a uma 

publicidade como um horizonte absoluto do entendimento irredutível. Quando 

fazemos concorrer publicidade e mundo da vida para a formação de um mundo 

comum de experiência colectiva não é nossa intenção comprometê-lo numa visão 

redutora. Alicerçá-lo num mundo da vida como fundo de pressupostos inquestionados 

- daí a sua afinidade com a atitude natural - não resulta num louvor ao conformismo. 

Aquilo que é dado por garantido não elimina a possibilidade que seja posto em 

questão. Isto é, temos presente que a realidade social não é desprovida de conflitos 

pela produção e reprodução simbólica e que o princípio de publicidade encarna isso 

mesmo. O dinamismo simbólico das sociedades, inerente ao processo publicitário, 

incita, pelo contrário, a considerar as potenciais situações de conflito.  

O mundo comum pode por vezes ser inquestionável (reflectindo um mundo da 

vida) mas o seu desenvolvimento não ocorre sem a possibilidade da sua relativização 

(reflectindo os processos de redefinição social). O mundo comum é um fundo de 

garantias simbólicas que não necessariamente perduram e que durante o processo 

publicitário são alvo de re-apropriações191. As crenças e sentidos partilhados nesse 
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 Na fenomenologia social de Schütz, o mundo do senso-comum, traduzido no mundo da vida pela sua 
congruência, não é um factor de inibição da participação social nem da liberdade individual. A atitude 
natural não refere uma atitude ingénua; antes, o indivíduo detém a possibilidade de se afastar da 
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horizonte colectivo do mundo da experiência colectiva, formando uma unidade, não 

constituem uma totalidade. Isto significa que os conteúdos desse mundo não sofrem 

de estagnação simbólica estando sujeitos a revisão e remodelação. Afirmar a sua 

revisibilidade não contradiz a sua capacidade como minimizador da dissensão e 

promotor da coesão social. O facto do mundo comum para o qual publicidade e 

mundo da vida concorrem traduzir um acervo de assunções comuns e razões aceites 

como base do consenso, não significa que esse acervo não assuma um carácter 

polimórfico. Em cada situação social, uma parte dos sentidos adquiridos sofre uma 

acção de tematização e retransforma-se em esquemas interpretativos renovados.  

Apesar do processo publicitário envolver um mundo comum alicerçado no 

mundo da vida, isso não significa um congelamento do ponto de vista do sentido. O 

regime imanente e o regime emanente da publicidade definem um procedimento dual 

de funcionamento que, privilegiando um mundo comum que reflecte um mundo da 

vida, não deixa de estar susceptível à revisibilidade dos sistemas de pensamento e 

compreensão. Ao mundo comum de experiência colectiva do princípio de publicidade 

é fundamental não apenas um mundo da vida como também a revolução das ideoló-

gicas que lhe presidem. A publicidade encarrega-se, pois da gestão destes movimentos 

de integração e ruptura. Assim, o que estamos a dizer é que sendo a revisibilidade 

essencial, ela não é interna relativamente ao mundo da vida. A revisibilidade é 

agilizada pelo princípio de publicidade quando os indivíduos, na defesa da pluralidade 

das fontes de sentido de que fazem revestir as suas compreensões do mundo, revêem 

as suas ideo-lógicas. O mundo comum posto em prática pela publicidade é 

comunicativamente sujeito a uma crítica e exame dos seus pressupostos: as fronteiras 

não poderão nunca ser ultrapassadas, elas podem apenas contrair-se, expandir-se ou 

ser deslocadas.  

Isto conduz-nos a uma outra questão. A unidade do mundo comum não apenas 

envolve uma mutação permanente, fruto do revisionismo intrínseco propalado no 

princípio de publicidade, como isso indica um processo de construção social da 

realidade. O mundo comum de experiência colectiva assenta numa divisão que 

configura as três fases de edificação da realidade social: as fases de externalização, 

                                                                                                                                                                          
atitude de rotina pelas capacidades comunicativas que fundam a intersubjectividade (cf. Gorman, 1975: 
14). 
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objectivação e integração. A cada uma destas fases da realidade social corresponde a 

ideia de construção: a sociedade como produto das acções dos homens; a sociedade 

como realidade objectivada; e o homem como produto do social192 (Berger e Luckman, 

1967: 61). Na medida em que opera a mediação simbólica das sociedades, seria 

impossível deixar de inserir a construção social da realidade na publicidade, até porque 

o modo como definimos o mundo comum tem como corolário a ideia de um trabalho 

simbólico de feitura do social. 

O que subjaz à compreensão construtiva da realidade social é um 

entendimento dialéctico do indivíduo e da sociedade - na relação transitiva e bi-

direccional que possuem - que permite uma influência recíproca. No processo 

publicitário, os homens exteriorizam comportamentos, atitudes e crenças que 

reflectem uma necessidade antropológica de transformação do seu ambiente físico 

num ambiente simbólico. Através dessa predicação, iniciada individualmente mas 

concluída colectivamente, erige-se uma realidade social no sentido de uma realidade 

compreensiva que confronta os indivíduos, e que se torna objectivada com o fim das 

formações sociais criadas serem herdadas pela próxima geração. Os vindouros 

recebem, assim, uma herança simbólica que a publicidade se encarrega de transmitir a 

todos os membros da sociedade. Estamos perante a terceira fase da construção social 

da realidade: a da integração de um conjunto de conhecimentos e esquemas 

interpretativos que devem ser assimilados com vista à adaptação do indivíduo à 

sociedade, e com vista ao seu próprio crescimento como personalidade. Os homens 

criam símbolos e são criados por eles. Eles são instituídos ao mesmo tempo que 

instituidores. Na publicidade, assistimos de modo privilegiado a esta ambivalência 

basilar de comportamentos que são sedimentados em objectivações, e por 

conseguinte de objectivações que são absorvidas pelos indivíduos. Nisto mesmo 

consiste o seu regime imanente e emanente de funcionamento de propagação da 

inovação social, mas igualmente da tradição social num papel que reforça universos 

simbólicos que congelam os conceitos, as imagens e as memórias comuns.  

O princípio de publicidade é constituidor (juntamente com a influência do 

mundo da vida) de um mundo comum, mundo da consciência colectiva, mundo entre 

homens e mundo que os atravessa enquanto comunidade, mundo formado de 
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 Aliás, recordamos que um dos apriorismos da publicidade - o terceiro - denuncia exactamente isso. 
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cumplicidade social, ambiente simbólico transversal à vida em sociedade, primeiro 

plano do entendimento intersubjectivo. Um mundo assente num processo publicitário 

de cariz comunicacional que opera como lastro simbólico dos processos de sentido, de 

compreensão e construção da realidade social. A publicidade torna-se, então, um 

sinónimo da manutenção comunicacional das rotinas simbólicas das sociedades, do 

plano perspectivo da realidade social como constructum procurando conciliar 

identificação subjectiva e identificação objectiva. Ela caracteriza-se pela ambiguidade 

que define toda a realidade social: a da contaminação entre estabilidade e 

renovação193; e do facto de toda a homogeneidade que refere um horizonte colectivo 

partilhado eventualmente decorrer de dissídios. O continuum do processo publicitário 

esconde as fragmentações próprias da definição e contra-definição da realidade social. 

Eis a circularidade entre o regime imanente e o regime emanente, a dimensão 

arquetipal fundando a dimensão gnoseológica da publicidade.  

Entre estes dois pólos situa-se a formação visual da publicidade que funciona 

como uma ponte fenomenológica entre ambos. A figuratividade, como vimos, define a 

transição entre a abstracção dos conceitos fundadores das sociedades e matéria 

sensível das suas aparições. A aparência característica da visualidade cumpre um papel 

central, quer no pólo arquetípico, quer no pólo gnoseológico do processo publicitário. 

Ao nível da fase imanente, o outro parece como um sujeito (um “eu”) enquanto o 

mundo aparece na consciência de um sujeito; ao nível da fase emanente, a revisão das 

ideo-lógicas necessita de se figurar e de se tornar parte de um imaginal que cultive o 

simbolismo característico das sociedades humanas. Aliás, o imaginal público permite 

não apenas ser associado a um mundo comum (como imaginação social fundadora), 

como ainda às ideo-lógicas (como um imaginário social aberto e eruptivo). É difícil 

determinar uma função unívoca a todas estas noções que gravitam em torno da 

publicidade porque todas elas se mostram irredutíveis na plasticidade que as qualifica. 
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 Esta instabilidade constitutiva do social e do humano alude à questão já apresentada da dialéctica 

entre natureza e sociedade em que a publicidade se firma. “ O homem é biologicamente predestinado a 

construir e habitar o mundo com os outros. Este mundo torna-se para si a realidade dominante e 

definitiva. Os seus limites são determinados pela natureza, mas uma vez construído este mundo 

reflecte-se na natureza. Na dialéctica entre natureza e o mundo socialmente construído o organismo 

humano é, ele próprio, transformado. Nesta mesma dialéctica, o homem produz a realidade e, ao fazê-

lo, produz-se a si próprio” (Berger e Luckman, 1967: 183). 
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Temos de notar a inter-dependência que a publicidade possui com um conjunto de 

outras noções, cada uma formando um elemento planetário do sistema solar que o 

processo publicitário parece constituir. 

Em síntese, o capítulo “fenomenologia da publicidade” levou a cabo o 

aprofundamento da natureza da disposição publicitária reformulando a relação das 

ideo-lógicas com a sociedade e situando-as, no seio do mundo comum para o qual 

concorrem o processo publicitário e o mundo da vida. Sublinharam-se, assim, os 

regimes imanente e emanente em que a ideia de figuração se revelou importante para 

designar o acoplamento simbólico da manifestação sensível das conceptualizações 

abstractas. Somos igualmente levados a admitir que a interesse da aparência para 

avaliar o processo publicitário é um efeito que decorre da “époche da atitude natural” 

que aceita, sem pirronismo, a realidade observada e vivida como única expressão do 

“existente”. Isto significou deslocar o logocentrismo da posição central dos processos 

sociais de sentido e considerar, também, a aparência fenomenológica como aspecto 

basilar da publicidade. No fim do capítulo, se a arguição conseguiu plausivelmente 

atingir um grau mínimo de persuasão, concluímos que o pensamento social se opera 

não apenas por abstracções conceptuais, como também por conjuntos seminais de 

imagens fundadores que apelidámos de “imaginal”. Neste percurso intelectual 

acabámos por acertar características fundamentais do princípio de publicidade como 

por exemplo, a sua imbricação com a socialização, o seu apriorismo, bem como a sua 

natureza ambivalente que tanto providencia a estabilidade simbólica na construção da 

realidade social, como suscita a sua revisibilidade. 

O princípio de publicidade é, assim, uma árvore cuja copa imensa (que só agora 

começamos a vislumbrar) revela uma infinidade de ligações radiculares que a 

alimentam como processo social central. Se o pretendemos conhecer temos de 

estudá-lo tanto na sua parte visível e aparente, como nas suas estruturas latentes: eis 

porque encetámos uma fenomenologia da publicidade como método de alcançar a sua 

interpretação. 
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4- Individuação e Publicidade 

 

“Uns dizem que é uma hoste de cavalaria, 

outros de infantaria; 

Outros dizem ser uma frota de naus, na terra 

negra, 

A coisa mais bela: mas eu digo ser aquilo 

Que se ama” 

(Safo, Da Beleza (frag.16 PLF) In Lourenço, 

Frederico (org.) Poesia grega, Lisboa, Livros Cotovia, 

2006, p.37) 

 

 

Introdução 
 

Entre o indivíduo na sua acepção singular e o indivíduo na sua acepção plural (a 

sociedade), cabe agora analisar o sentido publicitário do indivíduo propriamente dito. 

Após nos termos sobretudo concentrado nas associações entre o princípio de 

publicidade e a sociedade, é tempo de meditar na influência do processo publicitário 

sobre a individuação. Contudo, deparamo-nos imediatamente com uma dificuldade: o 

entendimento da categoria de “indivíduo” não é imediato. Sabemos que a palavra 

deriva do latim individuum, aquilo que é impartível ou indecomponível. Na tradição 

filosófica medieval, aquilo que caracteriza um individuum resume-se na sua 

intensidade (intension) (cf. Garcia, 1984: 22-31), isto é, a indivisibilidade - na dupla 

acepção como impossibilidade de cisão e como impossibilidade de subsumir duas 

coisas entre si por serem intrinsecamente diferentes -, a distinção - decorrente da 

primeira, determina que numa coisa não existe nada de idêntico ao que existe noutra 

coisa - e a identidade – como possibilidade de identificação de um existente numa 

escala temporal e espacial alargada e tendencialmente descoincidente. Mas 

paralelamente às “intensidades” do indivíduo podemos reconhecer as suas diferentes 

escalas (Soual, 2008: 13-16). A escala ontológica determina o indivíduo como unidade 
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determinada e simples. Trata-se de uma enunciação negativa na medida em que o 

define pela não-divisibilidade, pela sua unidade indissolúvel a partir da qual se formam 

complexos compostos. Trata-se de conceber o indivíduo como elemento primeiro e 

originário, unidade idêntica a si que permanece finito e inalterável ao longo do tempo. 

Este é o sentido do atomon de Demócrito e o ponto de partida para teorias sociais 

assentes no individualismo metodológico onde o indivíduo é visto como totalidade 

fechada em si mesma, uma totalidade absoluta entre outras totalidades. 

Historicamente, este indivíduo atómico corresponde à auto-diferenciação: a uma 

unidade não apenas indivisível como também uma unidade independente capaz de 

afirmar a sua essência e vitalidade. Como interioridade livre, este indivíduo auto-

suficiente constitui um mundo para si próprio, um que é pautado pelo singular e pelo 

único. 

Todavia, as intensidades e as escalas do individuum, não obstante a influência 

determinante que a tradição filosófica (clássica, medieval e moderna) teve, não 

subsumem todas as suas acepções possíveis. E provavelmente, os disforismos 

modernos e pós-modernos baseados nas ideias de individualismo exacerbado 

(Lipovetsky, 1989), do narcisismo (Lash, 1991) ou do egoísmo (Riesman, 2001) advêm 

de uma sobrevalorização desta herança atómica do indivíduo194. A questão 

fundamental permanece. No contexto da teoria sociológica, o que é um indivíduo? E 

mais pertinente para o nosso estudo, a que indivíduo nos referimos quando o 

associamos ao princípio de publicidade? O que equivale, então, a interrogar-nos: de 

que modo as sociedades produzem formas individualizadas da existência social? Como 

é que acontece que haja indivíduos?  

Para responder a este problema do ponto de vista publicitário, este capítulo 

parte de duas premissas clássicas: a individuação e a individualização. Numa primeira 

aproximação, diremos da primeira que consubstancia o conjunto complexo e 

diversificado de processos de individualização, pelos quais se entende a crescente 

preocupação por particularizar as acções sociais, bem como a progressiva reflexão do 

homem sobre si mesmo enquanto existência singular. A individuação será, assim, o 

fundamento que explica e funda a diversidade propriamente individual que subjaz à 

individualização.  
                                                           
194

 Fala-se, na contemporaneidade, de “um indivíduo desfigurado” (Stiegler, 2004: 100). 
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Individuação e Individualização surgem no seio de experiências sociais e 

históricas reiterando que o aparecimento do indivíduo é – paradoxalmente - um 

fenómeno social195. Se aceitamos que a pluralidade de indivíduos faz sociedade, não 

podemos, inversamente, deixar de nos questionar acerca do modo como as 

sociedades fazem indivíduos. A génese social do indivíduo é problemática e envolve 

um questionamento por parte das ciências sociais acerca do modo como as sociedades 

transformam a noção de “indivíduo” à medida que elas próprias se transfiguram. Cada 

sociedade trabalha especificamente e em permanência a possibilidade de existência de 

indivíduos através de diferentes inscrições simbólicas e materiais: no Direito (por 

exemplo, no direito de propriedade, de intimidade, de livre arbítrio), na arquitectura e 

na indumentária, na linguagem (pronomes pessoais, pronomes possessivos, verbos de 

conjugação reflexa), no corpo (na aparência), et caetera. Mas o código moral das 

sociedades contribui igualmente para a inscrição de formas individualizadas de 

existência social. Esse conjunto prescritivo de regras e valores da acção propostas 

colectivamente aos indivíduos é transmitido de forma difusa que, longe de formarem 

um conjunto sistemático e coerente de prescrições explicitamente formuladas, 

requerem que os indivíduos se constituam como sujeitos posicionando-se em relação a 

esse código moral. Isto significa - como o demonstrou Foucault em L’Usage des Plaisirs 

- que para uma acção ser moral não basta conformar um acto a uma regra. É 

necessário, também, uma relação do indivíduo consigo próprio (rapport à soi) na qual 

ele decide que parte de si corresponde ao objecto dessa prática moral e define um 

modo de ser que o realize moralmente. A interpelação moral a que está sujeito o 

indivíduo impele-o a dirigir-se a si, a agir sobre si, a conhecer-se e a controlar-se, 

aperfeiçoar-se e transformar-se. Não há conduta moral sem a formação de um sujeito 

moral. E não existe sujeito moral sem esse trabalho sobre si, isto é, sem “modos de 

subjectivação” (Foucault, 2009: 40). Em síntese, toda a moral comporta códigos sociais 

de comportamento e formas de subjectivação. 

Responder ao desafio de compreender o indivíduo por intermédio da 

diferenciação dos vectores da individuação e da individualização possui a vantagem de 
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 Esta ideia é uma das mais interessantes em Durkheim, estando já presente na De la Division du 
Travail Social, de 1893, e sendo confirmada nas entrelinhas de Les Formes Élémentaires de la Vie 
Religieuse, de 1912. 
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nos assinalar as armadilhas ligadas à noção convencional opaca de “indivíduo”. Se 

concordamos que a moralidade associa códigos de comportamento e formas de 

subjectivação, convenhamos que esses vectores nos lembram que o indivíduo é, antes 

de ser um constructo filosófico, um agente empírico característico de uma sociedade 

ou colectividade humana e que se apoia sempre em representações morais e 

normativas particulares196. A consequência desta afirmação passa por perceber que o 

indivíduo é concebido de forma variável de acordo com as diversas tradições culturais 

em que se insira. O modo como actualmente o olhamos em termos de individualismos 

aporéticos (surgindo, em consequência, contra-respostas baseadas em holismos 

messiânicos) não corresponde senão a uma concepção moderna ocidental assente na 

afirmação do seu valor central, da sua liberdade e racionalidade fundadoras. Trazer à 

colação a moralidade (na sua acepção colectiva e individual) juntamente com a dupla 

perspectiva da individuação e da individualização ajuda-nos, então, a perceber nas 

concepções modernas do indivíduo aquilo que pertence à esfera das representações 

normativas e históricas particulares. Aceitar o indivíduo de acordo com o processo 

publicitário indica-nos, desde logo, esta discrepância entre a individuação e as formas 

históricas e culturais da sua concretização que apelidaremos de “individualização”, isto 

é, de formas sócio-culturais de “fazer” e “pensar” os indivíduos. 

Antes de mais, descrevamos, ainda que de forma sucinta (e muito 

provavelmente redutora) a herança moderna na compreensão contemporânea do 

indivíduo (do sujeito e da subjectividade). Com isso esperamos não apenas traçar o 

quadro de análise das actuais reflexões acerca do conceito, como ainda delinear o 

retrato do indivíduo do qual pretendemos afastar-nos neste capítulo. Por exemplo, o 

individualismo, considerado como um revés da modernidade Iluminista, não pode 

abarcar todo o conjunto de compreensões acerca do que é o indivíduo. Esse 

individualismo negativo acusado de ser o responsável da dissolução das competências 
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 Über den Prozess der Zivilisation de Elias (1969) é uma das obras que melhor demonstra como ao 
longo do tempo as estruturas psíquicas foram sendo sucessivamente moldadas por um conjunto de 
regras socialmente instituídas. A vergonha é aí considerada como o potenciador das transformações 
inibitórias que a sociedade impôs ao indivíduo no comportamento sexual, funções corporais e formas de 
expressão. Este auto-controlo que a sociedade pós-medieval suscitou nos indivíduos foi também 
identificada na teoria psicanalítica de Freud como o Überich (ou Super-Ego) funcionando de acordo com 
três objectivos: reprimir impulsos ou reacções contrárias a ideias instituídas; condicionar a consciência 
(Ich) a comportamentos morais; e ajudar o indivíduo a atingir a perfeição nos gestos, pensamentos e 
acções. 



308 
 

críticas do cidadão, da ampliação do egoísmo e da incomunicabilidade, esse 

individualismo que põe em cena a crise da sociabilidade (como Simmel antecipa) 

porque a sacrifica à demanda da autenticidade e porque institui uma “sociedade da 

intimidade”, esse individualismo que acentua o desenvolvimento da personalidade e a 

proximidade afectiva entre as pessoas, e que vê o espaço público como lugar de 

impessoalidade e alienação (Sennett, 1992), esse individualismo não é senão o 

resultado de um quadro de análise cujas premissas nos fazem recuar ao Iluminismo e 

aos seus fundamentos. Ainda que esse retrato não deixe de ser pertinente, temos de 

situá-lo no quadro da individualização moderna, porque ele não esgota - de modo 

nenhum - o conceito de individualização ou de indivíduo. As aporias apresentadas são-

no, sobretudo, quando comparadas às representações morais e culturais que lhes 

deram origem. O individualismo disfórico não subsume o individualismo que nasce 

com a individualização. Eis a primeira intuição deste capítulo. 

O ideário moderno Iluminista forneceu o modelo central de análise para pensar 

o indivíduo na contemporaneidade. Ele reflecte-se em três questões adjacentes: quem 

é o indivíduo? Qual a finalidade do homem em sociedade?; de que forma se 

relacionam os indivíduos entre si? A cada interrogação corresponde respectivamente 

um princípio, nomeadamente, o de autonomia, o de realização pessoal e o de 

universalidade. O princípio moderno de autonomia privilegia a emancipação do 

homem face a autoridades externas à sua própria subjectividade e razão. É 

consubstanciada na aclamação kanteana do aude sapere presente no opúsculo Was ist 

Aüfklärung?, de 1783, comportando a crítica e a auto-edificação como dimensões da 

tutela do sujeito por parte de si próprio197. O homem visto como ser racional dotado 

de uma individualidade cuja subjectividade deve ser exercida continuamente. 

Emancipação e autonomia constituem duas fases do mesmo processo de indagação, 

questionamento, reflexão e crítica que substituiria a autoridade tradicional por um 

projecto político, científico e religioso assente na razão dos homens198. A autonomia, 
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 A ideia de condução por parte do homem da imaturidade para a idade adulta (maturidade) graças ao 
livre exercício da razão preconizado por Kant está já insinuada por Turgot que, em 1750, no Tableau 
Philosophique des Progrès Successifs de l’Esprit Humain escreve: “ Os costumes abrandam, o espírito 
humano ilumina-se, as nações isoladas aproximam-se umas das outras (…), a massa total do género 
humano caminha sempre, ainda que lentamente, a uma maior perfeição” (Turgot, 1970 : 12). 
198

 A modernidade como experiência auto-criadora que legitimou a criação de um Sujeito que procura a 
sua afirmação (Blumenberg, 1985). 
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isto é, a capacidade de dar a si mesmo a sua própria lei, não anula a dependência do 

indivíduo com a sociedade embora transforme a sua significação na medida em que se 

transforma numa relação aceite e reformulada pelo indivíduo (Martucelli, 2002: 46). 

Adoptar regras pessoais após um exame crítico é a definição-padrão da autonomia 

Iluminista. A autonomia conquistada baseada na crítica abre as portas à autonomia do 

conhecimento. A razão surge como instrumento do saber e a ciência conhece a sua 

transformação fundamental. O mundo é reconstrutível pelo pensamento porque o 

indivíduo, ao construir-se a si próprio, reconstitui as relações entre o homem e os 

objectos. O indivíduo moderno caracteriza-se pela actividade onde a relação de si com 

o mundo é dada através de um feixe de relações que denunciam as forças invisíveis e 

as analogias que presidem ao seu funcionamento. Descartes, Bacon, Galileu, Newton 

são os obreiros do pensamento que postula a dimensão libertadora do conhecimento 

do jugo do preconceito e da ignorância. E os enciclopedistas favorecem a educação de 

todas as formas, desde a criação de academias de eruditos até à publicação científica 

especializada. Bacon pretende assegurar o domínio do homem sobre a natureza. 

Descartes acrescenta ao controlo sobre a natureza (res extensa), o poder sobre si 

próprio (res cogitans), sobretudo com a ideia de mathesis universalis (cf. Simondon, 

2005a: 430). 

A procura da autonomia e emancipação, a qual leva à liberdade das 

consciências, prolonga-se numa procura de independência e reivindicação da 

liberdade de opinião, expressão e publicação. Cada indivíduo dispõe de uma razão 

crítica à espera de ser exercida em debates, tertúlias ou palestras. Daí a importância 

do princípio de publicidade para Kant como possibilidade da livre-circulação de ideias e 

opiniões, isto é, da publicidade como condição da realização pessoal. Esta perspectiva 

peculiar acerca da publicidade e do indivíduo tem como inspiração um forte 

humanismo199. Contra a transcendência, o Iluminismo proclama a imanência de um 

homem que detém em si os próprios meios de regulação da acção humana. O 

pensamento moderno Iluminista acerca do indivíduo é um humanismo no sentido 

antropocêntrico: isto é, cabe a cada homem proceder à doação de sentido da sua 
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 Estamos de acordo com Alain Renaut (1989) que em L’ère de l’individu - contribution à une histoire de 
la subjectivité, distingue na independência o horizonte do individualismo moderno e na autonomia o 
universo do humanismo. 
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existência, seja na sua vertente privada e íntima, seja na sua vertente pública e 

política. O Estado tem agora a incumbência de servir, não uma providência divina, mas 

o bem-estar dos cidadãos. Com vista à formação de comunidades políticas que 

permitam a liberdade e autonomia dos indivíduos, são afirmados direitos inalienáveis 

de cada cidadão. A codificação jurídica do direito ao livre desenvolvimento do homem 

(a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789) protagoniza uma 

exigência de liberdade que se realiza numa exigência de universalidade. Se todos os 

seres humanos se encontram abrangidos por um conjunto idêntico de direitos, segue-

se que a procura da igualdade decorre do princípio de universalidade (Todorov, 2006: 

18). Decorrem daqui as vindicações do fim do esclavagismo, dos direitos humanas dos 

prisioneiros de guerra, da igualdade de género ou do reconhecimento da dignidade de 

mendigos ou marginais (sans-papier, imigração ilegal) enquanto indivíduos. 

Em consonância com os princípios de autonomia, da realização pessoal e da 

universalidade, existe uma outra característica definidora do indivíduo moderno que 

os abarca: o empolado expressionismo de uma subjectividade singular, núcleo duro de 

uma individualidade irredutível e original que, dada a sua natureza incompleta e frágil, 

deve ser submetida a uma operação constante de formação. Na conjugação da 

autonomia, independência, emancipação, realização pessoal, universalidade e 

individualismo começa a aparecer uma concepção solipsista e auto-suficiente do 

indivíduo que atingirá o epíteto de “individualismo” e que levará, não apenas à 

onerosa separação de indivíduo e sociedade, como também coloca a realização desta 

individualidade singular no âmbito da intimidade. Isto significa que a individualidade é 

destinada a ser cumprida na solidão e afastada da expressão social e do encontro com 

os outros indivíduos. O imperativo do indivíduo soberano procede, assim, a uma 

diferenciação social que é, também, uma distanciação social. A procura da 

individualidade (e personalidade) como algo absolutamente distinto dos outros 

provoca uma clausura do indivíduo sobre si próprio. O Individualismo “designa, com 

efeito, um modelo de representação da vida social fazendo do próprio indivíduo o 

valor central de uma sociedade, e instaurando os seus interesses (…) como 

fundamento do laço social” (Martucelli, 2002: 55). O que significa que a sociedade – 

como defende o individualismo metodológico – deve encontrar-se ao serviço do 

indivíduo. Todas as interacções sociais só adquirem sentido porque contribuem para o 
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desenvolvimento da individualidade. O fechamento do indivíduo em si faz do “eu” um 

paradigma de compreensão da realidade. Em Rousseau, encontramos esta 

preocupação com a dimensão única do indivíduo envolta no problema da solidão de si 

consigo próprio e ainda da autojustificação200. As suas Confessions enunciam não 

apenas o embaraço desse indivíduo se apresentar e mostrar ao julgamento dos outros, 

como também revelam a dificuldade de o indivíduo tentar ser verdadeiro consigo 

próprio e atingir a autenticidade. Trata-se de “querer mostrar aos meus semelhantes 

um homem em toda a verdade da natureza; e esse homem será eu (cet homme sera 

moi). Eu apenas (Moi seul) (Rousseau, 2006: 23). “Eu apenas” quer dizer simplesmente 

esse indivíduo incomparável que existe na sua singularidade na ausência dos outros 

indivíduos, em retiro e solidão. Estas confissões do indivíduo idiossincrático consigo 

mesmo contêm o desafio de tornar comunicável aquilo que é da ordem do inefável, do 

sentimento impartilhável que apenas aquele homem individual pode sentir. Ele tenta 

procurar o mesmo de si mesmo, tenta encontrar aquilo que permita terminar os 

diferimentos e as contradições interiores. E aí Rousseau confronta-se com o Jean-

Jacques reconhecendo a expressão única que excede o homem e cidadão Rousseau. 

Nessas confissões nasce o enigma do indivíduo como ser original que vale tanto 

quanto os outros. “ Ouso crer não ser feito da matéria igual àquela de que os outros 

são feitos. Se não valo mais, pelo menos eu sou outro” (Rousseau, 2006:24). O 

indivíduo com que Rousseau nos brinda é, então, aquele que se volta para si próprio e 

se procura no coração da sua própria interioridade. Desacompanhado, na solidão, ele 

aspira a sentir-se interiormente um201, um ser único distinto de todos os outros. 
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 Encontramos também nos Essais de Montaigne uma preocupação na exploração do “eu”. Contudo, 
essa procura do indivíduo difere da de Rousseau na medida em que se afasta do entendimento 
moderno. O “eu” de Montaigne é muito mais eclético: ao contrário de Descartes (je), Montaigne utiliza 
sobretudo moi para se referir a si mesmo indicando uma perspectiva mais móvel que identifica o seu eu 
como podendo ser simultaneamente sujeito e objecto da realidade. O je cartesiano refere uma 
utilização mais estrita designando uma autonomia do sujeito e um mundo exterior como realidade 
objectiva. Por outro lado, os ensaios de Montaigne indicam um processo de auto-contemplação e 
interpretação que leva mais a uma pluralização do eu, do que a uma sua unificação, característica 
fundamental do individualismo moderno, presente, quer em Descartes, quer em Rousseau (cf. Judovitz, 
1988: 2-12). 
201

 Os temas do singular, do único e da solidão percorrem toda a obra de Rousseau. O Contrat Social 
pode ser visto, a esta luz, como um tratado que visa construir uma teoria do Estado que não danifique o 
poder absoluto em detrimento dos outros que o indivíduo tem sobre si próprio. E o Discours sur 
l’Origine de l’Inégalité expõe toda uma antropologia da solidão onde o homem selvagem é o protótipo 
do indivíduo inteiro consigo próprio, concentrado em si e na sua preservação. E, ainda, Les Rêveries du 
Promeneur Solitaire inicia-se com a constatação de que o homem surge sozinho no mundo. A plenitude 
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A interioridade do “eu” como refúgio do indivíduo intensifica-se no Iluminismo 

mas encontra raízes filosóficas mais distantes no proto-cogito de Santo-Agostinho (cf. 

Taylor, 1989:133). O argumento do cogito desenvolvido por Descartes (e de grande 

influência na compreensão do individualismo moderno) é iniciado por Santo-Agostinho 

ao fazer do “eu” interior o meio primordial de busca da verdade. Para o bispo de 

Hipona, o caminho para Deus não se encontra no mundo objectivo mas no mundo 

subjectivo. Há uma divisão entre o homem exterior (o corpo) e o homem interior (a 

alma) (Augustine, S/D), estando destinado aos indivíduos encontrarem em si, na sua 

alma, a sua direcção religiosa. Ao contrário de Platão, Santo Agostinho preconiza um 

acesso interior à verdade. A luz não vem de fora mas de dentro: “ não vás para fora de 

ti; volta a ti próprio. No interior do homem reside a verdade”202. O que é interessante 

é a deslocação do enfoque desde o objecto de conhecimento para a própria actividade 

de conhecer, a qual é associada a algo que reside dentro do homem e que, por esse 

motivo, é particularizada. Olhar para dentro de si, crer que o conhecimento começa já 

no homem, significa tomar uma atitude reflexiva.  

Esta posição de Santo Agostinho teve como corolário uma divisão entre o 

mundo interior da verdade, da ordem e da unidade, e o mundo exterior, do caos e da 

diversidade, a qual condicionou o modo como a modernidade compreendeu o 

indivíduo, mas também como a modernidade concebeu a arquitectura. Não tardou 

que o “lar” ou a habitação doméstica passasse a equivaler ao refúgio interior espiritual 

descrito pelo bispo de Hipona uma espécie de santuário de busca da autenticidade no 

meio da confusão e desordem da cidade (Sennett, 1990: 21). A retirada burguesa do 

indivíduo para o conforto da intimidade doméstica corresponde, deste ponto de vista, 

a uma retirada dos perigos do mundo externo com vista à compreensão do seu “eu”. E 

a construção de divisões cada vez mais pequenas e individualizadas exemplifica o 

esforço de isolamento que os indivíduos modernos levaram a cabo à procura da sua 

interioridade203. Em resumo, o indivíduo moderno é altamente individualista, isto é, 

                                                                                                                                                                          
interior, que o fluxo da vida não permite atingir, é conseguida através de um recolhimento solitário do 
indivíduo consigo próprio. Para uma análise destes temas na obra de Rousseau (Soual, 2008: 162-174). 
202

 “Noli foras ire, in teipsum redi; in interiorie homine habitat veritas “(Augustinus, 2007: XXXIX). 
203

 A existência do salão burguês como local doméstico onde se poderia operar uma mediação do 
público e do privado não nos impede, contudo, de reparar nesta tendência de uma individualização na 
intimidade. Com efeito, a sua coexistência com a sociabilidade de salão não proíbe a sua constatação. 
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um indivíduo narcísico e solitário, voltado para si próprio, que procura a sua unidade e 

autenticidade interiores isolado na intimidade de um quarto afastado do mundo. 

Existe, ainda, um factor incontornável no desenvolvimento deste 

individualismo moderno enclausurante: o modelo económico capitalista204, no 

seguimento da ideologia liberal. Até à modernidade, as sociedades humanas haviam 

dotado de anterioridade ontológica o social sobre o indivíduo, ou seja, a definição 

plural sobre a definição singular do indivíduo. Eram as relações entre os homens - mais 

do que cada homem como elemento particular - que eram valorizadas. Por isso, 

Dumont caracteriza-as como sociedades hierárquicas em que esta ordenação 

valorativa não significa mais do que a proeminência do colectivo sobre o individual. 

Todavia, na modernidade, a antiga coesão social sofreu uma transformação radical 

quando um novo tipo de relações substituiu as relações entre os homens: referimo-

nos à predominância moderna das relações entre os objectos. Aquilo que contribui 

decisivamente para instaurar a compreensão moderna do indivíduo, aquilo que 

representa a pedra-de-toque dos princípios individualistas já enunciados, é a 

propriedade e o mercado. O primado económico vem, assim, subverter o primado 

social e emancipar o indivíduo da sua subordinação à ordem colectiva (Dumont, 1977: 

15). Assim, a promoção moderna do indivíduo liga-se fundamentalmente com a 

revolução de valores que acompanha a separação cabal da economia do plano social e 

a sua constituição como plano autónomo. É através da diferenciação no seio da 

sociedade de uma actividade produtiva (a produção como ordem própria do 

económico) e mercantil (o mercado como mecanismo interno de regulação) que se 

opera a dissolução das antigas categorias de dependência do indivíduo à sociedade. 

Daqui sai a representação moderna do indivíduo como ser moral autónomo, 

independente e essencialmente “não-social”. O nascimento do económico revela-se, 

assim, como um momento que confirma a emergência de um modo de coesão social 

inédito consubstanciado numa inversão do fundamento: face à norma definida e 

imposta hierarquicamente por uma instância externa superior, eis uma norma 

constituída a partir de baixo, segundo leis imanentes e objectivas de acordo com as 

                                                           
204

 Marx cedo denuncia o facto do capitalismo participar no processo de individualização. A 
consequência é o aparecimento da figura do empresário, como homem livre e independente que enceta 
trocas comerciais, e cujo fim não é o desenvolvimento social mas o enriquecimento pessoal (cf. Le Bart, 
2008: 74). 
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intenções e valores de indivíduos particulares (Gauchet, 1979: 455). A sobrevalorização 

do indivíduo advinda com o primado do económico sobre o social implica a 

transmutação da representação do laço social embora não signifique a ausência da 

sociedade. O que ele modifica é justamente a compreensão da ideia de sociedade e a 

sua determinação, a qual se traduz numa progressiva degradação das relações entre os 

homens, colocadas agora ao nível dos factos naturais, isto é, relações baseadas em 

bens205 que se podem apropriar, transaccionar e converter206.  

A ruptura decisiva para esta emancipação do económico face ao social é 

iniciada por Locke cujo fundamento político desce do alto (do soberano) para os 

indivíduos (súbditos) cuja autonomia é garantida precisamente pela propriedade. Ele 

estabelece um nexo rigoroso entre propriedade privada e individualização (Locke, 

1690). É a propriedade privada que no seu entendimento faz com que o homem não 

pertença a não ser a si próprio (ao contrário do que acontecia na Idade Média em que 

ele se inseria em solidariedades feudais). Aquele que não dependa de ninguém é 

aquele que possui a experiência da sua autonomia, como se à propriedade de bens 

correspondesse a propriedade de si. Para Locke, a propriedade não existe somente 

como meio de subsistência, ela forma uma extensão da pessoa. Daí que os bens 

materiais possuídos tenham o mesmo carácter inviolável da pessoa humana. 

Propriedade e pessoa equivalem-se: tal como o homem é proprietário da sua pessoa, 

vida e liberdade, ele é igualmente possuidor dos seus próprios bens. A mesma linha de 

raciocínio é prosseguida pelo utilitarismo de Bentham que, partilhando a mesma 

matriz ideológica com Locke207, faz coincidir a sociedade humana com as relações de 

mercado. 

                                                           
205

 Isto tem a ver com a ideia de fetichismo das mercadorias. Marx condena essa mistificação das 
relações humanas que as transforma em formas mercantis e monetárias. O fetiche realiza-se justamente 
quando os indivíduos julgam e agem como se os objectos tivessem intrinsecamente essa capacidade de 
ligar genuinamente os homens. Marx, criticando esse fetichismo, recomenda: “Cada indivíduo possui o 
poder social sobre a forma de uma coisa. Privem a coisa deste poder social e ofereçam-no às pessoas 
através das pessoas” (Marx, 1965: 210). 
206

 Em Philosophie des Geldes, de 1900, Simmel demonstra como o aparecimento da economia 
monetária acelera este processo de individualização. O dinheiro presta-se à apropriação individual 
tendo como grande consequência o nascimento de relações objectivas (mediadas pelo mercado e 
mediadas pelos objectos) entre os indivíduos. 
207

 Ainda que para Bentham, diferentemente de Locke, o indivíduo seja sobretudo um ser cuja 
actividade é dominada pelo cálculo frio e egoísta dos seus interesses. 
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Não obstante as transformações na organização económicas advindas com o 

capitalismo signifiquem o culminar de um individualismo moderno enclausurante, não 

podemos simplificar o panorama. Com efeito, se é verdade que existem sérios indícios 

de um individualismo destrutivo, a economia das sociedades modernas também 

incluiu formas de individualismo menos perniciosas. O autor onde melhor 

encontramos esta ambiguidade moderna entre um individualismo que corrompe a 

sociedade e um individualismo que a fomenta (isto é, entre um individualismo que 

procede à desintegração social e outro à integração) é Durkheim. Embora a evolução 

do seu pensamento tenha sido cada vez mais optimista face a um individualismo 

moderno, na sua primeira obra, em 1893, na De la Division du Travail Social, ele 

preocupa-se com a falta de estruturas que realizem a mediação efectiva e o indivíduo 

e o colectivo. Durkheim levanta algumas suspeitas quanto à capacidade das sociedades 

modernas possibilitarem um individualismo saudável. Ele duvida, numa primeira fase, 

que o individualismo manifeste um verdadeiro laço social já que o que ele parece 

conectar não é tanto a sociedade ao indivíduo mas, sobretudo, o indivíduo a si próprio 

(Durkheim, 1964: 172). Na verdade, começa-se já a notar aquilo que Le Suicide 

confirmaria: o medo que esse individualismo moderno utilitarista e egoísta 

contribuísse para a dissolução da unidade moral das sociedades. O individualismo 

como factor de desintegração social encontra-se latente quando, por exemplo, 

Durkheim fala do suicídio egoístico e da anomia social. De facto, ele observa que a 

falta de normas e pertenças supra-individuais pode levar ao aumento do suicídio. 

Implícita está a ideia pejorativa de um individualismo moderno que concebe o 

indivíduo segundo o quase-total afastamento de uma moral colectiva. Nesta primeira 

fase de entendimento do individualismo, Durkheim responsabiliza a transição de 

sociedades simples para sociedades mais complexas pelo crescimento do isolamento 

individual, como um factor de alienação e anomia. 

Contudo, mais tarde, ele identifica no processo de modernização a expressão 

de atributos positivos, nomeadamente, um progressivo afastamento da autoridade 

tradicional e uma expansão do universo de relações inter-pessoais capazes de 

concorrer para a formação da individualidade. Além disso, o aumento da divisão do 

trabalho social contribui para a diversidade cultural e para a ampliação de um sentido 

de individualidade própria. Durkheim nota, então, numa segunda fase de avaliação do 
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problema do indivíduo, que as transformações das sociedades tradicionais para 

sociedades modernas não significam a eliminação definitiva da moralidade mas apenas 

uma readaptação para um novo tipo de moral colectiva, a solidariedade orgânica. Com 

a divisão do trabalho, a solidariedade orgânica prevalece face à solidariedade 

mecânica. Isto significa, no fundo, que o grande princípio unificador da sociedade 

moderna é o individualismo, porém, um individualismo moral ou racional que realize a 

partilha de uma moral colectiva forte (Marske, 1987: 2). O individualismo pode, assim, 

fornecer um modelo para a solidariedade social. O requisito funcional das sociedades 

modernas é a especialização e especificação das tarefas. Isso leva a que as funções 

individuais ganhem preponderância face às funções colectivas, assim como 

contribuem para que a profissionalidade se torne cada vez mais pessoal (a ideia de 

vocação). As sociedades modernas solicitam, assim, um tipo de indivíduo que 

corresponda às necessidades trazidas com a divisão do trabalho social. A perspectiva 

evolucionária de Durkheim afirma que a diferenciação social, a divisão do trabalho e o 

individualismo são corolários incontornáveis dos processos sociais que as sociedades 

modernas apresentam. A valorização do indivíduo como fundamento das sociedades 

modernas, diferenciadas e complexas, leva-o a falar de um verdadeiro “culto” do 

indivíduo208 (Durkheim, 1898: 5). O empregue do termo “culto” não é despiciendo; ele 

possui não apenas o sentido de um profundo respeito colectivamente partilhado pelo 

indivíduo e pela dignidade pessoal, mas também um sentido religioso, isto é, de uma 

certa sacralização do indivíduo (Filloux, 1990: 41-53). A pessoa humana tornou-se 

“uma coisa sagrada e mesmo a coisa sagrada por excelência (…); o homem tornou-se 

um deus para os homens” (Durkheim, 1986: 378). “É uma religião em que o homem é, 

simultaneamente, o fiel e o deus” (Durkheim, 1898: 5). Durkheim escreve ainda: ”um 

dos axiomas fundamentais da nossa moral, podia-se mesmo falar de axioma 

fundamental, é que a pessoa humana é uma coisa santa por excelência; ela tem direito 

ao respeito que o crente de todas as religiões reserva ao seu deus” (Durkheim, 1934: 

78). Assim, constatamos a assimilação desta sacralização, deste individualismo 

moderno ao axioma moral definidor do consenso social. O sociólogo francês procede a 

uma sociologia que concilia a dignidade do indivíduo e a integração social, isto é, 
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 Por vezes, também, culto da humanidade no sentido de um respeito pelos direitos humanos 
universais. 
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entende existir uma forte nexo entre o individualismo e a diferenciação social das 

sociedades modernas. Juntamente como a diferenciação social, o culto do indivíduo 

(esse individualismo moral) assume os contornos de convicção moral capaz de unir, 

ligar religiosamente (o religare latino) uma sociedade moderna, o mesmo é dizer, 

proceder à sua integração. 

Em síntese, Durkheim, ao longo da sua obra, distingue entre dois tipos de 

individualismo: um individualismo baseado nos utilitaristas e na filosofia de Spencer 

(no egoísmo do indivíduo), e um individualismo moral, baseado no Cristianismo e na 

filosofia de Kant (no respeito pelo indivíduo). Ele apresenta, assim, uma concepção 

madura das relações entre individualismo e modernidade, ao enfatizar, tanto as 

possibilidades de ruptura, como as possibilidades de coesão. Assim, por um lado, a 

diferenciação social moderna pode levar ao individualismo disfórico, pensado como 

ideologia enclausurante; mas, por outro lado, pode levar a um aumento dos factores 

de individualização à medida que as sociedades se tornam menos segmentares. Esta 

moderação da reflexão sobre o individualismo - uma que incide sobre a sua variação e 

não sobre a absolutização do postulado - é a grande lição de Durkheim para 

pensarmos na questão do indivíduo (e do individualismo). Ela abre-nos novas pistas 

sendo, talvez, a mais importante, o facto de não podermos pura e simplesmente 

definir um individualismo. Só existem individualismos decorrentes de diferentes 

individualizações (e valorações). 

Retomando o início da introdução, o tema do indivíduo só pode ser apreendido 

de acordo com cada tradição histórica e cultural. O individualismo moderno não esgota 

todo o manancial prático do conceito. A ideia de individualismo parece recobrir 

diversas acepções individualistas. Por conseguinte, a nossa reflexão pautar-se-á por 

traçar um quadro teórico que contemple a multiplicidade de individualizações. Por 

isso, preferiremos falar em individuação, como o processo multivariável e complexo 

que dá origem, nas sociedades humanas, a diferentes concepções do indivíduo (ou 

individualizações). Insistiremos, pois, nos laços de solidariedade e nas formas de 

coesão social como indicadores da experiência social do indivíduo. Os individualismos 

são, antes de mais, processos209, não uma estrutura estática e necessariamente 

coerente. Não compreendê-lo comporta o risco de compartimentarmos os indivíduos, 
                                                           
209

 É uma das afinidades que detêm com a publicidade. 
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como o fez a modernidade Iluminista distinguindo entre um indivíduo privado e um 

indivíduo público (como, por exemplo, escreve Sennett (1992), entre muitos outros). 

Como se se pudesse separar no processo de constituição do indivíduo um processo de 

natureza pública e um de natureza privada. Esta ilusão ecoa a modernidade quando 

postula que o indivíduo se faça de dentro para fora, como se houvesse uma 

individualidade que fosse produto exclusivo de uma subjectividade, e uma segunda 

individualidade, produto da sociedade210. Certamente que podemos reconhecer o 

papel reflexivo da subjectividade na formação do indivíduo. Tal como podemos 

associá-lo a um trabalho pessoal e (metaforicamente) interior. Contudo, tal não nos 

autoriza a traçar uma linha de demarcação entre o fazer-se do indivíduo (e um suposto 

indivíduo privado) e o ser feito (isto é, ser influenciado pela sociedade). Não nos 

autoriza a dizer que o movimento se faz do privado para o público. Toda a defesa do 

processo publicitário que temos vindo a desenvolver aponta o carácter processual de 

indivíduo e sociedade orientando-se para a denúncia do perigo dessa estilização 

crítico-racional de feições Iluministas onde a esfera privada alimentaria a esfera 

pública. Tal como nos lembra a dupla inserção moral (colectiva e pessoal), a relação 

entre indivíduo e sociedade é recíproca. Parece-nos, então, que a divisão das 

individualizações entre o privado e o público traduz um retrato espartilhado e parcelar 

que apenas condiz com as modelizações que foram sendo historicamente produzidas. 

Aliás, não admira que conceber um indivíduo a partir da auto-exclusão das ligações 

sociais conduza à aporia do narcisismo pós-moderno de um indivíduo vazio ou oco211.  

O presente capítulo pretende constituir um novo quadro de análise, fora da 

perspectiva moderna do individualismo. Debruçar-se-á sobre a questão do indivíduo, 

dos individualismos e da individualização por intermédio do entrecruzar da 

individuação e da publicidade. Mais do que segmentar o indivíduo e concebê-lo como 

um produto ou reflexo, pretendemos avaliá-lo enquanto processo numa 
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 Ou um “indivíduo no mundo” e um “indivíduo fora do mundo” (Dumont, 1992: 35). 
211

 Com efeito, estamos de acordo com Singly (2007) quando ele identifica no individualismo um tipo de 
humanismo. Isto tem o exacto significado de não condenar o individualismo à sua representação 
moderna e pós-moderna como se todo ele fosse um conceito pejorativo. Pelo contrário, como veremos 
neste capítulo, o individualismo pode assumir um carácter humanista quando promove o modelo de um 
indivíduo emancipado que requer um mundo social onde se possa desenvolver livremente em 
interacção com os seus pares. O individualismo não é, em si mesmo, apenas um modo de sociabilidade 
solipsista (a que foi associado na modernidade). É o aceitar, também, que o “eu” passa também por um 
“nós” e só assim ele poderá ser verdadeiramente livre. 
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interpenetração de múltiplos factores. A publicidade surgirá, neste caso, como princípio 

fundamental de individuação, sendo que esta pode motivar variados 

individualismos212. 

Começaremos a ponderação por colocar a categoria de ”indivíduo” como 

existindo em todas as épocas e sociedades humanas, ao contrário das teses que viam 

até ao Renascimento sociedades que estrangulavam o indivíduo no seio de formações 

colectivas, como se não existisse indivíduo ou subjectividade. Depois, deslocaremos 

essa categoria da autonomia para a heteronomia, colocando a ênfase da 

individualização na socialização. Entraremos, de seguida, na relação entre individuação 

e publicidade especificando as dimensões específicas que as relacionam. Por fim, na 

secção seguinte, procederemos ao exame dos pilares estruturais do princípio de 

publicidade, pilares esses que o fazem tão apto para reflectirmos sobre a individuação, 

e mais especificamente, sobre o processo identitário. 

 

Indivíduo: um conceito trans-histórico 
 

Um dos maiores erros na apreensão do “indivíduo” é o fechamento que 

algumas definições despóticas lhe impõem obliterando-lhe a sua dimensão 

multiforme. O mesmo termo é invocado em contextos históricos díspares para dar 

conta de fenómenos muito diversos. Como já referimos, é precisamente ao tentar 

encaixar uma única acepção de “indivíduo” em diferentes âmbitos sociais que nos 

damos conta de dois corolários principais: por um lado, esse fechamento do conceito 

leva-nos a um individualismo negativo (que mina a integração social); por outro lado, 

só permite “encaixar” o indivíduo no contexto de uma certa modernidade. É como se 

ele fosse uma peça moldada sob a forma quadrada em que os modernos tivessem a 

pretensão de o fazer coincidir com um encaixe redondo declarando que basta limar as 

arestas para termos uma noção de indivíduo perfeita. São justamente as arestas que 

necessitam de ser desbastadas, embora não do modo pretendido pela modernidade. 

Temos de olhar para o “indivíduo”, não como uma peça necessariamente quadrada 

mas uma peça polivalente, e ambivalente, que pode assumir diferentes formas. O 
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 Daí que falar em indivíduo privado e indivíduo público perca sentido. 
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problema moderno foi fazer do conceito de indivíduo uma noção concreta que 

erradica a indefinição e a ambivalência (Bauman, 2007). Sabemos que fixar alguma 

coisa é dominá-la. E a reductio ad unum comteana tornou-se o princípio dessa eficácia 

que imobilizou o conceito. O individualismo não se assume apenas na sua feição 

egoísta e narcísica. Ligá-lo directa e unicamente a esta dimensão é empobrecê-lo. 

Por conseguinte, temos de, na atitude individualista, distinguir três regimes. O 

individualismo considerado como valor absoluto que atribuímos a uma individualidade 

aceite na sua singularidade; o individualismo tido como a valorização das relações 

domésticas e familiares; e, ainda, um individualismo que releva a intensidade das 

relações do indivíduo consigo próprio e onde ele é chamado a constituir-se como 

objecto de conhecimento plausível de sofrer uma operação progressiva de 

transformação (Foucault, 2003: 59). Sem dúvida, estes aspectos213 encontram-se 

entrelaçados entre si. Por exemplo, pode suceder um individualismo em que a 

exaltação de si esteja relacionada com a exaltação da singularidade individual. 

Contudo, a importância desta tripartição reside no facto destes aspectos não serem 

nem constantes, nem necessários, nem sequer estáveis. A mesma categoria de 

individualismo envolve, pois, a necessidade de se destrinçar realidades bastante 

diferentes entre si. Elas não são sequer dependentes entre si já que numa aristocracia 

militar podemos, com um elevado grau de plausibilidade, distinguir um guerreiro 

apostado em protagonizar, através da sua valentia e intrepidez, a sua singularidade 

individual, sem que, no entanto, isso envolva um comprometimento com a sua família 

nuclear. Tal como podemos referir um individualismo que desqualifica a singularidade 

individual a favor de um conhecimento individual espiritual de si que ligue o homem à 

entidade divina, como é o caso do anacoreta monástico (Vernant, 1988: 29). 

Aliado aos diferentes regimes do individualismo, podemos compreender 

melhor o processo social de formação plural dos indivíduos se trouxermos à discussão 

o conceito de sujeito (subjectus) e pessoa (persona). A investigação histórica que 

estuda a emergência medieval do indivíduo tem sucessivamente alertado para estes 

dois eixos de análise que demonstram dois níveis diferenciados do indivíduo. Assim, 

temos, por um lado, obras de historiadores e filólogos que procuram descobrir indícios 
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 Consideramos serem estes os regimes principais do individualismo. Contudo, a hipótese de sub-
regimes não fica descartada. 
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da originalidade individual e a sua atitude de auto-aprofundamento de si em obras de 

tom confessional e autobiográfico (Gourevitch, 1997: 141-193). Tal indica-nos, ainda 

que de forma embrionária, o aparecimento de um sujeito quando um indivíduo 

exprime a sua subjectividade ao utilizar a primeira pessoa do singular e ao falar em seu 

próprio nome. A enunciação destes traços inteiramente individualizados demonstram 

que ele se compreende, não apenas como singularidade, mas, sobretudo, como 

singularidade reflexiva. Temos, por outro lado, a investigação histórica que se 

concentra num segundo nível de análise do indivíduo: o das condições históricas e 

culturais, e enquadramentos institucional onde o indivíduo vive. Ela designa persona a 

faceta do indivíduo humano que enfatiza a ligação com o sistema de valores e 

representação social ao qual ele pertence. Resume a tomada de consciência de uma 

individualidade em intimidade com o quadro social. Sujeito e pessoa formam a tomada 

de consciência do homem da sua própria dignidade (a afirmação da sua pessoa), e a 

tomada de consciência da sua individualidade como indivíduo singular, considerado de 

forma distinta da representação social.  

Aliás, a pessoa será uma das noções mais antigas e difundidas pelas culturas 

humanas através dos tempos. Mauss (1938) inventariou uma “história da pessoa” que 

procede a uma catalogação das formas que a noção adquiriu em diferentes culturas 

desde as sociedades ágrafas dos Pueblos mexicanos aos povos do Noroeste Americano 

e Austrália. A pessoa assume não apenas um facto da organização social, como para os 

romanos irá assumir um direito a uma personagem (persona), seja ela, ritual ou 

jurídica. Ela torna-se sinónimo da natureza social individual214. Se com o estoicismo, 

ela adquire uma natureza moral, foi apenas mais tarde, na modernidade que assumiu 

uma forma mais próxima do “eu” e de uma consciência psicológica. O que interesse 

aqui destacar é que a pessoa é, de certo, modo um revestimento social do indivíduo, 

uma máscara que, por vezes, envolve o reconhecimento estatutário, e uma máscara 

que, outras vezes, mascara a subjectividade individual como forma de protecção 

social. É esta articulação da percepção de si como sujeito, e da percepção de si como 

pessoa que nos autoriza, como o faz Anheim (2005: 188), a colocar o indivíduo como 
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 Servus personam non habet, adágio popular romano que confirma o facto de como o escravo não 
possuir individualidade, não poder assumir uma pessoa. Daí que ele não possuísse estatuto jurídico ou 
religioso. 
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um processo histórico que envolve a componente de sujeito e a componente de 

pessoa.  

O indivíduo será, então, o efeito de diferentes configurações e de diferentes 

articulações entre a sua experiência como sujeito e como pessoa. Nesta perspectiva, 

não é difícil rejeitar um grau zero do indivíduo (o seu nascimento) a favor de sucessivas 

nascenças, de progressivas figurações oriundas da construção permanente da 

articulação ocidental entre sujeito e pessoa. Isto significa, igualmente, uma redefinição 

das relações entre indivíduo e sociedade, já que estas duas articulações só surgem 

mediante essa dupla constituição de um subjectivo singular e de um singular 

socializado. Ela sublinha uma ordem social cujo valor elementar é o indivíduo ao 

mesmo tempo que sublinha a participação da sociedade no seu próprio entendimento. 

Uma das características mais perigosas do chamado “individualismo moderno” 

consiste na proeminência dada à componente subjectiva face à pessoal, ao ponto de, 

por vezes, associarmos facilmente o pessoal à subjectividade. O corolário da equação 

que divide o indivíduo pelo sujeito e pela pessoa repete aquilo que temos vindo a 

afirmar, a saber, apreender o indivíduo obriga-nos a fazer uma história das 

individualizações, ela própria não se separando de uma história das formas (efectivas 

ou idealizadas) de agregação social. Há que tomar o individualismo como um processo 

histórico valorativo e admitir que, não sendo um fenómeno estático, apresenta 

configurações variadas215.  

O indivíduo não “nasce” na modernidade. Nem tão pouco é o fruto de uma 

“descoberta”. O indivíduo como elemento singular das sociedades humanas revela uma 

trans-historicidade estando presente em todas as sociedades e culturas, não obstante 

as diferentes configurações que apresenta. 

Comecemos pela antiguidade clássica. Um dos factores que não apenas 

indiciam a existência de uma valorização do indivíduo, como, também, contribuem 

para a definição de um certo individualismo, é o cuidado de si, isto é, a relação que o 

homem estabelece consigo mesmo através de um exercício de subjectividade. O modo 

                                                           
215

 A análise empírica destas configurações não cabe no âmbito deste capítulo, e provavelmente 
envolveria estudos de carácter não apenas sociológico, como histórico, antropológico e filosófico. Aqui 
temos, antes, por objectivo delinear um quadro teórico de análise sobre o problema do indivíduo tendo 
por horizonte a sua relação com a publicidade. A referência a esses individualismos é incontornável na 
medida em que a publicidade e a individuação contribuem para a sua formação. 
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como esta individualização opera é fornecido por um controlo activo de resistência e 

simultaneamente de luta sobre e contra os desejos e os prazeres a que os gregos 

chamavam de enkrateia. Ela manifesta uma tensão que o indivíduo sente através de 

uma actividade deliberada de comedimento e moderação. Surge associada à 

sophrosine já que este controlo sobre os impulsos que constitui a enkrateia implica 

uma temperança216. Neste sentido, o trabalho de controlo e domínio que o indivíduo 

exerce sobre si próprio é a condição da sua temperança (Foucault, 2009: 86). Nesta 

intendência de si por si, o homem grego manifesta um grau de subjectividade e 

individualização assinalável. O modo como ele a atinge é dado por intermédio dos 

gestos eróticos e hedonistas (aphrodisia) e o modo como usufrui deles (chresis 

aphrodisia). Dito de outra maneira, para se constituir como sujeito virtuoso e realizar 

como indivíduo, o homem grego instaura, através de uma estrutura heautocratica, 

uma relação consigo próprio de comando-submissão e de controlo-libertinagem no 

uso que ele faz dos prazeres (Foucault, 2009: 95). Verificamos que é sobre o comando 

da sexualidade, da dieta ou do corpo, sobre aquilo que Foucault chama as techniques 

de soi que se opera uma prática da individualidade e da formação moral do sujeito. 

Esta estilização da conduta individual que aparece, no pensamento grego, como 

prática moral através da aphodisia, pede uma estratégia individual simultaneamente 

de oposição e aquiescência que se traduz numa renúncia ao excesso hedonista com 

vista à temperança. O exercício activo destas “técnicas de si” comporta, pois, uma 

prática rotineira ou treino (askesis) de si para que o indivíduo se constitua como 

sujeito moral.  

Trata-se, em resumo, de pensar um indivíduo que se governa a si próprio, 

sujeitando os prazeres à égide de um ascetismo férreo tendo por objectivo a sua 

própria constituição moral como sujeito. A relação que se estabelece é, não apenas a 

si, como estabelecida em si próprio. O que se nota, em especial a partir do Séc. I, não 

apenas na antiguidade grega como na antiguidade romana, é a insistência na ideia de 

que é extremamente conveniente prestar atenção ao indivíduo, ou seja, nota-se, uma 

intensificação da relação a si (rapport a soi), “a um «individualismo» que concede cada 
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 Quando Sócrates responde à questão de Cálicles acerca do que o filósofo entendia por “ governar-se 
a si próprio”, ele diz “ser temperante, ter autodomínio, comandar em si próprio os prazeres e as 
paixões” (Platão, 1991: 133). 
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vez mais destaque aos aspectos «privados» da existência, aos valores da conduta 

pessoal, e ao interesse que se dá a si próprio” (Foucault, 2003: 58). A austeridade 

hedonística traduz, de acordo com Foucault, a manifestação de um individualismo 

crescente expresso sob a forma de uma “cultura de si” onde os valores de um cuidado 

do indivíduo consigo próprio são fortalecidos. Uma cultura de si simbolizada pela 

dobragem do indivíduo sobre si próprio como forma específica de um individualismo 

antigo. 

 Podemos observar este “velho individualismo” que incita o indivíduo a cuidar 

de si, da sua alma, do seu corpo, no pensamento epicurista e estóico. Epicuro entende 

a filosofia como exercício interminável, por parte do indivíduo, de um cuidado 

contínuo consigo próprio: “Quando se é jovem, não se pode esperar por filosofar, e 

quando se é velho não se deve deixar a filosofia, visto que ninguém é demasiado 

jovem ou demasiado velho para cuidar da sua alma” (Epicure, 1999: 8). Por seu lado, o 

estóico Séneca retoma o tema de Epicuro escrevendo ao seu amigo Lucílio: “ Quando o 

céu está sereno, quando está perfeitamente transparente, não é susceptível de tornar-

se mais claro ainda; do mesmo modo, um homem que vele pelo seu corpo e pela sua 

alma, e que faça depender de ambos o seu bem supremo, atingirá o total equilíbrio, 

alcançará a plenitude dos seus desejos se se encontrar ao abrigo da agitação na alma e 

da dor no corpo” (Séneca, 2004: 250). Aliás, este tema estóico do cuidado de si217, do 

fazer-se a si próprio ou de se se transformar é mencionado variadíssimas vezes. 

Escreve Séneca num exemplo eloquente: “estou ainda a criar-me, a formar-me e a 

elevar-me a um exemplo grandioso: quando eu fizer os progressos a que me proponho, 

exige-me que os meus actos correspondam às minhas palavras” (Séneca, 2006: 34). A 

conjugação pronominal reflexa serve, neste caso, de sinal do trabalho de constituição 

do indivíduo. E a enkrateia grega, ou o comando sobre si próprio é manifestada pelo 

“exige-me”: eis um indivíduo que não apenas se forma, como ainda se torna objecto 

da sua própria repreensão e imposição. Um indivíduo que, por intermédio da prática 

ascética de controlo afrodisíaco, se torna juiz da sua própria existência. Esse juízo de si 

é possibilitado pelo exame de consciência, ensinamento pitagórico rapidamente 
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 Na tradução inglesa das Meditationes de Marco Aurélio, a expressão usada é mesmo essa: care for 
yourself. “Corre para o teu objectivo, diz adeus a esperanças vãs, corre em auxílio de ti próprio se tens 
algum cuidado por ti próprio, enquanto ainda é possível” (Marcus Aurelius, 1997: 22). 
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apropriado pelas escolas filosóficas antigas. O hábito de proceder ao exame do que 

aconteceu durante o dia e integrá-lo de forma construtiva na individualidade é 

exemplificado por estas linhas: “O que pode ser mais belo do que este hábito de 

reflectir sobre cada dia? Como será o sono a seguir a este exame de si próprio? (…) 

Quando o lume se apaga e a minha mulher, já habituada a este meu hábito, se cala, 

examino todo o meu dia e reconstituo o que disse e o que fiz; não escondo nada de 

mim mesmo e nada ponho de parte” (Séneca, 2006: 180-181). Este exame é uma 

inspecção; ainda antes de ser um julgamento, o exame de consciência principia por um 

acto inspector em que o indivíduo julga acerca do cumprimento das suas próprias 

expectativas. Portanto, este indivíduo é um speculator, alguém que especula 

(speculare), que reflecte, medita sobre um tema e se compromete num exercício de 

pensamento consigo próprio. Esta configuração clássica do indivíduo218 compreende 

um alargamento da experiência individual que considera não somente as relações que 

se estabelecem com os outros homens, como também as relações, intensas e 

vigorosas, que o indivíduo celebra consigo mesmo sob o refreio da destemperança. 

A renovação de estudos medievais concernentes ao problema do indivíduo 

trouxe novas perspectivas (Schmitt, 1989). O conjunto de transformações políticas, 

económicas e sociais que se chama de “Renascimento do Séc.XII” favoreceram o 

aparecimento de uma valorização da individualização que porta consigo um olhar 

profundo sobre a natureza do homem (Gourevitch, 1997: 14). Novas investigações 

sobre a Alta Idade Média (High Middle Ages) trazem-nos revelações de um ganho de 

consciência individual que põe em xeque as teorias convencionais da emergência de 

uma experiência do indivíduo apenas no Renascimento219. Com efeito, podemos 

observar durante este período pequenos indícios que corroboram a preocupação que 

o indivíduo sente em se manifestar como pessoa e se manifestar como consciência de 
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 Colocamo-nos claramente em desacordo com as teses que recusam, na antiguidade clássica, a 
possibilidade de uma consciência individual, como declara Gourevitch: “ A consciência individual não 
existia manifestamente na Antiguidade. O homem não possuía consciência da sua existência como 
pessoa, não compreendia sob este ângulo os seus deuses pagãos nos quais ele via forças personificadas 
de uma maneira ou de outra e não indivíduos” (Gourevitch, 1997: 117). Esta posição é obviamente 
antagónica à de Foucault no que diz respeito a este assunto; especialmente se pensarmos nos dois 
últimos volumes da Histoire de la Sexualité, onde, sobretudo através de uma pesquisa consistente na 
literatura estóica, ele situa não apenas uma «individualização» no mundo helenístico e romano, como 
uma forte componente subjectiva e moral. 
219

 Em 1860, na Die Kultur der Renaissance in Italien, Jacob Burckhardt escreveu a famosa fórmula: 
“Renascimento: descoberta do universo e do homem”. 
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si. Parece que muitos séculos após o fim da influência helénica e romana, este 

sentimento de si regressa, embora sob outras exteriorizações. Com efeito, a influência 

religiosa cristã parece não ser despicienda neste processo concorrendo com a 

influência da antiguidade clássica para definir a individualização medieval. Le Goff 

comenta que a visão pessimista da natureza humana, alimentada pela ideia de pecado 

original e da infinita distância entre homem e Deus, durante a Baixa Idade Média (Early 

Middle Ages), cede lugar a uma visão mais optimista em que a ideia do homem como 

criação à imagem de Deus substitui a do homem-pecador (Le Goff, 1989). O próprio 

Cristianismo enfatiza, em grande medida, um indivíduo-crente em Deus, inspirado pelo 

Espírito Santo e dono de uma alma perene que aguarda o seu destino final no Paraíso. 

Ele contém um forte elemento de respeito pelo homem. O Filho de Deus fez-se 

homem para a salvação da humanidade. E o preceito ético de amar os outros como a si 

mesmo, também revela esta preocupação em destacar o homem como ser 

individualmente responsável pela sua própria conduta. A própria metáfora do Pastor 

que chama as suas ovelhas pelo seu nome, encontra-se imbuída deste pensamento. A 

experiência de procura da verdade interior da vida monástica, no seguimento de Santo 

Agostinho, contribuiu igualmente para esse “despertar” da individualização. São 

Bernardo, bispo de Clairvaux, escreve ao Papa Eugénio, em cerca de 1150: “Começa 

por te considerar a ti próprio (…) Para ti, tu és o primeiro; és também o último” 

(Bernardo apud Morris, 1987: 66). 

Mas é nos aspectos quotidianos que a individualização deste período melhor 

pode ser apreciada. Não há dúvida que a insistência sobre certos marcadores do 

indivíduo o confirmam: por exemplo, o sistema antroponímico de identificação do 

indivíduo de acordo como dois nomes (nome próprio e nome de família) é iniciado 

entre o séc. XI e séc. XIII. Enquanto o nomen evoca a região, a aldeia, a família de 

origem ou a profissão (ex: Smith como nome de família que significa ferreiro) 

classificando o indivíduo e inserindo-o em determinado contexto institucional ou 

colectivo, o praenomen singulariza-o e destaca-o como indivíduo próprio (Bedos-Rezak 

e Iogna-Prat, 2005: 34). No que respeita à consciência da intimidade medieval, a 

fechadura é central. Em 1380, um casal de Florença dispunha no seu quarto privado de 

um cofre-banco (cassapanca) de três fechaduras e uma arca com duas fechaduras, 

bem como de uma antecâmara com outros tantos objectos privados (Ariés, Duby, 
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1990: 216). Prova-se, assim, não só a existência de um forte sentido de privacidade 

como de individualidade. Porque a fechadura220 funciona como o garante de que 

apenas aquele indivíduo específico (que possui a chave) é suposto aceder aos objectos 

(pessoais) da arca. Ela simboliza um espaço demarcado e singular, claramente dirigido 

a um indivíduo particular. Da tomada de consciência de uma existência singular até ao 

crescente recolhimento do indivíduo medieval sobre si próprio é um pequeno passo. 

Na ficção medieval, esse indivíduo ausenta-se, por vezes, do mundo, está absorto, 

pensativo consigo. Catão tem uma frase instrutiva que é retomada na Idade Média: 

numquam minus solum esse quam cum solus esset. Nunca se está menos só do que 

quando a sós consigo mesmo. O indivíduo medieval recupera o ensinamento desta 

solidão acompanhada do indivíduo pelo seu próprio pensamento. O homem pertence-

se, cogita para si. De Bouron, escreve em Roman de L'Estoire du Graal que, sob o olhar 

de Percival, Artur permanece imerso nos seus pensamentos, isolado na extremidade 

de uma mesa “pensativo e silencioso” enquanto os seus companheiros conversam com 

alarido (Ariés e Duby, 1990: 374). O pensamento pode, assim, designar a hesitação de 

um indivíduo que se forma como ser distinto em retraimento da sociabilidade. A 

solidão, volta a ser na Idade Média, um tema recorrente no entendimento do 

indivíduo, embora não seja desprovido de ambiguidade. Por um lado, a solidão afigura-

se um perigo, um desvio, uma marginalidade face à base grupal do funcionamento da 

sociedade (guildas, corporações, relações feudais, etc); por outro lado, ela aparece 

como uma escolha do indivíduo. No Tristan, da autoria do poeta normando do séc. XII 

Beroul, constatamos estas duas facetas da solidão. Marcos anuncia que deseja partir 

só: “Partir assim sozinho? Onde é que se viu tamanha imprudência?”, é a reacção dos 

companheiros ao que ele responde com resolução: “Irei portanto sem escolta e 

deixarei o meu cavalo. Não levarei companheiro nem escudeiro. Por uma única vez 

recuso a vossa presença”221. Existem, assim, solidões voluntárias, procuradas e 

reivindicadas, numa clara intenção de procura independente de sentido.  

No imaginário medieval existem lugares simbólicos que têm a ver com esta 

procura solitária que o indivíduo empreende. A torre é, antes de mais, símbolo de 
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 Conhecem-se dispositivos de fechadura tão antigos quanto o Antigo Egipto e a civilização Romana. 
Mas o seu desenvolvimento ocorre pouco antes do séc. XVI. Na Idade Média, ele começa a ter um papel 
cada vez mais importante como indício da valorização de um objecto privado. 
221

 O texto pode ser consultado em Francês arcaico em http://fr.wikisource.org/wiki/Tristan (Béroul). 
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poder e de conquista. Mas é, também, um espaço de confinamento onde ocorre um 

investimento de si. Trata-se de um espaço habitável mas não co-habitável, lugar 

defensivo de reclusão afastado que está da azáfama do mundo terreno. Isolada em 

altura, a torre é um lugar protector onde o indivíduo se pode encontrar. A Prise 

d'Orange é, por exemplo, um conjunto de canções de gesta em que observamos o 

investimento da torre com esse simbolismo do espaço interno (Ariés e Duby, 1990: 

320). Se o indivíduo medieval tem dificuldade em escapar ao olhar colectivo, a verdade 

é que também se constata a edificação no seu espaço doméstico de paredes que 

permitem, longe dos outros, fruir uma certa liberdade de si próprio. O indivíduo cada 

vez mais se aparta. “Apartamento” diz mesmo respeito ao modo como os indivíduos se 

isolam por sua vontade para um espaço de confidências que não é destinado a um 

grupo alargado (Ariés e Duby, 1990: 331). No seio das linhagens e das famílias, é 

possível orientar certas escolhas que permitam a formação e estruturação interiores. 

Essa célula privada torna-se uma matriz da vida interior do indivíduo: é o berço do 

coração, da emoção, do desabrochar dos sentimentos e da modelação e refinamento 

das sensibilidades. O secretum meum não designa tanto algo dissimulado e oculto, mas 

algo íntimo que pertence ao espaço privado do indivíduo (Bedos-Rezak e Iogna-Prat, 

2005: 197). O jogo do ego advém do modelo Agostiniano da confissão mas também da 

preocupação do indivíduo consigo próprio e que se manifesta na escrita de confissões, 

diários e crónicas. Os próprios sermões traduzem a necessidade da expressão pessoal. 

De acordo com Morris, durante o período de 1050 até 1200, assistimos ao aumento 

das pregações que fazem ressoar a autêntica voz individual do orador, o qual fala nos 

seus desejos e experiências (1987: 67). Como é de esperar, a forma geral destes 

sermões tem um carácter teológico procurando expor a Palavra de Deus e a doutrina 

da Igreja. Contudo, isso não impedia que o orador desse a sua própria interpretação do 

Evangelho. Segundo, o teólogo Beneditino Guibert de Nogent, “Nenhum sermão me 

parece mais útil do que aquele que revela o homem a si próprio, e substitui o seu “eu” 

interior, isto é, a sua mente, o que foi projectado externamente; e que o coloca 

convincentemente, como num retrato, perante os seus próprios olhos”(Nogent apud 

Morris, 1987: 67).  
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Na escrita, em especial na autobiografia222, o indivíduo transmite as suas 

percepções sendo relatos sinceros sobre os sentimentos que pintam um retrato onde 

nos defrontamos, face-a-face, com um indivíduo. Mesmo poetas e trovadores 

exprimem, na lírica medieval, as confissões mais dolorosas e exaltadas, fazendo da 

escrita um momento de recolhimento do indivíduo e de enunciação do “eu” (Ariés e 

Duby, 1990: 374). E por isso, o problema da identidade aflora: identidade perdida ou 

desconhecida, identidade a reencontrar, na escrita medieval estão patentes as 

modalidades sobre a percepção da identidade. Numa canção-fábula do séc. XIII, a 

identidade é dada, por exemplo, pelo corpo. Cabe, então, modificar a aparência para 

ocultar a identificação. Para não casar com um rei pagão, Nicolette esfrega-se com 

uma erva de modo a tornar-se negra e não poder ser reconhecida (Ariés e Duby, 1990: 

381). Além da identidade se perder com a transformação corporal, a identidade 

medieval também se perde com o vestuário já que ele simboliza o estatuto social, 

marca essencial da conveniência social que identifica pela forma e cor o seu portador. 

O traje abrange o comportamento, determina-o e valoriza-o, assinalando as etapas da 

vida, distanciando os sexos, contribuindo para a construção da personalidade. Por isso, 

o corpo nu é um corpo anónimo, é um corpo que não pode ser personalizado e 

atribuído a uma individualidade ao representar uma ruptura com os círculos de 

sociabilidade medieval. Uma das novelas de Giovanni Sercambi retrata um homem que 

tendo ido ao banho público e tendo-se despido, foi instantaneamente tomado por um 

pânico com a ideia de perder a sua identidade no meio da multidão. Mas o que é mais 

ilustrativo da força entre identidade, corpo e aparência na Idade Média, é a segunda 

parte da novela: para se poder reconhecer como indivíduo enquanto está nu nos 

banhos públicos, esse homem põe uma cruz de palha no ombro direito. Contudo, o 

sinal descola-se, cai e é apoderado pelo vizinho que diz: “Sou eu que sou tu; 

desaparece, estás morto”. E o homem, em completo aturdimento e desespero, 

acredita. Persuade-se da sua própria morte porque o único sinal que o distinguia e o 

tornava um ser no mundo distinguido dos outros já não lhe pertencia (Ariés e Duby, 

1990: 560). 
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 Por exemplo, em 1115, Guibert de Nogent escreve a sua auto-biografia De vita sua sive monodiarum 
libri tres suarum ao estilo das Confissões de Santo Agostinho dissertando e comentando a sua vida 
desde a infância. 
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Em resumo, o que se pode já comprovar na Idade Média é uma forma de 

individualização influenciada, por um lado, pelo gnōthi seauton (conhece-te a ti 

mesmo) grego e a relação a si estóica (nosce te ipsum), e por outro lado, os 

ensinamentos do Cristianismo sobre a natureza do homem. As suas características 

centrais envolvem, assim, um cuidado com a descoberta e aprofundamento de si e um 

interesse renovado no papel do indivíduo na sociedade através da valorização do 

espaço privado, da solidão e de uma prática literária de si sob a forma de confissões, 

diários ou sermões. Esta deslocação do centro de equilíbrio desde a sociedade para o 

indivíduo parece consciente e deliberada.  

Isso não autoriza, porém, a equiparar esta configuração do indivíduo com o 

individualismo moderno. Trata-se disso mesmo, de configurações diferentes do 

indivíduo. Os individualismos, por esse motivo, adquiriram variadas formas ao longo da 

história cultural Ocidental e devem ser compreendidos nessa pluralidade. É por isso 

que não podemos simplesmente verter a sociedade sobre o indivíduo e inundá-lo de 

formações colectivas, sufocando-o em quase-exclusivas pertenças sociais223. Pelo 

contrário, verificamos a existência de uma consciência individual que procura afirmar-

se enquanto tal. Mas fá-lo, na tendência de segregação com a sociedade integrada 

nessas redes de sociabilidade e solidariedades colectivas. Como vimos, o sermão não 

deixa de estar ao serviço da Palavra de Deus, não obstante contenha em si a marca 

desse indivíduo medieval que também procura reconhecer-se como individualidade 

que sente e que compreende. Neste sentido, e na medida em que assistimos a um 

grau de individualização juntamente com um forte sentimento de solidariedade (e 

integração) social, talvez nos seja permitido falar numa estrutura medieval granulosa. 

Pois se o indivíduo não é esse “radical-livre” (como o indivíduo) moderno porque se 

insere em fortes redes de solidariedade social, ele, no entanto, não se dissolve nessas 

solidariedades como se elas fossem uma massa homogénea. O indivíduo medieval 

existe em grânulos, nos quais participam tanto os grumos compactos da colectividade, 

mas também os espaços alveolares de retiro e isolamento que lhe permitem 

reconhecer-se e afirmar-se como indivíduo. 
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 “O indivíduo apaga-se perante o colectivo” (Le Bart, 2008: 38). 
 



 

331 
 

A curta digressão pelos aspectos fundamentais da individualização da 

antiguidade clássica e da Idade Média não pretendeu ser um estudo com o mínimo de 

exaustividade. A sua pretensa utilidade advém de mostrar, em passo rápido, que a 

categoria do indivíduo não é descoberta pela modernidade. A existir descoberta, de 

algum tipo, então, admitimos que ela foi feita pelas sociedades humanas, enquanto 

definição plural do indivíduo. A noção de “indivíduo” é contígua à de sociedade 

humana. Parece um contra-senso pela sua evidência mas talvez não seja inútil recordá-

lo face a um individualismo moderno disfórico que condenou o indivíduo no mesmo 

gesto com que condenou a sociedade.  

Na verdade, a categoria de indivíduo é trans-histórica. Este é o primeiro passo 

para compreendermos a associação entre individuação e publicidade. 

 

Individualização por intermédio da Socialização  
 

O segundo passo no nosso percurso é dado no sentido da heteronomia. De 

modo a demonstrar a importância da alteridade na própria ideia de individualidade 

inspirar-nos-emos na psicologia social de G. H. Mead para fazer alguns comentários ao 

papel que a sociedade tem na formação de si do indivíduo. Não estamos, como na 

última secção, a descrever certos individualismos. Pretende-se, pelo contrário, 

enfatizar o papel geral que a socialização possui na ideia de individualização, sem com 

isso implicar a especificidade de determinado individualismo. Se começámos por 

colocar a categoria de indivíduo como intemporal, agora deseja-se situar a categoria 

de indivíduo no âmbito de um processo de socialização. 

O que é revolucionário em Mind, Self and Society é a associação da 

diferenciação de papéis sociais constantes na socialização à formação da estrutura da 

consciência dos indivíduos. É a enfatização da migração das instâncias de controlo do 

comportamento do exterior para o interior à medida que assimila e generaliza as 

expectativas dos outros indivíduos, se quisermos da sociedade, em si como quadro 

interior de orientação do comportamento (Habermas, 2010: 214). A individualidade é, 

neste caso, pensada não tanto como singularidade infinita, não como uma essência 

adstrita mas como realização pessoal que desloca o centro de gravidade para si a partir 

dos outros. A individualidade não é tida como uma auto-realização exclusivamente 
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solitária e absolutamente autónoma, mas como um processo simbólico mediado pela 

socialização. A consciência de vida própria é adquirida a expensas de uma consciência 

dos outros (mais exactamente, da ideia de outro). Digamos que a dimensão intra-

subjectiva se faz compor de uma forte dimensão inter-subjectiva. Trata-se de uma 

individualidade edificada em auto-entendimento que se forma a partir de uma 

reconstituição das condições intersubjectivas. A psicologia social de Mead denuncia, 

assim, qualquer pretensão a uma paradoxal “essência individual”, porque o indivíduo 

enquanto processo que se alimenta na experiência da consciência da alteridade não 

pode almejar um fundo estático e eterno que o funde. Na verdade, ela cria um outro 

paradoxo – no caso, prolífico – que é o de pensar a consciência de si mesmo na sua 

própria distância, ou seja, de colocar em perspectiva, não os outros indivíduos, mas a 

sua própria individualidade. 

A grande lição deste paradoxo passa pela tomada de posição excêntrica face à 

concêntrica, a saber, a de uma individualização postulada como sendo apenas auto-

referencial e auto-objectivadora. Ela critica uma individualidade pensada em termos 

de espaço interior de representações próprias onde a sociedade só se torna acessível 

através da objectivação dessa contemplação que se traduz numa introspecção. Pelo 

contrário, na repartição da individualidade entre um I e um Me aferimos que o 

indivíduo não é “um mero observador mas um locutor que aprende a compreender-se 

na perspectiva social de um ouvinte com o qual depara no diálogo, enquanto alter ego 

desse ego” (Habermas, 2010: 233). Mead explica que a individualidade ocorre quando 

o indivíduo se percebe, não apenas como agente de enunciação (eu - 1ºpessoa do 

singular), como também como um interlocutor de outro indivíduo (tu - 2ª pessoa 

singular). Dessa compreensão surge-lhe o mim (Me) como instância simultaneamente 

individual e social. Isto significa que a auto-consciência possui um núcleo 

intersubjectivo. Este prefixo auto conduz a uma auto-consciência como auto-relação 

originária com o outro ou Me.  

A premissa do raciocínio é simples: durante uma interacção, a atitude do 

indivíduo leva em linha de conta o significado que um outro indivíduo lhe atribui. 

Assim, o primeiro indivíduo assume, na sua própria atitude, a atitude do outro 

antecipando o sentido que o seu gesto terá para um segundo indivíduo. Isto significa a 
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internalização entre o próprio gesto e a atitude do outro generalizado224 de acordo 

com a expectativa de que aquele acto terá um determinado valor para um segundo 

indivíduo (Mead, 1910). É a consciência deste facto que faz brotar a consciência de si: 

o indivíduo torna-se, então, capaz de se reconhecer como objecto da sua própria 

interpretação. “ O processo de se dirigir a outra pessoa é um processo que se dirige a 

si próprio, e de pedir a resposta que ele pede ao outro (calling out the response he 

calls out in the other)” (Mead, 1992: 108). O self resulta de uma dobragem reflexiva em 

que desempenha o duplo papel de sujeito e objecto. O indivíduo experiencia-se, não 

directa mas indirectamente, isto é, do ponto de vista do grupo social como um todo, 

ao qual ele pertence e se identifica. Simplesmente não pode haver um indivíduo em si 

mesmo; ele envolve sempre a experiência com um outro. O indivíduo não se pode 

realizar a menos que reconheça a importância do outro na sua própria constituição. É, 

então, quando ele assume a atitude do outro que ele se encontra em condições de se 

realizar como individualidade. “Ele entra na sua própria experiência como self ou 

indivíduo não directa ou imediatamente, não tornando-se um sujeito para si próprio, 

mas apenas na medida em que, antes de mais, ele se torna objecto para si mesmo, tal 

como os outros indivíduos constituem objectos para ele e para a sua experiência; e ele 

torna-se objecto para si quando integra as atitudes dos outros indivíduos em si próprio 

num ambiente social ou contexto de experiência em que ambos, ele e os outros, estão 

envolvidos” (Mead, 1992: 138). O indivíduo, na medida em que existe como objecto 

para si próprio, e na medida em que existe através da internalização dos papéis sociais, 

é um self que se traduz numa estrutura social que emerge na experiência social (Mead, 

1992: 140). O indivíduo não é algo que existe primeiramente e só depois entre em 

relação com os outros. A individualidade é um processo onde o indivíduo antecipa 

continuamente um ajustamento entre si e o meio social onde se insere. Para Mead, é 

impossível conceber uma individualidade fora de um contexto social que envolva a 

interacção com outros indivíduos. O investimento que cada indivíduo faz consigo 

mesmo é precedido pelo investimento prévio numa relação que se estabelece entre si 

mesmo e com o outro generalizado. Esta conversão entre um I e um Me que contém já 
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 “ À comunidade organizada ou grupo social que dá ao indivíduo a sua individualidade (unity of self) 
podemos chamar de “outro generalizado” (generalized other). A atitude do outro generalizado é a 
atitude de toda a comunidade” (Mead, 1992: 154). 
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a relação entre o indivíduo e outros indivíduos é o que marca propriamente o inicio da 

individualidade. Esta pressupõe a pré-existência de um grupo social (Mead, 1913) e 

uma interacção, de certo modo, cooperativa que compromete e envolve os seus 

participantes. “Os selves só podem existir em relações definidas com outros selves. 

Nenhuma distância pode ser posta entre os nossos próprios selves e os selves dos 

outros já que os nossos selves existem e entram, como tal, na nossa experiência 

apenas quando os selves dos outros existem e entrem, como tal, na nossa experiência. 

O indivíduo possui um self relativamente aos selves dos outros membros do seu grupo 

social; e a estrutura do seu self expressa e reflecte o padrão de comportamento geral 

deste grupo social a que pertence, tal como acontece com a estrutura do self de 

qualquer outro indivíduo” (Mead, 1992: 164). 

O importante a reter, voltamos a sublinhar, é esta incompletude do indivíduo, 

se quisermos, o que é fundamental na obra de Mead é a constatação da falência de 

uma certa ideia essencialista de um indivíduo original pleno que se formaria, cuidaria e 

bastaria a si próprio. A individualidade completa-se quando confrontada com outras 

individualidades, só pode dar-se conta de si quando se aceita a sua imersão em 

interacções simbólicas diversas. O que importa é a co-relação: um indivíduo não se 

basta a si porque só adquire plenitude na sua correlação, na sua indeterminação face à 

indeterminação dos outros. Um pouco à maneira do symbolon grego, cada metade em 

si não vale de nada; apenas quando se a considera no seu concerto com a outra 

metade a primeira metade importa. A individualização vista como sincronização com o 

grupo social a que pertence, e vista como síntese na relação com os outros indivíduos. 

Esta individualização pela socialização significa que a auto-realização (quer como 

autodeterminação, quer como formação identitária) tem de ser socialmente 

constituída em condições de reconhecimento mútuo. É na perspectiva do outro 

generalizado, e não na própria perspectiva auto-referente que a criação da 

individualidade ocorre. Está em causa, não tanto uma aprovação por parte dos outros, 

mas o reconhecimento da pretensão a constituir-se como individualidade. Ou seja, 

salienta-se a questão de um ego que se descobre indivíduo no momento em que se 

reconhece como igualmente alter-ego para outros indivíduos, eles próprios também 

dotados de uma consciência egológica.  
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A socialização como condição primordial da individualização traz consigo uma 

evidência que critica veementemente as assunções individualistas modernas: a de que 

a sociabilidade não é um acidente, contingência, ou obstáculo, mas aquilo que 

caracteriza a condição humana. “Aquilo que é universal e constitutivo da humanidade 

é que entramos, desde o nascimento, numa rede de relações inter-humanas, logo, 

num mundo social; o que é universal é que aspiramos todos a um sentimento da nossa 

existência. As vias que nos permitem acedê-lo, pelo contrário, variam de acordo com 

as culturas, os grupos e os indivíduos. Tal como a capacidade de falar é universal e 

constitutiva da humanidade ainda que as línguas sejam diversas, a sociabilidade é 

universal, mas não as suas formas” (Todorov, 1995: 115). Os homens são incompletos 

estando sempre em busca do complemento que os colmate na procura dos outros. O 

enigma da comunicação reside precisamente nesta lacuna humana: o fenómeno 

comunicacional é a manifestação desse encontro entre individualidades que precisam 

de se religar. Representa o ultrapassar da distância abissal e o contornar da diferença 

absoluta. Ela desafia o indivíduo a confrontar-se consigo mesmo quando se confronta 

com os outros forçando-o a constantes diligências para encontrar as pontes simbólicas 

que unam as duas margens longínquas. Rousseau conclui que o que distingue o ser 

humano dos animais não é a sensibilidade física (o instinto de conservação) mas uma 

eminente sensibilidade social, a qual nos garante a faculdade de ligar os nossos afectos 

aos outros e cujo efeito é justamente de ampliar e reforçar o sentimento de ser 

próprio225. O homem que se individualiza no momento em que precisa dos outros e 

que, como dizia Victor Hugo, mais do que viver, o faz existir. O encantamento do 

homem pelo homem poderia definir o estímulo universal da inter-subjectividade. Cada 

indivíduo pode existir porque pode depender dos outros (Melucci, 2006: 101). 

A individualização comporta, então, uma dimensão intrinsecamente 

socializada. Mas como conceber um indivíduo que se faz único pela participação em si 

da sociedade (dos outros indivíduos)? Isto é, como pensar a individualidade 

simultaneamente em termos singulares e plurais? O problema que se segue tem a ver 

com a dificuldade em conciliar o plano individual e o plano colectivo. É aqui que 
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 A riqueza de Rousseau (1959) é a da complexidade onde se perfilham as ambiguidades. Não obstante 
o elogio da singularidade pessoal e do recolhimento a si, Rousseau revela apontamentos de aguda 
sensibilidade que o fazem reconhecer esta necessidade do indivíduo procurar esse ligar aos outros. 
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começa a surgir muito claramente a necessidade de adicionar à reflexão a questão 

central da individuação e equacioná-la segundo o princípio de publicidade. 

 

A Individuação Publicitária – o Comum e o Singular (ou o pré-individual e o 
individuado) 
 

Considerar a individualização por intermédio da socialização implica um 

corolário primordial: o da multiplicidade constituir a unidade indivisível. O indivíduo 

como ser simples é participado pela diversidade múltipla dos outros indivíduos (num 

certo sentido, é uma multiplicidade que se baseia numa entidade simples). A 

individualização contém, então, um paradoxo fundamental: a ideia do indivíduo se 

conjugar através da pluralidade dos indivíduos que formam a sociedade: o simples 

como expansão do múltiplo e o múltiplo como contracção do simples226.  

O paradoxo do indivíduo traduz uma saturação que se caracteriza pela des-

saturação, ou seja, a exclusão das inclusões. Dito de outro modo, a individualidade do 

indivíduo define-se pela exclusão da sua determinação própria. O indivíduo não é 

aquele absolutamente outro, aquele absolutamente singular, mas aquele que 

comunga singularmente da pluralidade: um ser individual apreendido como simples 

mas repousando numa infinita multiplicidade. O indivíduo manifesta, assim, a 

qualidade paradoxal de uma compreensão que se opera na complementaridade dos 

sentidos contrários: pode ser concebido a partir da singularidade da pluralidade, ou ser 

concebido a partir da pluralidade múltipla e diversa da sua qualidade singular. O 

problema subjacente ao paradoxo do indivíduo está delineado na teoria social 

moderna e afigura-se como a constatação da dificuldade da vontade ter como limite 

outras vontades: isto é, a dificuldade de lidar com o individualizar da vontade da 

pluralidade e da vontade individual ser susceptível de universalidade227. O que 
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 “Numa primeira abordagem, na enunciação, partir do indivíduo para as suas notas significa não 
encontrar outra coisa a não ser multiplicidade dentro da multiplicidade, tendo por referência, contudo, 
uma entidade simples. O paradoxo da enunciação do individual reside, pois, no facto do simples ter de 
se dizer no múltiplo e complexo e o múltiplo ter de estar contraído no simples como em uma unidade 
expressiva. Podemos reter esta última fórmula como enunciando o paradoxo da individualidade” 
(Balsemão Pires, 2000: 386). 
227

 Pense-se, por exemplo, na renovação que Habermas impõe à Escola de Frankfurt com a Teoria da 
Acção Comunicativa e a Pragmática Universal. Ou pense-se em Otto-Apel com o apriori da Comunidade 
de Comunicação e em Rawls com a Teoria da Justiça. 
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Balsemão Pires chama de “individualidade prática” (2000: 403) resume este paradoxo 

na aceitação de que a possibilidade da individualidade reside numa existência 

numericamente distinta, passando por uma pura possibilidade de querer fazer frente a 

uma multiplicidade de outros quereres. Não aprofundaremos o lado Político deste 

paradoxo, nem comentaremos as esferas de efectivação da Liberdade e do Bem. 

Interessa-nos relevar, antes, a sua componente sociológica, a qual se manifesta a 

partir do princípio de co-possibilidade: o princípio do nexo entre um indivíduo e os 

indivíduos, isto é, entre o indivíduo como individualidade e a sociedade como 

pluralidade de indivíduos (logo, de outras tantas individualidades). Trata-se de 

enunciar a relação das simetrias entre o indivíduo que se individualiza por intermédio 

da socialização, e uma sociedade composta de indivíduos, também eles, 

individualizados, colocando no mesmo plano o compromisso indelével entre indivíduo 

e sociedade.  

Ao darmo-nos conta da amplitude e centralidade deste paradoxo do indivíduo 

deparamo-nos com os limites da noção de individualização. Pois, se a individualização 

se opera pela socialização, esse conceito não nos responde, por inteiro, ao problema 

de como conciliar o singular e o plural, o indivíduo e a sociedade. A individualização 

constitui, bem entendido, um processo; contudo, precisamos de olhar o problema da 

unidade e da multiplicidade dentro do processo social de muito maior âmbito que lhe 

dá origem: a individuação. Quando deslocamos (e descentramos) a questão do 

indivíduo de uma interioridade e singularidade absolutas para uma singularidade em 

articulação com a pluralidade – a de uma individualização pela socialização - 

observamos o movimento de passagem para um processo dinâmico de individuação. 

Esta sublinha o processo social onde aquilo que é singular (ao indivíduo) e aquilo que é 

comum (aos indivíduos) se une. Quando pretendemos fazer do indivíduo não só um 

ser eminentemente social, como um ser que se realiza no processo publicitário, temos 

de nos voltar para a individuação. 

A individuação traz consigo a possibilidade de responder ao paradoxo do 

indivíduo através da interpenetração do Comum e do Singular, questão aliás presente 

em todos os fenómenos sociológicos ao oferecer, por um lado, uma via de concretizar 

especificamente a possibilidade, e, por outro lado, uma via de generalizar essa 

concretização. Dando um exemplo, diremos que a socialização, enquanto fenómeno 
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social generalizado, seria impossível se não se realizasse individualmente; tal como, o 

indivíduo não agiria com o intuito de socialização se não lhe pré-existisse essa 

concepção social generalizada. O Comum reenvia para o Singular, assim como o 

Singular para o Comum. Sem este reenvio recíproco somos forçados a concluir que os 

indivíduos são unidades fechadas e totalizantes, idênticos a si mesmos (a ilusão 

cartesiana que, como vimos, influenciou de forma decisiva as concepções do 

individualismo moderno). Fora do reenvio Comum-Singular próprio da individuação, 

somos confrontados com referências à identidade. A identidade é predicativa (A é 

igual a A) e solipsística (A é especificamente A sendo intrinsecamente a-relacional com 

B): neste contexto, o indivíduo permanece igual e incontingente. Pelo contrário, dentro 

do reenvio Comum-Singular, a singularidade do indivíduo emerge precisamente da 

partilha preliminar de uma realidade comum: C ou D são individualidades na medida 

em que expressam o seu fundo comum de maneira diferenciada. No âmbito de uma 

reflexão de cariz sociológico, esta hipótese é a mais plausível. Simplesmente não 

existem individualidade a-sociais, assim como todos os indivíduos de uma sociedade 

são-no, mesmo se se colocam nas suas margens.  

Para compreender o reenvio Comum-Singular característico da individuação 

necessitamos de fazer mais alguns reparos. Apesar de habitualmente associarmos o 

Comum ao Universal, a individuação aponta-nos o hiato existente entre ambos os 

termos. Em vez de proceder à inclusão de um indivíduo já totalmente constituído no 

Universal, Scotus, por exemplo, prefere destacar a relação antecedente de pertença ao 

Comum do indivíduo que sofre o processo de individuação. A natura communis é 

inferior à unidade numérica (Scotus, 2005: 75) o que faz dela compatível com a 

multiplicidade. Ela é partilhável e comunicável podendo ser encontrada noutro 

indivíduo. Pelo contrário, o Universal é investido de unidade numérica, isto é, ele é o 

modo pelo qual nós atribuímos sub-repticiamente unidade numérica ao Comum. Os 

predicados universais não dão conta da “natureza comum” que precede e torna a 

individuação possível porque se limitam a abstrair as características que ocorrem 

uniformemente em entidades já individuadas. Se o Comum é uma realidade 

independente do intelecto, já o Universal é o produto de um pensamento verbal 

situado precisamente no intelecto. O Comum, inferior à unidade numérica, apresenta-

se numa multiplicidade de indivíduos singulares. Por seu turno, o Universal, existindo 
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apenas no intelecto, não pode ser encontrado naquilo a que é atribuído. Por isso, o 

Universal é um nominalismo. O Comum – como a natura communis de Scotus – não é 

predicado do indivíduo C ou D, mas aquilo a partir do qual a individuação de C ou D 

procede, enquanto o Universal – o conceito de homem, por exemplo – é um predicado 

que é acrescentado a indivíduos já individuados sem necessariamente partilharem 

essa realidade comum228. O Comum é in re, o Universal é de re (Virno, 2009: 62). 

Precisamente por isto, o Universal é susceptível ao princípio da identidade: A é ou não 

é um homem. Já o Comum, exactamente porque não é predicável e lhe falta unidade 

numérica, não se subordina ao princípio tout court da identidade. A natureza humana 

é e não é o indivíduo individuado C. Como escreve Scotus: “Se é verdade que a 

natureza de x, que está realmente presente em x, pode ser apresentada noutro 

indivíduo (singular), não se pode verdadeiramente dizer que x é a natureza de x” 

(2005: 95). 

Uma boa maneira de compreendermos o reenvio entre Comum e Singular é 

relacioná-los com as categorias da actualidade e da potencialidade229. O Singular 

distingue-se do Comum, não por possuir uma qualidade que o suplementa mas porque 

determina, de forma contingente e irrepetível, todas as qualidades já incluídas nele. 

Ele é o outro lado do Comum, tal como a actualidade constitui a outra dimensão da 

potencialidade. Assim, a individuação como reenvio do Singular e do Comum 

manifesta esse processo onde os indivíduos se individualizam a partir de um fundo 

comum partilhado. Não é uma individualidade auto-referente mas um modo 

individualizado de actualizar a potência da realidade comum. Na individuação, o 

Comum consiste numa singularidade em potência, da mesma maneira que a 

Singularidade passa por ser a actualização do Comum. “A compreensão modal da 

individuação na base de que o Comum é a Singularidade-em-potência e a 

Singularidade o Comum-em-actualidade, torna possível duas asserções que à primeira 
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 A diferença entre Universal e Comum talvez possa ser esclarecida através da semântica medieval. 
Com efeito, enquanto Omnis refere uma relação do geral para o particular (ex: Omnis homo preater 
Socratem currit- todos os homens à excepção de Sócrates correm), já o termo Totus refere a relação do 
todo e das partes segundo uma lógica divisionária (Totus homo- o homem inteiro e não a generalidade 
dos homens. “Todos os homens correm, logo, Sócrates corre” não é traduzível pelo Totus). Assim, 
aproximamos o Universal do Omnis e o Comum do Totus: o primeiro implicando uma generalização 
vertical, o segundo uma deslocação horizontal (cf. Descombes, 1992: 305-337).  
229

 “A realidade do indivíduo é (…) por assim dizer uma actualidade que determina a realidade da 
espécie, a qual é possível e potencial (Scotus, 2005: 165). Neste ponto está bem patente a influência das 
categorias de Aristóteles. 
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vista poderiam parecer estranhas ou contraditórias. Nomeadamente que o indivíduo 

acrescenta qualquer coisa de positivo à natureza comum, e que o indivíduo não esgota, 

em si, a perfeição da natureza comum. Tomadas em conjunto estas duas afirmações 

dizem que o indivíduo é, simultaneamente, mais e menos do que a espécie (embora 

nunca comparável com ela)” (Virno, 2009: 63). 

A individuação enunciada por Scotus contém essa ilação fundamental: embora 

o Singular e o Comum pareçam, à primeira vista, princípios diametralmente opostos, o 

indivíduo pode conter em si algo realmente particular e realmente comum por virtude 

justamente do Comum como potência e do Singular como actualização (King, 1992: 

51). Muito claramente, e abrindo uma alternativa à individuação acidental (Abelardo) e 

substancial (Boécio ou S. Tomás de Aquino), Scotus coloca a individuação entre a 

natura communis e a haecceitas (entidade sem matéria ou forma que, no entanto, as 

determina de modo a produzir o indivíduo). A ecceidade é descrita, assim, como a 

contratação da matéria e da forma - a partir dessa dimensão extra-mental e 

indiferenciada que é a natureza comum (natureza por contratar) - naquilo que faz 

daquele indivíduo aquele indivíduo (a sua individualidade). Quando a diferença 

individual é combinada com a natureza humana, o resultado é um indivíduo concreto 

que simultaneamente difere de todos os outros e coincide com todos os outros. Este 

duplo princípio de individuação constante na Ordinatio permite conceber a 

individualidade de Sócrates e ao mesmo tempo aquilo que tem em comum com 

Platão, por exemplo (King, 2000: 179).  

Este é um ensinamento filosófico mas que tem muito a oferecer à Sociologia, 

sendo um exemplo como a reflexão em Ciências Sociais e Humanas deve ser sempre 

multidisciplinar. Eis como se pode conciliar indivíduo e sociedade. A relação circular 

entre Comum e Singular permite conceber uma individuação que simultaneamente 

realiza a natureza comum e a natureza singular. A individualidade de um indivíduo é, 

em última análise, uma questão de como a natureza comum se actualiza. Ela é um 

modo intrínseco à natureza partilhada por todos, não uma característica formal, pelo 

que nem afecta as qualidades particulares do indivíduo, nem o torna algo distinto de 

todos os outros homens (o que o Doctor Subtilis chama “espécie”). Scotus distingue 

entre diferença específica e diferença individual para dar conta desta dualidade. Tal 

como a espécie humano advém do género animal pela diferença específica 
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racionalidade, também o indivíduo Sócrates advém da espécie humano mas a sua 

diferença individual (individum differentia a que corresponde a haeceittas) cria-o como 

um novo indivíduo dentro da espécie (aquilo que tem em comum com os outros 

homens). Assim, enquanto a diferença específica contracta o género à espécie, a 

diferença individual contracta a espécie ao indivíduo.  

Por isso, o Singular é um compósito de potência e acto; ou se quisermos utilizar 

um termo scottiano, o resultado de uma modelização230 da natureza humana num 

Singular. A diferença individual actualiza a natureza comum por contratar. O indivíduo 

não é uma realização total do Comum, mas uma actualização contingente desse fundo 

Comum. E o Comum, entendido como aquilo que é aplicável a muitos, a uma 

pluralidade de indivíduos, é essa possibilidade potencial de realizar o indivíduo231. O 

conceito de realidade sem o seu modo intrínseco é o Comum. Se a diferença individual 

produz a diversidade sem, todavia, envolver características categoriais, seguem-se 

duas consequências: primeiro, ela não afecta ou altera o conteúdo formal da natureza; 

segundo, é impossível designar o conteúdo do Singular em termos gerais (King, 1992: 

62). A individuação pode, assim, ser vista entre o excedente e o deficitário: o indivíduo 

singulariza o Comum, adicionando-lhe a sua individualidade, embora esse fundo 

comum não o preencha por completo, ficando-lhe sempre aquém. Estas duas 

fronteiras significam que a singularidade não é o mero resíduo de uma sucessão de 

oposições e delimitações. Segundo Duns Scotus, o homem não é singular porque se 

distinga de todos os homens, mas é distinto de todos os outros porque possui uma 

positividade em si (Scotus, 2005: 103). Aqui está o paradoxo do indivíduo resolvido: 

entre o indivíduo singular e plural (sociedade) não existe verdadeira descontinuidade o 

que faz com que ele se afirme singularmente, não em oposição aos outros, mas como 

positividade própria que realiza o fundo comum.  

Tal como Gérard Sondag sublinha na Introdução do Principe d’Individuation de 

Scotus, esta positividade do Singular contrasta com toda uma tradição intelectual do 
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  Conforme afirma um especialista na filosofia de Duns Scotus, a natureza por contratar relaciona-se 
com a natureza contratada, tal como a realidade se relaciona com uma realidade modalizada em que a 
diferença individual acarreta a modalização (King, 1992: 69). 
231

 Voltando ao exemplo, a natureza humana contratada por Sócrates retém uma potência que pode ser 
actualizada por outra contratação (por exemplo, por Platão). O interesse deste argumento reside no 
facto de oferecer uma via para que possamos dizer que Sócrates possui a mesma contratação da 
natureza humana que Platão apesar de cada uma dessas contratações se assumir como plenamente 
singular pela diferença individual. 
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séc. XX encabeçada pelo Estruturalismo, em especial, o sausurreano, no qual o valor 

do signo deriva de uma oposição diferencial e negativa: o signo é tudo aquilo que os 

outros signos não são. O individualismo exacerbado moderno é negativo neste 

sentido: o indivíduo crê adquirir a sua individualidade através de um elaborado 

trabalho de reivindicação de si e demarcação dos outros. Negligencia a sua 

positividade intrínseca e procura singulariza-se a partir do afastamento e diferenciação 

das outras singularidades. Pelo contrário, o que a individuação scotiana parece propor 

é o exacto oposto: um indivíduo que se singulariza em si na actualização do fundo 

comum. Privilegia, assim, uma dupla constituição232 em vez da constituição solipsista 

moderna. O Comum co-existe com o Singular. Não lhe ameaça a integridade. Como 

Scotus discute, existe uma dupla constituição da individuação: a singularidade 

(haeceittas ou quiddittas) mas também a natura communis. O processo de 

individuação que torna possível o Singular como a actualização do Comum é infinito 

não se esgotando como capacidade de tornar irrepetível. A perfeição da natureza 

comum surge durante a interacção entre indivíduos, não lhe pertencendo em termos 

particulares (Virno, 2009: 64). 

O reenvio do Comum e do Singular, próprio da individuação, comporta, assim, 

duas direcções: por um lado, um indivíduo compreendido como exemplo genérico da 

espécie; por outro lado, um indivíduo como ser particular. Sociologicamente, estas 

duas acepções corresponderam a diferentes valorizações da noção de indivíduo com 

base em ênfases diferenciadas no plano do Comum ou no plano do Singular. Elas 

reflectem individualismos que exemplificam o modo como a individuação é operada 

empiricamente no dia-a-dia das sociedades. Esses individualismos, poder-se-á afirmar, 

representam intuições sociológicas da articulação Comum e Singular da individuação 

defendida (filosoficamente) por Scotus. Porém, temos de nos aproximar com cautela já 

que estes individualismos apresentam a fragilidade de se concentrar apenas no 

Comum ou apenas no Singular. Tratam-se, por isso, de versões individualistas que não 

preenchem todo o campo da individuação (que envolve justamente a articulação do 
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 Mestre Eickhart faz um comentário num sermão que se aproxima do pensamento do seu 
contemporâneo Scotus e que faz menção a esta dupla constituição (Comum e Singular) do indivíduo: 
“Um dia ocorreu-me um pensamento: o facto de ser homem, eu tenho-o em comum com os outros 
homens; o facto de ver, ouvir, comer e beber tenho-o em comum com os animais; mas ser aquilo que 
sou, não tenho em comum com nenhum outro homem: com nenhum outro homem, com nenhum anjo, 
nem com Deus” (Eckhart, 2000: 51). 
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Comum e do Singular), e que correspondem a contextos sociais localizados, espacial e 

temporalmente. São formas desequilibradas de individualismos que manifestam uma 

individuação imperfeita porque tende a obliterar um dos pólos em função do outro. 

Aludimos, por um lado, a um individualismo abstracto (Singly, 2007: 26) ou 

universal (Simmel, 2007: 209) que coloca o indivíduo sob alçada de um modelo supra-

individual fundado no ideal de humanidade; e, por outro lado, a um individualismo 

concreto (Singly, 2007: 26) ou qualitativo (Simmel, 2007: 213) alicerçado na procura da 

diferenciação e originalidade de cada indivíduo. Concluímos facilmente que o primeiro 

insiste sobre o pólo do Comum enquanto o segundo pende sobre o pólo do Singular. 

Estes dois individualismos são complementares entre si, embora por motivos que 

talvez não sejam imediatamente óbvios. Queremos com isto dizer que a 

complementaridade é absoluta em vez de relativa: eles indiciam-se um ao outro 

exactamente devido ao reenvio do Comum e do Singular da individuação. São 

complementares porque manifestam já a sua dupla constituição, e não porque um 

individualismo dependa do outro para existir. Essa é, aliás, a sua fragilidade: a 

convergência quase-exclusiva sobre uma das dimensões da individuação (ou o 

reconhecimento da singularidade ou o reconhecimento da igualdade); e por isso 

dizemos que este individualismo traduz uma individuação imperfeita.  

O individualismo abstracto é observado no séc. XVIII e procede ao encómio, 

não de um “eu” profundo, de uma personalidade, mas sobretudo de um indivíduo233. 

Atributo que todos os homens possuem, esse indivíduo expressa uma parcela da 

humanidade onde a Razão toma parte importante. Salienta-se uma consciência 

individual que traduz um respeito pela humanidade do homem. O indivíduo como 

encarnação e realização dessa humanidade partilhada por todos os indivíduos. 

Liberdade e Igualdade são os dois ideais que enformam este individualismo das Luzes 

que corre sob a procura de desembaraçar dos constrangimentos com vista a atingir-se 

a essência do Homem: “se o ser humano é libertado de tudo aquilo que não é ele 

próprio, resta, enquanto substância própria da sua existência, o ser humano no 

absoluto: a humanidade que vive nele como em todos os outros, a essência 
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 Também Durkheim procede à distinção que Simmel faz entre dois individualismos. Em L’ 
individualisme et les Intellectuels (1898) ele refere precisamente esta “glorificação do indivíduo em 
geral” em oposição ao “culto egoísta do eu”.
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fundamental sempre idêntica que é alterada, modificada, mascarada pela história 

empírica” (Simmel, 2007: 211). O ponto mais profundo deste indivíduo é aquele onde 

se situa a igualdade universal, numa natureza humana que subjaz à inscrição da 

individualidade própria de cada um.  

Já o individualismo concreto que emerge no séc. XIX radica-se na glorificação 

do eu particular do indivíduo enquanto ser diferenciado, autónomo e independente. 

Coloca a tónica sobre o único e o irredutível sublinhando a desigualdade de cada 

indivíduo entre si na sua procura da originalidade irrepetível. O indivíduo atravessa a 

barricada na direcção do íntimo, do privado e do pessoal. Os outros não são senão 

pontos de efémera passagem no caminho que conduz à especificidade singular do 

indivíduo. Se o individualismo universal é influenciado pelo que Simmel chama de 

individualismo latino, o individualismo qualitativo tem as suas raízes no individualismo 

germânico. “O indivíduo alemão, mesmo quando se subordina a leis, formas e 

totalidades de forma desinteressada não sendo fiel senão a si próprio é colocado sobre 

esta responsabilidade que não acredita em nada a não ser que venha do centro que 

lhe é próprio apenas a si” (2007: 208). Trata-se de uma individualidade incomparável 

na sua essência profunda, a qual é incumbida de uma função de diferenciação que 

apenas ela pode desempenhar. 

Os individualismos abstracto e concreto têm a vantagem de enfatizar a 

dinâmica dos individualismos sugerindo-nos o quanto o individualismo é um produto 

de um longo processo de formas de individuação. E envolvem, ainda, como vimos, uma 

segunda vantagem: a de nos assinalarem directamente os dois momentos da 

individuação: o Comum e o Singular. Retemos, deste modo, a dinâmica processual da 

individuação no regime histórico (a evolução e configuração de individualismos), e no 

regime interno da individuação como um processo de reenvio entre um substrato 

generalizado partilhável por todos os indivíduos e o substrato particular que diz 

respeito à diferença individual de cada homem. Os dois individualismos mostram-nos 

também a sua incompletude ínsita ao postular o reconhecimento da singularidade do 

homem sem atender ao reconhecimento daquilo que há de mais genérico e que é 

partilhado por todos. O problema do individualismo concreto ou do individualismo 

abstracto reside no erro de apreciação das relações entre o Comum e o Singular, e da 

individualização operada nos termos da socialização. Em contraste, ao fazer do Comum 
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e do Singular a sua dupla constituição, a individuação salienta um processo ”universal 

singular” e “singular universal” sublinhando a necessidade de reenviar o individualismo 

abstracto para o individualismo concreto e vice-versa. É esse equilíbrio que varia em 

função da história, da cultura e dos indivíduos que chamamos propriamente de 

“individualismo”. Já a individuação, como fonte de individualismos, realiza-se segundo 

esse equilíbrio entre uma humanidade e uma particularidade, entre a efectivação da 

individualidade a partir da efectivação do fundo simbólico de partilha. 

Durante este capítulo, associámos o reenvio do Comum e do Singular à 

Individuação. Contudo, ainda não dissertámos especificamente sobre a categoria da 

individuação, ficando a seguinte questão por responder: o que entender por 

individuação? Procuraremos a nossa resposta no pensamento de Simondon, o qual 

significa, em muitos aspectos, um retomar das questões iniciadas por Scotus acerca do 

Comum e do Singular. Este é o penúltimo ponto antes de fecharmos a secção 

explicando a relação entre individuação e publicidade. 

O ponto de partida para compreender a individuação e desenvolver a afinidade 

com o reenvio do Comum e do Singular reside na pergunta: o que é um indivíduo? A 

necessidade de recorrermos ao conceito de individuação decorre da concepção 

processual do indivíduo, o qual não é uma entidade dada e completa de uma vez por 

todas mas sempre um processo de e em devir. Daí a relevância de pensar a 

individuação, se por ela entendermos um processo de formação multi-modal e de 

configuração permanente de indivíduos, ou mais exactamente, de individualizações (e 

consequentemente individualismos). A filosofia simondoniana da individuação 

começa, desde logo, a desfazer alguns equívocos que, ao longo da história da Filosofia, 

levaram a distorções acerca do alcance do conceito. Se aceitarmos esta dinâmica 

processual da individuação – de uma individuação como operação - então, estamos a 

rejeitar a existência de essências definidas ou substâncias. Contra um essencialismo, a 

teoria da individuação de Simondon critica as teorias substancialistas e hilemórficas na 

medida em que ambas supõem um princípio de individuação anterior a si próprio, 

susceptível de o explicar, produzir e realizar. Como se a própria ideia de génese não 

suportasse o seu próprio peso sem que se pressuponha um outro princípio de génese 

que lhe tivesse dado origem. O problema destas concepções está na sua dimensão 

paliativa, a qual é incapaz de explicar decisivamente a individuação sem recorrer a 
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princípios que a explanem redundantemente ad infinitum. Por outro lado, o 

hilemorfismo aristotélico explica a individuação a partir da ideia de indivíduo, e não o 

contrário. Se o indivíduo, enquanto ser que existe e que pode ser distinguido das 

outras existências, é pensado segundo o encontro de uma forma e de uma matéria já 

existentes, então, estamos já a subentender que ele seria anterior à sua própria 

individuação e que seria já indivíduo antes de o ser na medida em que é o encontro de 

uma forma e de uma matéria já individuadas (o problema lógico). O hilemorfismo 

concebe a génese do indivíduo, não enquanto génese efectiva, mas enquanto 

conjunção de indivíduos já existentes. O aparecimento de indivíduos depende, assim, 

da existência e aliança de outros indivíduos (a petição de princípio). Trata-se, além 

disso, de uma perspectiva teórica que concede o privilégio ontológico ao indivíduo já 

constituído (Simondon, 2005: 23). Simondon vai, então, repensar o significado de 

”princípio de individuação”. Na sequência da crítica do substancialismo e do 

hilemorfismo, ele não trata o indivíduo como absoluto, como já constituído, pelo que 

deixa de fazer sentido nomear um princípio de individuação. Isso significaria pactuar 

com o criticado privilégio ontológico do indivíduo. A individuação existe, pelo 

contrário, sem princípio próprio. Mas atenção, tal não obriga a rejeitar que a 

individuação seja, ela própria, um princípio de tudo aquilo que surge. Não ter um 

princípio não significa que não se possa falar em princípio de individuação. A diferença 

de Simondon é que ele concebe a individuação como operação, não como coisa a 

explicar mas como aquilo através do qual a explicação do indivíduo pode ser 

encontrada. Ele estuda o indivíduo através da individuação em vez de estudar a 

individuação a partir do indivíduo (Simondon, 2005: 24). 

O que é necessário, então, é partir da individuação para as individuações dos 

indivíduos e não partir de entidades individualizadas para o indivíduo, as quais lhe 

forneceriam um cimento existencial perene. Simondon assinala que a distinção entre 

matéria e forma nunca é total234: a matéria nunca é completamente inerte porque 

contém potenciais para ser transformada noutras direcções, tal como a forma nunca é 

absoluta e simplesmente imposta do exterior. A individuação tem de ser explicada 

juntamente com o seu ambiente (milieu) porque o indivíduo não pode ser explicado 
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 A viragem de Simondon para a teoria da informação no âmbito de uma teoria da individuação é 
justificada justamente por esta assunção central que formará a base de todo o seu pensamento. 
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isolado das relações que se estabelecem entre si e entre si e os outros. O problema do 

substancialismo e hilemorfismo é justamente fazerem absorver a relação em si 

próprio. Resumindo, Simondon identifica-lhes dois erros fundamentais: tomar a parte 

pelo todo procurando no indivíduo a origem da individuação; e pretender inverter o 

curso da ontogénese fazendo sair a existência individuante da substância individuada 

(Simondon, 2005: 273). 

Existe ainda um terceiro problema com as perspectivas substancialistas e 

hilemórficas: a dimensão temporal. Segundo o seu raciocínio, os indivíduos estariam 

inteiramente acabados, individualizados, constituídos em definitivo. Contudo, 

Simondon destaca o devir como dimensão do ser. O indivíduo não é dado de avanço 

por isso tem de ser objecto de individuações constantes entre condições potenciais e 

actuais formando mais do que uma unidade ou identidade. A individuação do 

indivíduo é porosa oscilando relacionalmente entre estados de equilíbrio. Mas ao 

contrário dos gregos que só conheciam equilíbrios estáveis, Simondon retira da Física 

Quântica a ideia do equilíbrio metaestável, o qual introduz o devir na individuação235. 

O ser individua-se conforme ele devém: individuar-se e devir são os dois modos da 

existência. O ser é um devir, um ser sem uma única Unidade. A individuação como 

processo-entre236 em que o metaestável denota uma estabilidade de sucessivas 

rupturas de acordo com o paradoxo de uma estabilidade assente na própria 

instabilidade. Ele designa um estado de tensão máxima, de carga potencial 

despoletador de mudanças. O indivíduo não é algo de finalizado: ele é sempre 

possibilidade de alguma coisa, condição de metamorfose, passagem, equilíbrio 

metaestável denotando, sobretudo, a sua incompletude. “Em vez de conceber a 

individuação como síntese de forma e matéria, ou de corpo e alma, representamo-la 

como um desdobramento, uma resolução, uma partilha assimétrica que sobrevém 

numa totalidade, a partir de uma singularidade: Por este motivo, o indivíduo não é 

algo concreto, um ser completo (…) (Simondon, 2005: 63). Daí que, na sua 

metaestabilidade, a individuação se mostre como actividade relacional em que o 

indivíduo não é simplesmente o termo da relação. Mais do que entrar em relação com 
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 Conforme sublinha Simondon, “o indivíduo é contemporâneo do seu devir visto que este devir é 
aquele da sua individuação” (2005: 322). 
236

 Nesta medida, a individuação desfaz as dualidades (forma/matéria de Aristóteles ou corpo/alma de 
Descartes) sem abolir os termos em confronto. Ela opera com dualismos. 
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os outros ou outras realidades, o indivíduo é um ser de relação, em vez de ser na 

relação. A relação pauta-se por ser operação intensa e centro activo sendo a 

individuação, então, a operação inacabada que enfatiza a transformação e a 

contingência face à constância e estabilidade. O indivíduo é “apreendido como 

realidade relativa, uma certa fase do ser que supõe uma realidade pré-individual que, 

mesmo após a individuação, não existe sozinha (…) assentando sobre o par indivíduo-

ambiente (milieu) (Simondon, 2005: 24-25). O indivíduo relaciona-se, é um relativo que 

se relativiza: ele não é a totalidade do ser resultando de um estado de ser no qual não 

existia como indivíduo nem como princípio de individuação.  

A individuação consiste, pois, na operação do ser completo, de um devir que 

corresponde à aparição das fases do ser. Todavia, a pluralidade das fases do ser situa-

se ao nível da unidade do ser o que significa a inversão do pensamento monista e 

substancialista do Ser sem Devir, sem que isso implique um pensamento do Devir sem 

o Ser. “A teoria das fases do ser descrita por Simondon conduz a uma reconciliação do 

ser e do devir fundada na complementaridade da continuidade do ser e de um devir 

descontínuo que o permite justamente ser” (Barthélémy, 2008: 48). O lugar-primeiro 

acordado à operação de individuação faz com que não seja o indivíduo que seja o 

primeiro, mas o ser não-individuado, o pré-individual, o indeterminado e indefinido. O 

indivíduo como ser determinado resulta deste pré-individual, visto como 

indeterminação, logo enquanto potencialidade múltipla. Por isso, não há um princípio 

de individuação, apenas a individuação alicerçada no pré-individual. O ser é duplo: em 

si mesmo não é individuado mas basta que haja ser para o ser se individuar. Simondon 

faz, pois, da individuação, não apenas uma operação, mas uma operação de 

comunicação (entre as fases do ser), o mesmo é dizer, a operação primeira (2005: 

317). Ele faz da operação de individuação o centro a partir do qual o pré-individual e o 

individuado comunicam. A individuação como operação de “desfasagem” (déphasage), 

isto é, das fases do ser, a individuação como actualização metaestável a partir do pré-

individual e o individuado. Para Simondon, o pré-individual e o individuado são, um 

como o outro, as fases solidárias da individuação. 

Na L’Individuation à la Lumière des Notions de Forme et d’Information 

encontramos um tratado sistemático da individuação que permite diferenciá-la da 

individualização, e que justifica até a opção pela sua distinção. Conforme a utilização 
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desses termos neste capítulo, a individualização designa a individuação de um ser 

individuado (Simondon, 2005: 267). Designa um processo mais restrito do que a 

individuação e que necessita de um ser individuado para se desenvolver. É a génese de 

particularidades que diferenciam e distinguem aquele ser individuado de outro ser 

individuado e individualizado. E a personalidade surge aqui como a estrutura psíquica 

que mantém a coerência da individualização no processo permanente de individuação. 

No fundo, o indivíduo nasce de um conjunto de individuações contínuas que produzem 

efeitos individualizadores e cuja unidade é assegurada pela personalidade. A 

personalidade articula, assim, individuação e individualização sendo que esta 

articulação se insere na articulação entre o Singular e o Comum, entre a 

potencialidade e a actualidade (cf. Barthélémy, 2008: 110). 

 Neste ponto, ressoa com clareza o pensamento de Scotus sendo aqui que 

voltamos a reencontrar-nos com o reenvio do Comum e do Singular da individuação 

scotiana. Tal como Scotus, Simondon, por sua parte, coloca a individuação no centro 

de um pré-individual e do individuado, fazendo-nos lembrar, respectivamente, a 

natura communis e a haeceittas. Em ambos os filósofos, sobressai uma certa afinidade 

com o potencial e o actual: no caso de Scotus, a afinidade é clara e admitida, enquanto 

em Simondon essa afinidade fica nas entrelinhas. O filósofo francês não chega a 

mencionar as categorias aristotélicas (até porque se demarca do hilemorfismo 

preconizado por Aristóteles). Mas o pré-individual surge como uma fase 

indeterminada (potencialidade), e o individuado como uma fase determinada 

(actualidade) da individuação. Na individuação, o ser pré-individual faseia-se (se 

déphase) e individua-se embora nunca inteiramente. Tal como Scotus atestava que o 

Singular não esgota o Comum, em Simondon, o individuado não esgota o pré-

individual. O indivíduo não é a única realidade, o único modelo de ser, mas apenas 

uma fase da individuação. 

Do pensamento de Scotus e Simondon acerca da individuação sobressai, então, 

o seu carácter dinâmico, inacabado e mutacional, motor de individuações. Mas estes 

filósofos salientam, sobretudo, o deslocamento constitutivo da individuação entre o 

colectivo e o individual, articulados entre a potência e o actual. Como procurámos 

demonstrar, para Scotus, a individuação é um processo de desdobramento do Comum 

no Singular, e do Singular no Comum; e para Simondon, a individuação dá-se como 
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realização incompleta das fases do ser entre o pré-individual e o individuado. Este 

“entre” não denota um encalhamento ou uma imobilização aprisionante. Pelo 

contrário, este “entre” é o catalisador dos deslocamentos e itinerâncias. Significa uma 

composição múltipla do indivíduo e uma ênfase na sua dimensão relacional e 

relativizadora. Em ambos subjaz uma apreciação do indivíduo como existência por 

completar, daí o reenvio entre as dimensões colectiva e individual da existência, entre 

um campo de possibilidades abertas e a concretização específica dessas possibilidades. 

As suas filosofias constituem respostas ao problema que enunciámos previamente 

relativamente à individualização pela socialização: como conceber no mesmo indivíduo 

essas duas facetas? Como explicar que a individualidade esteja associada à 

colectividade, isto é, à sociedade no sentido do indivíduo plural? O processo de 

individuação que procurámos explanar tenta responder por intermédio dessa 

correspondência entre o Singular e o Comum (em Scotus), e entre pré-individual e 

individuado (em Simondon). A individuação como processo infinito cujo princípio não é 

o indivíduo mas o indivíduo como existência faseada da individuação. Processo 

dinâmico e interminável que dá origem a múltiplas individualizações articulando 

colectividade e individualidade. 

Contudo, de que modo sustentar esta visão transformativa da individuação? 

Que processo social poderá compreender esta modulação entre o Singular e o 

Comum? Pela argumentação que temos vindo a desenvolver impõe-se uma única 

resposta: o processo publicitário. 

Se a individuação se articula entre o fundo comum dos indivíduos e aquilo que 

os torna distintos, então - se quisermos aplicar o conceito filosófico à sociologia e aos 

estudos da comunicação humana - ela requer o princípio de publicidade como garante 

dessa passagem entre o comum (e partilhado) e o idiossincrático (o próprio e a 

actualização dessa partilha). A individuação, se fizermos o exercício de transposição 

para o campo sociológico, envolve uma dimensão publicitária capaz de fazer chegar o 

singular ao comum e vice-versa. Por isso, falamos (algo redundantemente) de 

individuação publicitária. Aliás, esta transposição do Comum e do Singular exercitado 

pelo princípio de publicidade encontra-se subentendido noutros capítulos desta tese, 

sendo um dos seus fundamentos principais. O que nos autoriza, ou pelo menos, nos 

motiva a associar individuação e publicidade? Precisamente os ensinamentos de 
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Scotus e Simondon, os quais destacam esse fundo comum a todos os indivíduos. A 

haeceittas e o individuado contêm uma natureza comum e pré-individual. A chave para 

ligarmos a individuação à publicidade é precisamente recordarmo-nos de que a 

perfeição da natureza comum surge apenas em interacção entre os indivíduos sem que 

pertença a algum em particular. Enquanto individualidades, os indivíduos participam 

num fundo comum, mas não afectam esse plano profundo de partilha da mesma 

natureza. A preposição entre é aqui preponderante: ela alude precisamente aos 

“negócios”(políticos, económicos, sociais, profissionais, et caetera) que os indivíduos 

estabelecem entre si nas variadas interacções em sociedade, designando o plano de 

intersecção das individualidades na vida social, o plano onde actua o processo 

publicitário como agilizador da existência social. Mas alude igualmente, e ainda, a esse 

fundo comum entendido como essa fase que Simondon chamou de “transindividual”. 

O Comum posta-se, assim, não apenas como fundo colectivo, partilhado, 

indiferenciado, pré-individual, mas também como trans-individual, princípio de 

publicidade. Constatamos, pois, que é o Comum, nesta dupla atribuição de fundo 

colectivo e fundo transindividual, que autoriza a associar individuação e publicidade. O 

transindividual e a publicidade não são termos sinónimos embora o segundo decline o 

primeiro. Isto é, parece existir no processo publicitário um fundamento transindividual 

que recolhe a inspiração do Comum presente no processo de individuação. Ou seja, a 

ideia do transindividual não traduz a publicidade; a sua condição de possibilidade é 

que é o princípio de publicidade. Ele perpassa na publicidade. 

Na individuação, a realidade indeterminada pré-individual pede uma segunda 

individuação que não ocorre dentro do individuado mas no colectivo transindividual 

que liga o indivíduo a outros indivíduos (Simondon, 2005: 310). O colectivo é essa 

natureza comum dos indivíduos que se cumpre quando os indivíduos entram em 

relação entre si. O transindividual como individuação que ocorre relacionalmente, isto 

é, como possibilidade de publicidade. A afinidade entre individuação e publicidade é 

aquela em que esta fornece o ambiente social onde essa segunda individuação que 

significa o transindividual se realiza. O processo de individuação supõe, assim, a 

publicidade, na medida em que envolve o transindividual como realização de uma 

natureza comum dos indivíduos. Se admitirmos a publicidade como o ambiente 

colectivo onde o Comum se manifesta socialmente, podemos reconhecer que a 
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publicidade está em estreita associação com a individuação. Como comenta Simondon, 

o colectivo não atenua a singularidade do indivíduo. Pelo contrário, como motivo da 

segunda individuação, ele reforça-o. O colectivo representa a condição de passagem 

do pré-individual para o transindividual, isto é, de uma condição potencial para a 

realização comum da actualização individual desse plano de indeterminação. Por isso, 

ele refere que o indivíduo é sempre um indivíduo de grupo. “Não é correcto falar de 

influência do grupo sobre o indivíduo; de facto, o grupo não é composto de indivíduos 

reunidos em grupo por determinados laços, mas de indivíduos agrupados (individus 

groupés), de indivíduos de grupo. Os indivíduos são indivíduos de grupo como o grupo 

é grupo de indivíduos. Não se pode afirmar que o grupo exerça uma influência sobre 

os indivíduos já que esta acção é contemporânea da vida dos indivíduos; não lhe é 

independente; tal como o grupo não é uma realidade interindividual mas 

complemento de individuação numa vasta escala que junta uma pluralidade de 

indivíduos” (Simondon, 2005: 298). Indivíduo de grupo é, assim, mais um conceito 

relativo à individuação que nos remete para o princípio de publicidade já que este se 

define justamente – como temos procurado mostrar - pela comunhão simbólica de 

uma diversidade de indivíduos numa unidade comum. A individuação é 

complementada pela individuação que transforma o pré-individual em transindividual. 

O indivíduo só o é porque atravessa um processo duplo de individuação que não 

apenas se baseia no reenvio do Comum e do Singular, como também – percebemo-lo 

melhor agora – porque é um indivíduo que se individua no transindividual sendo 

sempre um indivíduo de grupo. A relação do indivíduo ao grupo repousa na 

individuação simultânea dos seres individuais e do grupo. O indivíduo é presença do 

grupo, tal como o colectivo ou grupo significa uma presença do indivíduo, e não 

apenas um ajuntamento. O colectivo não é simples adição neutra de consciências 

individuais porque os indivíduos transportam consigo algo de colectivo e que se pode 

tornar do colectivo embora não esteja já individuado neles. O indivíduo não é apenas 

indivíduo (isto é, indivíduo individuado), como também reserva de ser não polarizada e 

disponível. Por isso, o transindividual não é o interindividual.” A relação interindividual 

vai de indivíduo a indivíduo; ela não penetra os indivíduos; a acção transindividual é 

aquilo que faz com que os indivíduos existam juntos (ensemble) como elementos de 

um sistema comportando potenciais e metaestabilidade, espera (attente) e tensão (…); 
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o transindividual passa no indivíduo como de indivíduo a indivíduo; as personalidades 

individuais constituem-se em conjunto (ensemble) como revestimentos (par 

recouvrement) e não por aglomeração (…)” (Simondon, 2005: 302). Tal como a 

publicidade, ele faz coincidir os indivíduos instituindo a comunicação através das 

significações partilhadas. Todavia, esta coincidência não é redutora visto não ser 

baseada na amputação das diferenças individuais mas numa segunda individuação que 

junta no indivíduo o colectivo. 

Existe, assim, uma primazia da experiência transindividual no indivíduo. Ele tem 

de ser pensado dentro de uma individuação vasta que envolve o colectivo como 

fundamento do Comum, dentro de um transindividual, ocorrente no princípio de 

publicidade. O que está em causa no transindividual, tal como na publicidade, é o 

colectivo como condição de significação. A existência de um colectivo é imprescindível 

para que uma informação seja significativa e para que o indivíduo se realize. Receber 

uma informação, comunicar, é, para o indivíduo, operar em si próprio uma 

individuação fundada no laço colectivo. “Descobrir a significação da mensagem de um 

ou de vários seres, é formar com eles um colectivo, é individuar-se da individuação de 

grupo com eles. Não há diferença entre descobrir uma significação e existir 

colectivamente com o ser em relação ao qual a significação é descoberta, visto que a 

significação não é do ser mas de entre os seres, ou melhor, através dos seres: ela é 

transindividual” (Simondon, 2005: 307). É perceptível que com esta frase Simondon 

está a abrir a porta da individuação não apenas à inter-subjectividade, como, e 

sobretudo, ao fenómeno comunicacional público237. O pré-individual, afectivo e 

emotivo, que existe no indivíduo dá-lhe o movimento de incentivo para ir mais além na 

direcção do outro. Por isso, para Simondon, a morte do outro e a solidão 

correspondem ao desafio que põem à prova o transindividual na medida em que ele é 

aquilo que ultrapassa o indivíduo prolongando-o (Simondon, 2005: 281). Não é 

exterior ao indivíduo embora se distancie dele; mas também não lhe é interior. Ele 

caracteriza a relação simultânea de exterioridade e interioridade em relação ao 

indivíduo interiorizando o exterior e exteriorizando o interior. Isto significa que o 
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 Não é por acaso que, para ele, o sujeito é exactamente este indivíduo individuado mais a natureza 
comum, o individuado mais o transindividual em que a significação é colectiva, relacional e 
transindividual. 
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indivíduo é tanto psico-social, como socio-psicológico: possui uma explicação que parte 

do seu interior (Psicologia), outra que parte do seu exterior (Sociologia) mas ele é uma 

realidade psico-social238 sendo isso mesmo que o transindividual significa. Por isso o 

que se prolonga no transindividual não são as raízes biológicas do indivíduo, nem tão 

pouco os seus pertences materiais; o que é eterno é o reconhecimento da relação 

excepcional entre interioridade e exterioridade, da necessidade da sua presença existir 

na presença do outro e da ausência dessa presença (morte) se prolongar como 

ausência. No fim do caminho que leva ao indivíduo está o transindividual, está o 

colectivo, está a publicidade como ambiente simbólico de ligação e religação239 dos 

indivíduos. 

Em síntese, do ponto de vista do princípio de publicidade interessa sublinhar 

que, contra uma concepção estagnada de formação de indivíduo, a individuação – tal 

como fomos lendo Scotus e Simondon – realiza-se enquanto processos múltiplos e 

complementares que nos impelem a falar de configurações do indivíduo. A 

individuação implica não apenas o reenvio entre o Comum e o Singular, entre uma 

natureza genérica e uma natureza particularizada, como também um segundo 

momento de individuação – o transindividual – que nos remete para o processo 

publicitário e que corrobora a tese de uma individualização pela socialização. A 

individuação como processo permanente e inacabado encontra na publicidade o meio 

onde o transindividual é cumprido e onde a noção de colectivo emerge como central 

na relatividade do indivíduo. Esta relatividade significa duas coisas: um, o indivíduo é 

um ser relacional e incompleto que se completa e individua junto dos outros 

indivíduos; dois, o indivíduo é um ser que se relativiza no colectivo em que o 

transindividual faz parte integrante da sua individuação. Não existem indivíduos plenos 

e auto-suficientes porque o indivíduo é justamente o conjunto de individuações que 

nele se operam: uma reserva de pré-individual aliado ao plano transindividual, ou na 

leitura de Scotus, uma actualização singular do campo das potencialidades que 

subjazem ao Comum.  

                                                           
238

 Como vimos, Simmel, Mauss e Elias preconizam esta mesma tese. 
239

 Por falar em religação (religione), não deixa de ser curiosa a importância que tanto Durkheim como 
Simondon concedem ao fenómeno religioso, respectivamente, na fundação de uma consciência 
colectiva e de um transindividual. Simondon parece, por vezes, conformar, a intuição iniciada por 
Durkheim ao associar espiritualidade e individuação, a partir de uma ideia forte de colectivo. 
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Por isso, não existe um individualismo mas vários. Não existe um indivíduo 

inteiramente distinto porque exactamente o que faz diferente é esse Singular que se 

forma a partir do Comum. Há, ainda, uma outra característica importante a ressalvar: a 

individuação é tanto mais publicitária quanto mais se entender que ela se articula de 

um transindividual que reúne indivíduos de grupo. Os grupos sociais não formam um 

corpo social homogéneo: o transindividual não localiza indivíduos mas, antes, fá-los 

comunicar, isto é, fá-los partilhar as significações que os relacionam. 

 

As Propriedades do Processo Publicitário – o exemplo da identização 
 

Aprofundemos agora o papel específico que o processo publicitário 

desempenha na individuação. A última secção descreve a individuação entre as 

categorias do Comum e do Singular, do pré-individual, individuado e transindividual. O 

princípio de publicidade surge neste problema quando pretendemos examinar 

detalhadamente o modo como o colectivo e o indivíduo se inter-relacionam. Na 

medida em que a individuação se funda na categoria do Comum e do transindividual, 

necessitamos da publicidade como princípio social que executa a aproximação do 

indivíduo à sociedade, que alia à individuação, não apenas o seu aspecto particular, 

como o seu aspecto colectivo e partilhado. A publicidade surge-nos, assim, como o 

princípio social pragmático que facilita a individualização pela socialização, 

possibilitando não apenas a individuação que oferece o Singular, como uma segunda 

individuação (a do transindividual ou Comum). O processo publicitário tem, pois, uma 

enorme afinidade com o processo de individuação na medida em que se caracteriza 

como o instrumento de mediação simbólica que as sociedades humanas dispõem para 

esse processo múltiplo de individuação. Ele sublinha o quanto a individuação não é 

apenas algo que individua o Singular, essa quidditas que distingue a existência do 

indivíduo, mas igualmente algo que individua através do Comum, essa natureza 

comum que todos os homens partilham. Podemos por isso, declarar, na medida em 

que a sociedade não é mais do que o indivíduo conjugado na pluralidade, que esta 

natureza comum se liga à sociedade e ao colectivo. O indivíduo individua-se em 

comunhão e partilha. O indivíduo nunca é apenas uma diferença, é igualmente uma 

semelhança. Inegavelmente, a publicidade procede a esta mediação simbólica entre a 
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diferença (a singularidade e particularidade do individuo) e a semelhança (a natureza 

comum e partilhada dos homens). É disso mesmo que trata a publicidade: da 

porosidade constitutiva do social, desses indivíduos que são simultaneamente 

individuações pessoais e individuações colectivas e da tentativa de ligar estas 

discrepâncias num núcleo transindividual.  

A publicidade significa, como já se disse, o plano de intersecção do indivíduo e 

da sociedade. No fundo, observamos em diversos domínios que a integridade 

distintiva que caracteriza o princípio de publicidade se mantém inalterada nas suas 

assunções fundamentais. Na individuação, voltamos a constatar o facto da publicidade 

se realizar entre indivíduo e sociedade, mais exactamente nesse reenvio do Comum e 

do Singular característico da individuação. Trata-se, pois, de afirmar a ligação entre os 

processos de individuação e de publicidade. Embora não sejam coincidentes nem 

equiparáveis existe, entre ambos, um plano concomitante. Pensarmos na individuação, 

tal como foi definida, sem a publicidade seria designar um processo incompleto na 

medida em que não se perceberia a passagem do quadro teórico para o quadro 

empírico. Dentro de uma análise de âmbito marcadamente filosófico, a individuação 

encontra na publicidade o conceito que (sem deixar de se pautar por um grande 

carácter teórico, bem entendido) permite melhor trazê-la ao domínio sociológico. Ela 

possui um maior grau de empiria, isto em sentido literal. A publicidade é aquilo que 

não se vê240mas que participa activamente na definição dos processos sociais e que 

acaba por ajudar a explicar como é que podemos conciliar o Singular e o Comum, e 

como será possível compreender sociologicamente a ideia de transindividual. Será 

difícil aceitar o social e o individual como se confrontando directamente numa relação 

de indivíduo e sociedade, a menos que permaneça no campo hipotético. O social, tal 

como o indivíduo, não se substancializa. Ele não tem uma essência porque, 

justamente, é constituído por uma pluralidade de indivíduos numa multiplicidade de 

interacções recíprocas (como mencionámos no capítulo anterior). Não existe um 

verdadeiro social ou sociedade, já que não há um único social; o que existem são 

configurações do social. Ele é acometido pela disparidade. O social não é substância 
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 Não diremos como Adam Smith que é uma Mão Invisível, nem tão pouco a pretendemos associar ao 
Espírito hegeliano, mas, com efeito, a publicidade é um princípio que não se vê mas se sente em cada 
experiência social. 
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porque não é um termo de relações; ele é sistema de relações. O indivíduo não entra 

em relação com o social senão através do social. Ou seja, o princípio de publicidade é o 

princípio social que compreende esses sistemas díspares de relações sociais. E é por 

seu intermédio que é plausível reconhecer uma participação recíproca de indivíduo e 

sociedade sem que haja a necessidade de conceber o indivíduo e a sociedade como 

sendo substâncias. 

O que se segue procura caracterizar o princípio de publicidade salientando-lhe 

os atributos mais relevantes para o seu papel promotor de individuação. Embora se 

pretenda relevar a aplicação sociológica da individuação e da publicidade, confiamos 

novamente na filosofia de Simondon para nos inspirar nos conceitos que guiarão a 

exposição desses pilares fundamentais da publicidade. Faça-se, no entanto, a devida 

salvaguarda. Simondon discute esses conceitos no único e exclusivo contexto da 

individuação. Ele não identifica o problema da publicidade como sendo relevante para 

a individuação. Todavia, o âmbito desses conceitos é tão extenso, a sua contribuição 

tão valiosa, que acreditamos justificarem, em justa medida, o seu alargamento ao 

princípio de publicidade. Ao contribuírem para um entendimento alargado da 

individuação permitem, como corolário, traçar um exame mais pormenorizado das 

relações entre individuação e publicidade. 

O que está, pois, em causa é descrever o princípio de publicidade de forma 

interrelacional e dotado de uma carga dinâmica tal que seja razoável concebê-lo a 

partir de sistema activo de relações sociais que nos ajude a perceber como a 

individuação é publicitária. Começamos, então, por definir a publicidade como um 

princípio alagmático. Do grego allattein significando transformar, modificação ou 

operação de intercâmbio, ele designa a metamorfose como fundamento das relações 

publicitárias. Simondon apelida de alagmático (allagmatique) a teoria geral dos 

intercâmbios e da modificação dos estados (Simondon, 2005: 328). O alagmático 

concerne, pois, a relação, a remodelação intensa dos estados inertes, a passagem 

entre estabilidades na direcção de novos estados. A publicidade é um princípio 

alagmático no sentido de ser um termo relacional que põe em confronto positivo, 

indivíduo e sociedade. Como alagma, a publicidade institui o ciclo comunicativo, um 

processo de geração contínua e de esforço sistemático para construir uma rede de 

relações. Cumprindo-se entre o Comum e o Singular que requer um transindividual, a 
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individuação carece de um princípio de publicidade alagmático que fuja das 

determinações e que seja um motor de renovações, de cruzamentos, de 

promiscuidades, que se edifique como centro de renovação mutável. O alagma241 pega 

nas estruturas solidificadas e converte-as em operações múltiplas de refundação dos 

termos. Ele opera a passagem das estruturas às operações o que significa que o mundo 

é uma realidade instável. Tanto mais movediço e inconstante quanto mais o 

reconhecermos como âmago de relações. O devir próprio da individuação encontra na 

propriedade alagmática da publicidade o centro das operações que caracterizam a 

volubilidade da experiência. Os intervalos que compõem a realidade social versam, 

com efeito, a possibilidade de uma relação; e a relação implica à partida uma 

operação. Se o indivíduo é relação em si mesmo, se ele é o palco de sucessivas 

individuações, se ele se individua no transindividual, a publicidade proporciona a 

mediação alagmática dessas operações intensivas que o fundam em permanência. A 

publicidade possibilita essa porosidade de uma individuação em gerúndio (isto é, o ser 

individuando-se) precisamente porque se posta como alagma, o mesmo é dizer, como 

mecanismo de conversão e mediação de planos distintos da realidade, mais 

exactamente do indivíduo como singular face à sociedade como pluralidade de 

indivíduos. Se a individuação é génese, precisamos de perspectivar da mesma forma o 

princípio social de mediação entre os indivíduos inter pares no duplo sentido de entre 

si e entre si e os outros; a publicidade, como alagma, é, também, génese. Génese 

alagmática traduzida no processo publicitário pela convertibilidade de indivíduo e 

sociedade. A publicidade, enquanto atributo alagmático, é entendida como 

complemento da individuação naquilo que ela tem de tensão, de sobresaturação. O 

indivíduo e a sociedade compreendidos como operações, como aquilo que eles fazem 

ou por que são feitos, não aquilo que eles são. A individuação comporta exactamente 

esta conclusão: os indivíduos são aquilo que fazem ou são feitos, ou seja, relações ad 

infinitum; não são independentes daquilo que fazem. Ora, a publicidade é o princípio 

social alagmático que liga tensional e operacionalmente essas redes de relações. A 
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 Não é a primeira vez que aludimos ao alagma da publicidade, embora seja a primeira vez que lhe 
damos o devido destaque. Na verdade, ele encontra-se presente na nossa discussão acerca da 
Disposição da publicidade e do seu regime imanente e emanente. 
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individuação é um agir que é um operacionalizar, um mobilizar e um dinamizar. A 

publicidade constitui a mediação alagmática e transformativa desse mesmo agir. 

Por isso, a propriedade alagmática resulta na propriedade transductiva da 

publicidade. A transdução é “uma operação física, biológica, mental, social, pela qual 

uma actividade se propaga de passo em passo (de proche en proche) no interior de um 

domínio fundando esta propagação sobre uma estruturação do domínio operada de 

lugar em lugar (de place en place): cada região da estrutura constituída serve à região 

seguinte de princípio de constituição (…)” (Simondon, 2005: 32). De forma 

simplificada, podemos afirmar que a transdução traduz o cúmulo simbólico através do 

qual os indivíduos e as sociedades se vão formando e transformando. Ela versa uma 

transitividade alargada, uma configuração em progresso da realidade social. A 

transdução é uma individuação em transição que ocorre no processo publicitário, na 

sua qualidade de transindividual. Ela é a operação universal de fundação do 

movimento, da pura propagação e contágio. A qualidade transductiva da publicidade 

traduz-se na possibilidade de acordar o homogéneo e o diverso, de conciliar o 

resultado das operações alagmáticas como a necessidade de fazer concordar o Comum 

e o Singular. É o que faz com que no fim deste processo de conversão, o indivíduo e a 

sociedade não permaneçam os mesmos: a transdução suporta a desubstancialização 

dos termos, carrega as individuações, aguenta a rede de relações alagmáticas que se 

constituem. Mas significa sobretudo, que cada relação se constrói sobre outra 

relação242; significa que cada sedimentação não destrói a anterior mas a reconfigura. 

Cada nova ligação, cada novo alagma que se dá na publicidade, é uma operação sobre 

as outras, é uma continuação dos processos que lhe deram origem e ao mesmo tempo 

um novo processo. A transdução como processo de reprocesso transforma a perda em 

ganho; cada vez que desfaz uma relação é para a reformular e a fazer emergir, assim, 

uma e outra vez. A inversão do negativo em positivo, a interrupção como começo de 

ligação, uma descoincidência dos termos que acaba por os fazer concordar. A 

publicidade é transdutiva porque conduz os processos a novas configurações 

reconduzindo-os, por sua vez, a novos processos. Um princípio de auto-complexidade 

composto de sucessivos reenvios; por isso, a sua utilidade para a individuação 
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 “A transdução caracteriza-se pelo facto do resultado desta operação ser um tecido concreto que 
compreende todos os termos iniciais” (Simondon, 2005: 34). 
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enquanto reenvio de um Comum e de um Singular. Ela permite passar de um regime a 

outro, de uma condição a outra, de um plano a outro sem reducionismos, sem que isso 

implique a fusão dos termos ou o seu completo distanciamento aniquilante. O 

processo publicitário é transdutor: recebe e reenvia, acolhe e retransmite. Um 

transdutor é um dispositivo (eléctrico, electromagnético, fotovoltaico, etc) que 

transforma um tipo de energia noutro. O paradigma da publicidade como princípio 

social de mediação assente nesse dispositivo transdutor. Surge associado à 

individuação porque, como vimos, a individuação pede uma mediação do reenvio 

sucessivo do Comum e do Singular, do indivíduo e da sociedade. Como transdutora, a 

publicidade significa a modulação interposta entre uma energia potencial e a 

actualização dessa energia (seja esta de que qualidade for - energia agonista, 

antagonista - ou de que tipo for – social, económica, política). 

A consequência das propriedades alagmática e transductiva é a implicação de 

uma terceira propriedade: a da metaestabilidade, à qual já fizemos referência a 

propósito da individuação. A publicidade tem um valor metaestável de acordo com a 

ideia de que ela representa uma forma de equilíbrio que oscila entre a instabilidade e a 

estabilidade. Na medida em que procede à mediação alagmática e transductiva do 

Comum e do Singular, a publicidade vê-se confrontada entre as estruturas e as 

operações243, entre o movimento dos reenvios e os repousos das cristalizações. Como 

princípio social de encontro do indivíduo e da sociedade (e, como vimos com a 

individuação, de encontro consigo mesmo através do colectivo transindividual), a 

publicidade revela-se um processo metaestável fundado num equilíbrio dinâmico que 

supõe séries de operações ininterruptas através dos quais esse equilíbrio é obtido. Ela 

traduz-se no dinamismo das cristalizações: as solidificações nunca se tornam 

estagnadas porque sobre elas se interpõem novas operações. Tal como a individuação 

supõe um estado metaestável porque se cumpre através de sucessivas individuações 

(o faseamento do ser de Simondon), a publicidade, como princípio onde a individuação 

se realiza, também denota esta metaestabilidade como fonte de constantes 

renovações. A porosidade do processo publicitário consagra-se neste estado 

metaestável, estado de relações intermináveis que se sobrepõem entre si e se fazem 

sucessivamente reenviar. A metaesbilidade designa, assim, a unidade que perpassa no 
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processo publicitário entre o indivíduo e a sociedade. O que caracteriza a propriedade 

metaestável da publicidade é que é composta por diversas configurações onde cada 

uma representa uma desconfiguração. A metaestabilidade advém do perfil ordenado 

que se forma a partir das desconfigurações e desordenações. A mescla de termos não 

aponta para um estado caótico, mas simplesmente para um equilíbrio onde a 

precariedade é o seu mais alto valor (consubstancia o paradoxo dos desequilíbrios 

como fonte de equilíbrio). As energias são, assim, sempre potentes, porque cada 

actualização engendra novas potencialidades. É na publicidade que o reenvio do 

Comum e do Singular processado na individuação encontra a sua expressão social. E a 

metaestabilidade publicitária caracteriza o processo incompleto onde cada operação 

alagmática se realiza numa transdução, ou seja, ela caracteriza um equilíbrio dinâmico 

feito de desequilíbrios, compatibilidades e incompatibilidades. 

Todavia, de que modo estas propriedades do princípio de publicidade dizem 

respeito à individuação? Mais exactamente, onde é que aferimos o transindividual na 

publicidade? Ou, ainda, como é que o alagmático, a transdução e a metaestabilidade 

funcionam no princípio de publicidade quando este é chamado a desempenhar o seu 

papel transindividual? 

Embora estas perguntas envolvam estudos complexos aprofundados, ficamo-

nos pela tentativa de encontrar apenas um início de resposta num problema até agora 

oculto: o da identidade, ou mais exactamente como defenderemos, o processo 

identitário. Com efeito, é naquilo que concerne os caracteres próprios e distintivos que 

podemos encontrar a expressão das propriedades da publicidade. Mais uma vez, 

reconheceremos que o que está em causa no processo identitário (na medida em que 

esta se segue à individuação) é essa modulação entre o Comum e o Singular244 que 

também exige um regime publicitário que privilegie experiências sociais metaestáveis. 

Já que a identidade pode descrever uma procura de auto-atribuição de qualidades, ela 

convoca um processo operado entre o indivíduo e a sociedade245. Tal como a nossa 

argumentação (scottiana e simondoniana) acerca da individuação demonstra, toda a 
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 Estamos já a distinguir entre processo identitário (que aponta para o reenvio do Comum e do 
Singular) e identidade, a qual como vimos a propósito da individuação em Scotus, indicia o Universal. 
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 Envolvendo, especificamente, aquilo que pode ser alocado, aquilo que é possível alocar e aquilo que 
a sociedade permite que aquele indivíduo aloque para si. Esta tripartição das possibilidades de 
identidade não está totalmente ausente no capital simbólico. 
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questão identitária (pessoal ou colectiva) é um problema, não um dado assente. 

Contra o identitarismo e as reivindicações essencialistas da “identidade”, a 

individuação como dinâmica metaestável, mostra que toda a solução definitiva 

identitária tende a dissolver aquilo que pretende instituir.  

Principiamos, então, por demonstrar a substantivação da identidade no âmbito 

da compreensão moderna do conceito, e seguidamente esboçaremos uma 

recompreensão da identidade tendo por inspiração as propriedades alagmática, 

transdutiva e metaestável da publicidade. 

É a Pascal que é atribuída a substantificação do pronome pessoal “je” através 

da sua utilização du moi como invólucro de qualidades. “Se gostam de mim (Si on 

m’aime) pelo meu juízo, memória, não gostarão de mim (m’aime-t-on moi)? Não, 

porque eu posso perder essas qualidades sem me perder (me perdre moi). Onde fica, 

então, este eu (moi), se não está nem no corpo nem na alma? E como gostar do corpo 

ou da alma a não ser pelas suas qualidades (…)? Nunca se gosta da pessoa, mas apenas 

das suas qualidades” (Pascal, 1991: 407). A pessoa é, assim, definida, aos olhos dos 

outros, pelos seus atributos: o moi como uma caixa-forte ou um cofre secreto e 

profundo que contém as qualidades que fazem a pessoa. Em Língua Inglesa, foi Locke 

que procedeu a essa substantificação ao associar a personal identity a um self. No 

capítulo XXVII do Livro II do An Essay Concerning Human Understanding, ele define a 

identidade como o resultado de uma relação: assim, para achar a identidade é 

necessário comparar uma coisa consigo mesmo em dois momentos distintos e 

comprovar a sua invariabilidade e permanência. Um indivíduo ou substância particular 

é um ser que se distingue de um outro pela sua relação única a determinado tempo e a 

determinado espaço. E quando se refere à identidade pessoal, Locke acrescenta uma 

ideia fundamental: a de consciência individual246. Assim, para declarar que uma pessoa 

permanece a mesma e assim obter a sua identidade, é necessário que uma consciência 

individual verifique a sua continuidade entre dois estados ou momentos diferentes247. 

A condição de possibilidade da identidade é a consciência, da qual provém o self. Não 
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A referência à consciência individual é feita no famoso An Essay Concerning Human Understanding de 
Locke tendo sido, em Julho de 2010, acedido em 
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/locke/locke1/Essay_contents.html. 
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 Locke é o primeiro a colocar sobre a alçada da identidade uma consciência e um self. Para Descartes, 
por exemplo, o cogito não é um self (nem um soi, nem um moi, mas si um je), nem mesmo uma 
consciência. 
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é a identidade numérica que constitui a pessoa mas uma identidade que existe na 

consciência individual e que se traduz no facto de se reconhecer a si própria (itself). O 

self é, pois, a consciência (e consistência) de si. Tal como na filosofia clássica do sujeito, 

assistimos à concepção do acto cognitivo segundo uma forma transitiva em que a 

relação se estabelece entre um sujeito e um objecto. O indivíduo reconhece a sua 

identidade através de uma relação transitiva consigo mesmo na primeira pessoa do 

singular. Esta teoria da identidade baseia-se naquilo que Descombes apelida de 

egologia cujo propósito é explicar ”como é que eu sei que eu sou eu mesmo” (2004: 

126). A egologia enuncia uma concepção substancial do sujeito em que a identidade é 

percepcionada como verdade fundamental. 

O conceito de identidade pessoal contemporâneo vai beber muita inspiração a 

Pascal e a Locke mesmo nas suas variadas acepções. Com efeito podemos encontrá-lo 

desde a Filosofia, passando pelo Direito, Matemática, Engenharia Informática, Política, 

Sociedade, etc. Dada a variedade de ocorrências, ele não é desprovido de 

ambiguidade. Por exemplo, em Teoria Política, a identidade é entendida como 

patamar para a acção social ou política não-instrumental sublinhando uma acção que 

respeite os particularismos e que não se consigne como putativa acção de interesse 

universal. Mas já em Sociologia, e num plano colectivo, a identidade é compreendida 

como uma parecença (simbólica ou material) fundamental entre membros de um 

grupo social. Ela é aí invocada para descrever um atributo profundo e primordial do 

indivíduo, distinguindo-se dos atributos contingentes, acidentais ou superficiais. Em 

síntese, a compreensão moderna da identidade compreende uma variedade de 

definições a partir de três grandes núcleos argumentativos: a permanência ao longo do 

tempo de um indivíduo que permanece constante apesar das transformações do seu 

ambiente (Locke); uma noção de unidade que delimita aquilo que pertence ao 

indivíduo e o distingue de todos os outros (Descartes); e uma relação entre dois 

elementos que nos permita reconhecê-los como idênticos (Pascal). 

Existem duas grandes compreensões da identidade, cada uma salientando tipos 

de experiência diferentes. A concepção forte da identidade (Brubaker e Cooper, 2000: 

10) conserva o significado convencional do termo enfatizando aquilo que permanece 

idêntico ao longo do tempo. Ela é algo que todos os indivíduos e grupos sociais não 

apenas possuem como ainda procuram; a identidade como uma descoberta que 
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frequentemente se revela errada e que deve sofrer um novo investimento. Esta 

concepção forte descreve uma identidade homogénea e coesa que implica elevados 

níveis de uma consciência partilhada, a qual distingue os seus membros e estabelece 

demarcadas linhas de fronteira entre os que pertencem e os que não pertencem. A 

concepção fraca da identidade (Brubaker e Cooper, 2000: 11) enfatiza a multiplicidade, 

a instabilidade e a fragmentação da identidade. Ela descreve-a como resultado de uma 

negociação ou construção que, não obstante concorde com um núcleo imutável, 

sublinha o seu fluxo transformativo, ao ponto de ser mais próprio entendê-la como 

plural (as identidades) do que como singular (a identidade). É justamente esta sua 

pluralização que as deixa mais susceptíveis às críticas de inaptidão teórica. Se as 

identidades se perdem na sua maleabilidade e negociação social, então, a sua utilidade 

para definir e cristalizar uma noção diminui. A identidade torna-se, deste ponto de 

vista, tão elástica que perde a capacidade de desempenhar o papel de instrumento 

teórico. 

O nosso argumento aspira a deslocar-se para fora deste rótulos, 

respectivamente, modernos e pós-modernos. O que está em causa nas propriedades 

da publicidade é uma compreensão da identidade em moldes que aproximam a 

concepção fraca e a concepção forte: um entendimento que possa simultaneamente 

ser visto como maleável sem com isso significar que se torne liquefeito; que possa ser 

visto como sólido sem que isso transporte consigo uma aura de homogeneidade e 

rigidez que não autorize a flexibilidade. Igualmente, o nosso argumento pretende 

afastar-se das concepções substantificadas da identidade. O problema dessa egologia é 

entender a designação de si mesmo (o moi e o self) de um modo reflexivo directo onde 

o acesso privado do indivíduo a si mesmo deriva de uma decisão intencional de um 

sujeito. A compreensão subjacente é a de que a identidade, tal como o indivíduo, é um 

atributo indiviso e pleno cujo acesso depende de uma deliberação introspectiva. O 

indivíduo encontra em si próprio a sua identidade oculta. Cabe a ele desbravar o 

pântano de sujeições e constrangimentos sociais que o impedem de se descobrir. 

Contudo, diremos, por contraste, que a reflexividade patente no indivíduo não o deixa 

com apenas um “si mesmo”, mas fá-lo revestir-se com uma consciência pessoal 

determinada por uma multiplicidade de contextos sociais que trazem à tona muitos 

“si-mesmos”. A imagem de si forma-se e reforma-se ao longo do tempo. Longe de ser 
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unitária, a reflexividade do indivíduo é compósita. Proust lembra-nos na À La 

Recherche du Temps Perdu que o indivíduo tem uma identidade repartida entre si-

mesmos: um si-mesmo ocorrido que entra em ruptura com o momento presente, e um 

si-mesmo que procede das vivências passadas. Nessas páginas de retrospecção, 

desenha-se esse confronto de si-mesmos, tal como duas memórias confluem. 

Conforme escreve Ricoeur, o “eu” das filosofias do sujeito é atopos, sem lugar definido 

no discurso (1990: 27). Daí que ele construa uma hermenêutica do sujeito para lá da 

alternativa de um cogito e de um anti-cogito sublinhando a mediação reflexiva sobre a 

posição imediata do sujeito. Isso significou cindir a identidade do indivíduo e abri-la à 

dissociação de duas significações do termo “mesmo”: uma identidade-idem e uma 

identidade-ipse coabitam no mesmo espaço identitário do indivíduo segundo a ideia 

de permanência no tempo. A mesmidade significando a unidade no tempo, num 

sentido próximo ao de Locke (o que ele é); a ipseidade como identidade própria que 

define quem o indivíduo é (quem ele é). A ipseidade implica uma dialéctica 

complementar entre a identidade-ipse e a identidade-idem, ou seja, do si mesmo 

enquanto outro que si. No círculo da mesmidade, a alteridade é o outro absoluto, 

distinto, contrário. Contudo, na ipseidade, a alteridade é o que contribui para a 

identidade do indivíduo (Ricoeur, 1990: 14). Soi-Même comme un autre condensa essa 

carga de alteridade na própria identidade individual O si-mesmo não é apenas 

unidade, é também diversidade, é o outro de si ao mesmo tempo que um si-mesmo 

que é alimentado pelo outro. Isto indica-nos uma polaridade constitutiva da 

identidade em que o indivíduo não é redutível à determinação de um simples 

substrato a extrair. A polissemia identitária sugere uma inflexão dirigida à 

imutabilidade do idem e ao trabalho de si do ipse. A identidade não concerne apenas o 

mesmo, diz respeito igualmente a um trabalho sobre si fundado na alteridade. A 

polissemia da identidade envolve, assim, uma polissemia da alteridade. A identidade 

dada, não como bloco, mas como parcelas diminutas a reconstituir segundo uma 

admissibilidade de graus. 

A crítica céptica de Hume à ideia unificada e absolutamente homogénea da 

identidade revela-se extremamente útil como ponto de partida para repensar o que 

não é “a identidade” (como substância de um indivíduo estagnado). Ele mostra como a 

questão do moi, na medida em que é interrogada com os pressupostos errados, 
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constitui um labirinto. A procura de uma identidade estável (e estabilizada) reflecte um 

tipo de realidade que é inspirada pelo substancialismo e que se traduz em ideias 

ilusórias. Hume critica, assim, as ideias inatas (Hume, 1995: 47) e a teoria da memória 

de Locke, sublinhando que uma colecção de recordações não forma um indivíduo uma 

vez que a conexão que o explica não advém da memória (Hume, 1995: 354). A 

conclusão primordial do A Treatise on Human Nature resume-se na correlação do 

entendimento com a imaginação e a afectividade destituindo a oposição habitual entre 

razão e paixão. Segundo Hume, o que distingue o homem do animal não é tanto o 

pensamento quanto um tipo de pensamento específico capaz de estabelecer outras 

relações para além das relações de semelhança (Hume, 1995: 257) graças à imaginação 

como faculdade de assegurar todo o tipo de conexões. No fundo, ele faz da imaginação 

um termo muito próximo (senão sinónimo) do entendimento. A razão não é 

apresentada como uma propriedade inata, mas como a faculdade que possui a 

capacidade de encadear as ideias em função da situação e das relações particulares da 

vida do indivíduo. É por isso que o teatro serve a Hume como metáfora do 

entendimento. Este só existe na medida em que o indivíduo possui impressões. Não 

existe por si ou em si mas apenas quando funciona, quando as diversas percepções 

desfilam sucessivamente, numa variedade infinita de posições, perante o indivíduo. O 

que compõe o espírito (mind) não é senão a sucessão de percepções, um teatro de 

apresentações onde elas são representadas (Hume, 1995: 344). O espírito não é nada 

em si mesmo; declarar que o “eu” é o espírito individual e partir daí para provar que se 

trata de uma substância, como Locke faz, é, para Hume, um contra-senso. Neste 

sentido, o espírito não tem impressões, elas não lhe são inerentes; ele é as suas 

impressões, ele é esse desfilar de formas perceptivas (Salaün, 2003: 48).  

No An Enquiry concerning Human Understanding, o filósofo escocês discute os 

três princípios de associação de ideias: a parecença, a contiguidade e a relação de 

causa e efeito. Porém, a identidade é uma relação de ideias de um tipo diferente, 

estando aí o núcleo fundamental para a nossa reflexão. Com efeito, de acordo com 

Hume, já que não percebemos directamente a identidade, ela tem de ser remetida 

para a categoria das relações filosóficas (a realização da conexão entre ideias). A 

identidade não tem, assim, um sentido de realidade no mesmo sentido do que uma 

coisa ou um ser vivo. A denúncia da ficção do eu (fiction of the self) resulta desta 
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rejeição de que a identidade - enquanto sistema de relações operado por um espírito – 

possua uma realidade substancial. O eu não é uma substância mas uma ficção 

particular que existe enquanto resultado e actividade da mente individual. Em vez de 

se alinhar com a tradição filosófica e interrogar-se o que é o eu, Hume, à revelia, 

prefere voltar-se para os hábitos de pensamento e interrogar o motivo pelo qual os 

homens se inclinam a admitir a existência de uma identidade substancial. Por isso, ele 

concentra-se no espírito humano (mind) e não no eu como realidade a priori. Ele 

delata, pois, uma miragem substancialista da identidade, a qual supõe uma definição 

abstracta e essencialista. Para Hume, os homens vivem como se, neles mesmos, 

dispusessem de uma identidade espiritual dentro de uma hipotética interioridade. 

Contudo, dentro do quadro experimental as respostas às perguntas:  “ o que é o eu”; “ 

o que é este eu” ou “ onde reside o eu”? são impossíveis. Estas interrogações 

enunciam, sim, uma falácia já que pressupõem um eu objectivado e localizado (Salaün, 

2003: 62). O eu não tem lugar, forma ou existência em si fora de um espírito: o grande 

esclarecimento que Hume nos traz é que se existe algo a que chamamos de eu, trata-

se de um ordenamento de ideias e impressões, efeito de composição, conexão e 

associação por parte de um espírito248 (Hume, 1995: 124). O homem só conhece 

objectos particulares; afirmar que o pensamento é a sua essência não tem sentido. O 

que se pode dizer é que os homens possuem o hábito de se definir como possuindo 

um eu e uma identidade abstracta, mas isso não prova nada. Assim, o eu não existe 

fora de uma ideia de eu, fora de uma atribuição de identidade. Não existe um 

indivíduo que, como uma coisa, subsistiria por si mesmo. 

 Hume incita-nos, então, a deslocar o quadro de reflexão da identidade. A 

identidade não é uma substância ou coisa, isto é, no sentido de ser uma realidade 

perene que só precisa de si mesmo para existir, como escrevia Descartes nos Principia 

philosophiae. Em vez de procurar uma definição satisfatória de substância, o filósofo 

escocês afasta-se desta análise na direcção da faculdade imaginativa. A explicação para 

a noção de eu e a definição da identidade pessoal reside, então, na imaginação. Esta 
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 Referindo-se à discussão humeana da identidade, Balsemão Pires sintetiza esta conclusão: “ Nada há 
de essencial no mundo fora de nós, nem há nada de idêntico consigo mesmo na natureza, que não 
encontre a sua explicação fora dessa mesma natureza, em operações mentais de complexidade variável 
de um observador” (Balsemão Pires, 2000: 371). Neste sentido, talvez se possa dizer que o 
perspectivismo nietzscheano (no qual “não existem factos, apenas interpretações”) recolhe o legado 
humeano. 
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ultrapassa a experiência dos objectos isolados reunindo o descontínuo através de 

relações causais. A imaginação liga e ordena a diversidade de percepções numa 

unidade. É esta ligação que a imaginação aplica às impressões que torna possível a 

adição ou a subtracção de características sem que a identidade seja alterada. Acredita-

se numa identidade perene quando na verdade isso não passa, de acordo com Hume, 

da tendência da imaginação a unir as percepções discrepantes num fundo unitário. A 

ideia de identidade é, assim, um produto da reflexão supondo na projecção 

imaginativa a aprendizagem, crenças e hábitos. O que sustenta a vivacidade da ficção 

do eu é essa propensão da imaginação a concebê-la como permanência em que toda a 

sequência de percepções é reunida sob o termo “identidade”(Hume, 1995: 293).  Na 

designação da “identidade”, a variedade infinita de diferentes percepções é reunida e 

condensada, sendo esta a causa da convicção, por parte dos homens, na sua ficção e 

na sua aparente dimensão substancial. A crítica a Descartes e a Locke é peremptória: a 

evidência de uma consciência de si é uma quimera porque, a possuir uma ideia do eu, 

o homem obtê-la-ia como resultado de operações intelectuais por via imaginativa. A 

ideia de um “eu em si” não é verdadeira porque depende sempre da ordenação 

unitária e coerente das percepções que a imaginação lhe impõe.  

Interessa salientar, pois, que segundo Hume, a identidade não é senão a 

metamorfose da diversidade, ou, se quisermos, uma manipulação unitária das 

impressões que dão à existência uma aparência invariável e constante. Esta assunção 

está associada ao modo como determinámos a individuação. Tal como enfatizámos o 

processo dinâmico subjacente à individualização, queremos agora sublinhar o quanto é 

ilusório falarmos de “identidade”. Porque o que o filósofo escocês nos indica é que a 

identidade, no sentido substancial e singular, não existe na medida em que ela é um 

processo construído sobre variações de impressões individuais. O indivíduo é definido, 

antes, segundo a ideia de um feixe ou colecção de percepções diferentes inseridos 

num fluxo perpétuo (Hume, 1995: 273). O indivíduo não se caracteriza pela unidade ou 

permanência. Esta mobilidade da existência e esta variabilidade das percepções 

impedem que se fale numa identidade fundada como algo interior e essencial ao 

indivíduo. Este compõe-se de um movimento incessante. Como refere a metáfora do 

teatro, o espírito não é senão as suas percepções; é a sua passagem que o faz existir. 

Enquanto Locke prefere destacar a mesmidade da identidade, Hume, por seu lado, 
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distingue a diversidade como sua componente fundamental já que é somente a 

imaginação que inocentemente opera a transição da diversidade das impressões a 

uma coerência das impressões que autoriza a reconhecer uma “identidade” do 

indivíduo em si mesmo. É a imaginação a preencher as lacunas e os vazios dessa 

colecção diversa de impressões optando, no bom espírito cartesiano, pela 

simplificação. Assim, na medida em que o indivíduo se compõe de múltiplos estratos e 

inconstâncias, o seu eu, a sua identidade, é uma construção imaginária que solidifica e 

fixa a diversidade. “A identidade não é qualquer coisa que pertence realmente a estas 

diferentes percepções e as une umas às outras, mas (…) uma qualidade que nós lhes 

atribuímos devido à união das ideias na imaginação no momento em que reflectimos” 

(Hume, 1995: 352). Assim, a imaginação inventa uma identidade de função estratégica 

e baseada num princípio de simplicidade para assegurar a coesão das 

descontinuidades, tendo em vista a necessidade de aplicar à diversidade uma unidade 

e uma totalização que seja reconhecível. A identidade é, assim, encarada como um 

rótulo que sintetiza numa fórmula homogénea e breve, a diversidade que compõe o 

indivíduo. Ou ainda, a identidade como efeito da tendência da imaginação a encurtar e 

a abreviar os feixes de relações presentes na representação de uma pessoa ou objecto. 

Ela designa, no fundo, a operação de convergência de linhas díspares para um ponto 

aglutinador. 

Este aspecto da identidade desempenhar um papel de condensação das 

características do indivíduo levanta um embaraço já conhecido na Antiguidade Clássica 

e que é exposto por Plutarco na Vida de Teseu249 no célebre exemplo do navio de 

Teseu. Plutarco menciona que os filósofos se dividem na consideração da questão de 

considerar como sendo o mesmo, um navio cujas partes foram substituídas250. Uns 

afirmam que, uma vez que as tábuas que o compõem e fazem dele um navio já não 

são as mesmas, então, a sua identidade mudou; outros declaram que apesar das suas 

partes não serem as mesmas, a identidade do navio permanece porque mantém a sua 

função, já que as novas partes ainda contribuem para a mesma finalidade que é 
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  Vies Parallèles des Hommes Illustres de Plutarco, e especificamente a Vida de Teseu, pode ser 
consultada em http://ugo.bratelli.free.fr/Plutarque/PlutarqueThesee.htm (Julho de 2010). O parágrafo 
XXIII é aquele que nos interessa. 
250

 Este problema estende-se a muitas outras situações rotineiras sendo essencialmente o mesmo 
quando nos interrogamos se a identidade, por exemplo, de uma equipa ou de um departamento 
académico, se mantém mesmo quando os seus elementos originais já não estão presentes.  
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constitui-lo como navio. Sabemos que no De corpore Hobbes (1999: 107) resolve esta 

dificuldade consignando a identidade a um nome. Mesmo que todas as tábuas, velas e 

instrumentos marítimos fossem modificados ou substituídos, a identidade do navio 

mantém-se inalterada porque o continuamos a chamar “o navio de Teseu”. Ele 

argumenta que se se retirassem as tábuas originais do navio de Teseu para outra 

embarcação, esta não formaria o famoso navio do herói Ateniense. Tratar-se-ia de 

uma nova identidade. Através da associação da identidade e da imaginação, 

percebemos que Hume não adopta esta solução nominalista colocando-se ao lado dos 

filósofos citados por Plutarco que defendem que a identidade do navio é conservada 

porque a sua finalidade se mantém (Hume, 1995: 349). Como quando uma igreja é 

reconstruída por completo mantendo o nome original. O embaraço reportado por 

Plutarco confirma a tendência, sublinhada por Hume, do espírito, por intermédio da 

imaginação, tender a apagar as diferenças e concentrar-se naquilo que permanece 

idêntico. E a digressão mostra que, no que diz respeito à natureza dos objectos, é mais 

fácil aceitarmos as pequenas transformações das partes do que as transformações 

notórias do todo. 

A convocação de Hume à colação teve por intuito iniciar um percurso que 

defina pluralmente a identidade a partir da crítica à sua concepção substancialista e 

unitária. Ao fazer a mudança de quadro de análise, procuramos explicitar como 

podemos entender a identidade à luz da individuação, e mais exactamente, como 

compreender o importante papel da publicidade neste processo. Neste sentido, o que 

nos interessa, para já, é relevar a dissolução do sujeito clássico que a identidade (ou o 

eu) como ficção transporta. Hume entende por essa ficção que o indivíduo é um 

pseudo-eu, ou um sujeito-devir (Salaün, 2003: 104). A identidade como qualidade 

putativa em vez de qualidade ínsita. Um processo de constituição da identidade sem 

que esta signifique algo de estável. No fundo, um processo identitário fundado numa 

economia das relações extensas onde a identidade, como sentimento do mesmo ou 

daquilo que permanece idêntico, não é uma propriedade inerente ao indivíduo mas 

um processo que não pode ser destacado do processo temporal de constituição 

complexa do indivíduo. Contra a imobilidade das imagens identitárias, observamos, em 

Hume, o primeiro passo para uma apologia da mobilidade originária das percepções e 

do próprio processo identitário.  
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O segundo passo foi dado por Nietzsche. A crítica que ele faz da concepção 

tradicional do indivíduo descreve uma falsificação da existência se por indivíduo 

entendermos uma correlação de identidade. Ao contestar a sua pressuposição de 

unidade, ele considera que o indivíduo é uma ficção (Nietzsche, 2004: 285) 

engendrada pela moralidade de rebanho. O estatuto de unidade indivisível é negado 

pelos seres infinitos que compõem a pluralidade de cada indivíduo. À noção de átomo 

ou coisa, ele contrapõe os “quanta dinâmicos” (dynamische Quanta) como tensão 

relacional em fluxo ininterrupto. Ele escreve que a essência última das coisas é a acção 

a qual forma uma estrutura de multiplicidades e de elementos activos que nas suas 

relações recíprocas correspondem simultaneamente a objectos e a obstáculos. O 

indivíduo é, sobretudo, uma pluralidade móvel de forças251. Na Volonté de Puissance, 

Nietzsche escreve que o verdadeiro indivíduo é metamorfose, ser em devir, não aquilo 

que pertence ao único, ao idêntico ou ao mesmo. “ Não podemos mais sentir a 

unidade do eu, nós encontramo-nos sempre entre uma multiplicidade de seres. Nós 

somos cindidos em vários seres, e cindimo-nos repetidamente” (Nietzsche, 2004: 285). 

Esses “quanta dinâmicos” é o que, no fundo, Nietzsche chama de vontade de poder, 

elemento primordial do universo, imensidão de forças a partir do qual a individuação 

irrompe. O homem define-se por ser uma pluralidade de vontades de poder. Ele é um 

ser múltiplo em que o eu não é senão uma unidade imaginária que surge com a 

moralidade do rebanho252. Como vontade de poder, o homem não é somente um 

indivíduo como representa também toda a ideia de espécie. O übermensh manifesta-

se precisamente na capacidade que o indivíduo tem em perceber essa pluralidade de 

forma positiva e a intensificar singularmente. Na medida em que a individualidade não 

é um datum que se encontre em cada indivíduo, Nietzsche entende-a como uma tarefa 

a ser cumprida num processo em que o indivíduo se liberta progressivamente das suas 

características genéricas (a espécie) (Nabais, 2001: 141). O indivíduo faz-se de 

relações, isto é, de forças inerentes que só existem na medida em que há forças que 

lhe resistem. Uma força só é possível dentro de um campo de forças. O indivíduo 
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 Pense-se, por exemplo, no Eterno Retorno. 
252

 Reveladora, talvez, de uma concepção (moderna) que vê na substância do eu o fundamento do 
indivíduo, é o seguinte aforismo: “Antigamente, o eu escondia-se no rebanho; presentemente, o 
rebanho esconde-se ainda no fundo do eu” (Nietzsche, 2004: 285). Isto é, Nietzsche critica a moralidade 
que recorre à ideia de eu profundo como refúgio da sua própria fragilidade. 
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afirma-se como relação porque ele é uma força frente à resistência que outras forças 

lhe impõem. Cada força individual relaciona-se com as outras forças atingindo um 

equilíbrio dinâmico. 

Ficção do eu, ficção do indivíduo, Hume e Nietzsche, ao reprovarem as 

concepções tradicionais da identidade, apontam-nos um re-entendimento da noção 

com base numa perspectiva dinâmica do indivíduo e da individuação. As suas 

propostas criticam a visão estática, unitária e homogénea da identidade optando por 

sublinhar os processos fluidos e díspares que concorrem para a formação e 

reformação da identidade. Tal como destacámos o processo generativo da 

individuação, estamos agora a salientar a dimensão generativa e regenerativa da 

“identidade” como tarefa processual inacabada. Uma das implicações subjacentes aos 

nossos comentários é que a “identidade” acaba por se revelar um termo magro para 

dar conta do processo de formação identitária. Ela assume-se numa ideia que não 

concorda com os pressupostos da individuação e com as propriedades alagmática, 

transdutiva e metaestável da publicidade. Parece que a diversidade fica aprisionada na 

palavra e que toda a sua ambiguidade ínsita é erradicada. Se procuramos, como 

dissemos, conciliar as concepções forte e fraca da identidade precisamos de a tornar 

um oximoro e falar dela como cristalizações líquidas conservando, ao mesmo tempo, o 

sentido fluido sem com isso cair em extremismos reificantes. A “identidade” como 

conceito centrado, coeso e unitário é insuficiente para dar conta das multíplices 

trajectórias que compõem o indivíduo253 (a sua individuação).  

Se a individuação constitui individualizações porosas por intermédio de um 

princípio de publicidade assente nas suas propriedades comunicantes e comutativas, 

então, precisamos de uma categoria menos universalista e genérica de “identidade”. 

Não se trata de nos rendermos à particularidade: isso seria implausível já que a 

publicidade estabelece essa mediação entre Comum e Singular. O particular concorre 

com o universal sendo essa a dificuldade em equação. Por isso necessitamos de ir além 

do conceito simples, predicativo e unitário da identidade. Todavia, que alternativas 

existem que possuam um elevado grau de heterogeneidade e posições contraditórias 
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 Por exemplo, Benasayag comenta que “o «mundo» como unidade, como globalidade «não existe». 
Do mesmo modo que o outro pólo deste sistema, o indivíduo também «não existe» no sentido de uma 
totalidade, ele não é senão uma parte de um todo tendo como particularidade a capacidade de se 
autoproclamar como o todo” (Benasayag, 2004: 20). 
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ao mesmo tempo que um sentido coerente? Tal como a identidade não nos serve por 

se basear na singularidade e na estabilidade, não nos poderemos apoiar num único 

termo; isso seria a simples substituição de palavras mantendo a estrutura original do 

conceito. Precisamos, sim, de uma re-concepção que agregue as sucessivas nuances 

identitárias do indivíduo ao mesmo tempo que concilie as três propriedades 

enunciadas do processo publicitário (alagmático, transductividade e metaestabilidade). 

Propomos, assim, que, com base no que até aqui foi debatido, se fale em 

identização254 como um processo identitário múltiplo. Diferencia-se da “identificação” 

como substantivo do verbo “identificar” o qual possui o sentido de um sujeito se 

reconhecer ou reconhecer um objecto ou pessoa. Pelo contrário, a palavra 

“identização” procura denotar o processo identitário plural de procura e recomposição 

de identidades. Ele pretende colocar o problema da identidade como algo a ser 

perpetuamente construído, mas sem significar instabilidade negativa, apenas 

instabilidade constitutiva (metaestabilidade). 

A identização, cremos, coaduna-se, assim, com o argumentado acerca da 

individuação e da publicidade sendo composta por vários estratos (Brubaker e Cooper, 

2000: 14) sendo que cada um deles possui uma ligação, mais ou menos evidente, ao 

princípio de publicidade. Concentrar-nos-emos apenas naqueles mais pertinentes para 

o problema da individuação e da identidade do ponto de vista da publicidade. 

Um dos benefícios de olhar o processo identitário como uma identização reside 

no destaque concedido ao trabalho de identificação (este é o seu primeiro estrato). A 

identificação convida-nos a entender a identidade como uma actividade intrínseca à 

vida social afastando qualquer reminiscência possível de cenários onde o indivíduo se 

faça a si mesmo predominantemente na privacidade, alheado da sociedade. A 

identificação é esse trabalho de reconhecimento que ocorre nos diversos contextos, 

bem como nas variadas interacções sociais. Ela insere-se, assim, num processo 

publicitário amplo onde, em cada contexto, as ocasiões para o indivíduo se identificar 

com outros indivíduos (seja a nível pessoal ou colectivo) são abundantes. A 

identificação processa-se num jogo dialéctico que oscila entre a auto-identificação e a 

identificação por parte de outros indivíduos, enfatizando a experiência social como um 
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 Reconhecemos a influência de Melucci, o qual fala em identization para exprimir “ o modo 
processual, auto-reflexivo e construído com que nos definimos” (Melucci, 2006: 31). 
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lugar onde os indivíduos se classificam e se identificam, a si e aos outros. Na verdade, 

podemos falar do modo relacional (por exemplo, uma amizade ou o parentesco) e do 

modo categorial (por exemplo, a raça, a etnicidade, a nacionalidade) para dar conta da 

inter-constituição da identificação255. A identificação sucede-se, pois, na articulação de 

modos institucionalizados com modo informais (Brubaker e Cooper, 2000: 16). Isto 

leva-nos a considerar que a identificação é uma componente fluida do processo geral 

de identização podendo circular pela sociedade de forma discreta e mais ou menos 

anónima nos discursos e ideo-lógicas que perpassam a publicidade. A sua força pode 

advir não apenas de contextos de elevada inscrição moral ou institucional, como 

também de contextos dispersos e quotidianos que não dependam de condições 

particulares para a sua enunciação. A publicidade é permeada por compreensões do 

mundo mais ou menos esbatidas que dão um sentido particular ao trabalho de 

identificação. Esta não requer, como a noção convencional de identidade, a aplicação 

directa de uma determinada descrição ou qualidade a um indivíduo, mas enquanto 

flutuação de sentido, a identificação pode desenhar-se emocionalmente. Aliás, é 

justamente aproveitando este lado emocional contido na publicidade que a indústria 

dos reclamos (advertising) intenta a identificação emocional dos consumidores com os 

produtos anunciados. Fazendo um curto-circuito no princípio de publicidade, os 

reclamos tomam uso do trabalho de identificação presente na publicidade e 

aproveitam-no, em seu nome, para obter uma ligação com os consumidores, ligação 

essa que frequentemente se estende por clubes, grupos de utilizadores ou 

comunidades simbólicas mais ou menos organizadas. Na medida em que é um estrato 

da identização, a identificação não requer uma simples condição (a identidade ou a 

categoria), nem a simples atribuição (uma identidade a um indivíduo) mas designa um 

processo ambivalente de negociação pública entre o indivíduo e a sociedade. 

O segundo estrato que propomos para o processo de identização (como 

alternativa ao conceito duro e inflexível de identidade) é o de uma compreensão social 

do indivíduo. Isto significa que a relação entre indivíduo e sociedade é culturalmente 

específica e que traça sempre diferentes níveis de ligação. A identização inscreve-se 
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 Por exemplo, Calhoun (1997) considera que, embora o modo relacional de identificação permaneça 
importante, a identificação categorial tem vindo a assumir uma centralidade crescente nas nossas 
sociedades. 
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nesta compreensão sem, no entanto, pretender fazer corresponder a identidade à 

mesmidade. Como vimos com Ricoeur, a mesmidade é somente um dos lados da 

identidade individual. Enquanto compreensão social do indivíduo, a identização não 

fornece um acesso privilegiado entre identidade e o idêntico, nem sequer com o 

diferente. Ela existe como ligação tácita entre o plano individual e o plano colectivo da 

identidade, numa concepção mole e adaptativa que se constrói e modela e que por 

isso se caracteriza pela integração. Não existem verdadeiras identidades na medida em 

que as identidades nascem porosamente e circulam publicitariamente pela sociedade. 

Na identização, a compreensão das identidades por parte do indivíduo não é a palavra 

final, mas apenas um momento de apreciação identitária. A identidade vista, não como 

uma estrutura constante subjacente ao indivíduo, mas como um processo superficial e 

flutuante que se estabelece socialmente. 

O terceiro estrato da identização é a consequência dos dois anteriores e tem a 

ver com um sentimento público de pertença a um grupo ou comunidade256. Este 

terceiro estrato é o que mais concerne o princípio de publicidade já que é este que 

opera a mediação simbólica que torna possível esse sentimento comunitário. A 

identização realizada pelo indivíduo e operada num ambiente social, desenvolve-se 

necessariamente dentro de um processo de reconhecimento de pertenças culturais 

que enfatiza a partilha de atributos, sejam eles de carácter colectivo ou pessoal. O 

sentimento de pertença – mais propriamente aquilo que Weber chamou de 

Zusammengehorigkeitsgefuhl – depende dessa gestão dos acontecimentos, discursos, 

narrativas sociais, etc que ocorrem na publicidade. O processo identitário ou 

identização alicerça-se, então, nestas interrupções extraordinárias que suspendem e 

abrandam a ordem social normal e que devido à sua intensidade extraordinária 

suscitam processos de atracção e identificação. O indivíduo é aí emocionalmente 

inundado por referências colectivas que contribuem para a sua própria identidade 

pessoal. Recordemos a ideia durkheiminiana de efervescência para dar conta da 

pertinência dessa empatia, quase compulsória, que se estabelece entre indivíduo e 

sociedade. Há como que um projecção do indivíduo para a sociedade face ao estímulo 

sempre presente que esta emana, uma espécie de poder imenso da sociabilidade. 
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 Brubaker e Cooper (2000: 19) utilizam, com este sentido, três diferentes noções: commonality, 
connectedness e groupness. 
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O objectivo do desvio pelos três estratos da identização é salientar que os 

processos identitários se encontram imbuídos por diversos graus de afiliação (e 

afinidade) realizando-se segundo negociações flexíveis que envolvem profundamente o 

processo publicitário. Ao preferirmos a fluidez da identização à estabilidade e fixidez da 

“ identidade”, estamos a deslocar o paradigma de apreciação do processo identitário 

para um mais permeável, flexível e instável que mostra o quanto as identidades 

obrigam a um trabalho dinâmico de negociação social permanente. Neste particular, a 

publicidade é chamada a desempenhar uma função relevante justamente porque, não 

apenas fornece as condições para o sentimento de pertença emergir, como também 

provê o ambiente simbólico onde a transição do individual para o colectivo e do 

colectivo para o individual ocorre (individuação). Assim, o que a identização designa é 

uma concepção dinâmica da identidade, tomada esta como “o resultado 

alternativamente estável e provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, 

biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, 

constroem os indivíduos e definem as instituições” (Dubar, 1991: 113). Tal como Elias 

(2008: 113) não cessou de repetir, o indivíduo é um processo aberto e instável, em 

movimento permanente, que se imbrica em configurações sociais; daí a centralidade 

da socialização na individuação, e mais especificamente, na produção identitária. A 

etimologia de existência (ek-sistence) evoca, desde logo, o movimento, a viagem, a 

partida. Existir é sair de si, abrir-se, transgredir-se. O indivíduo não é instância 

autónoma que definiria a identidade de dentro para fora mas um actor social, de tal 

modo intrínseco à sociedade que não é plausível sequer colocarmos as marcações de 

um dentro e de um fora. O que está em jogo na identização é a saída de um conceito 

umbrella da identidade para um conceito fragmentado que não o pressuponha 

exclusivamente como projecto subjectivo. Ela aproxima-se mais da ideia de uma 

indeterminação identitária que em vez de colocar o indivíduo como produto da 

história ou de uma sociedade, vive a sua própria vida como uma história aberta 

(Martucelli, 2002: 353). 

 A identização não define senão a própria labilidade das identidades, o seu 

movimento excêntrico na direcção da publicidade e do encontro com a pluralidade de 

indivíduos (sociedade). Porque a capacidade do indivíduo se definir como possuindo 

uma identidade, como sendo a singularidade dentro do colectivo, advém da sua 
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capacidade em construir um processo identitário dentro de um sistema de relações 

que garantam o reconhecimento pelos outros257. A singularidade funda-se nesse 

aspecto do comum e na aptidão alagmática da publicidade de colocar em tensão duas 

realidades aparentemente antagónicas. A identização resume, então, o processo 

paradoxal, já mencionado na individuação, do indivíduo se perceber como possuindo 

uma natureza similar aos outros indivíduos e, simultaneamente, de afirmar a sua 

diferença singular para com eles258. “ A identidade é, acima de tudo, a capacidade para 

produzir e reconhecer o indivíduo. Tal definição, contudo, é paradoxal, já que envolve 

que nós não só percebamos a nós próprios como similares aos outros (e, por 

conseguinte, capazes de nos reconhecermos e sermos reconhecidos ao mesmo 

tempo), como também afirmar as nossas diferenças como indivíduos. O paradoxo da 

identidade é que a diferença, a fim de ser afirmada e experienciada como tal, 

pressupõe um grau de igualdade e reciprocidade” (Melucci, 2006: 30). A afirmação da 

diferença individual não envolve a negação do outro, nem sequer uma mudança de 

direcção para a intimidade, mas, neste caso, não quer dizer mais do que um 

reconhecimento de que ela só é possível devido à natureza comum e às afinidades 

sociais que ligam os diferentes indivíduos. A este nível, um dos grandes ensinamentos 

da antropologia cultural é o de indirectamente salientar esta dimensão social e 

itinerante das sociedades ocidentais face às sociedades ágrafas. Porque nestas 

sociedades sem escrita, os fundamentos da identidade são não apenas supra-

individuais como, e sobretudo, meta-sociais concentrando-se no tempo mítico-

religioso por intermédio da figura do chefe. Como sabemos, nas sociedades ágrafas 

australianas, a identidade do clã é atribuída, não pela sociedade em si ou pelo 

indivíduo, mas pela vontade do totem. Pelo contrário, a dessacralização característica 
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 O tema do reconhecimento é fundamental para as questões da identização e da publicidade. No 
entanto, dada a sua complexidade, e aos constrangimentos inerentes a uma tese de doutoramento, 
optamos por reflectir sobre  o tema noutra oportunidade. 
258

 “É suposto a identidade marcar aquilo que é único através daquilo que é comum e partilhado” 
(Martucelli, 2002: 435).  
Ou, ainda, a identidade é a “ operação enigmática de duas dinâmicas potencialmente antagónicas em 
virtude das quais cada um pode dizer «eu», dizendo e pensando também «nós»” (Mesure e Renaut, 
1999: 12). 
Por vezes, aparecem interpretações redutoras que a compreendem como demasiado colectiva para ser 
pessoal, ou, então, demasiado esvaziada de conteúdo colectivo porque declinada em manifestações 
individuais. Pelo contrário, o que pretendemos assinalar com a identização é a gestão deste conflito de 
modo a que uma dimensão não vença unilateralmente a outra: a exigência de autenticidade vai a par 
com a exigência moral. 
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das nossas sociedades, trouxe o problema da identidade para o seu centro integrando-

o em redes associativas. E foi precisamente no momento em que o social assume a 

máxima preponderância na definição da identidade que assistimos à individualização 

da identidade. Esta comparação permite-nos exemplificar o grau de reciprocidade 

entre indivíduo e sociedade. É precisamente devido a esta natureza social que 

devemos perspectivar a identidade à luz de uma conotação dinâmica e processual259. A 

identização refere, deste modo, o processo social de uma auto-identificação e de uma 

hetero-identificação desenvolvida através de um conjunto alargado de relações e 

interacções sociais e que encontra no princípio de publicidade o local de intersecção e 

resolução desta tensão constitutiva. 

Na medida em que, na sociedade, converge um sistema tensional de vectores e 

forças múltiplas, temos de rejeitar a identidade como noção monolítica face à 

complexidade do campo da identização. Temos de declinar uma identidade estagnada 

a favor de um processo identitário. “A identidade do indivíduo emerge mais como um 

campo do que como uma essência: não mais uma realidade metafísica mas um sistema 

dinâmico definido por oportunidades e constrangimentos reconhecíveis. A identidade 

é simultaneamente um sistema e um processo porque o campo é definido por um 

conjunto de relações e é, ao mesmo tempo, capaz de intervir e de se reestruturar” 

(Melucci, 2006: 47). 

O uso da expressão campo da identização não é inocente. Com isto refere-se 

precisamente a pluralidade das identidades e a necessidade que o indivíduo possui das 

propriedades alagmática, transdutiva e metaestável da publicidade para executar esse 

trabalho identitário. A identização concerne um laborioso processo onde os pequenos 

equilíbrios têm progressivamente de ser renovados e restabelecidos como reacção às 

mudanças tensionais e transformações que ocorrem na publicidade e que reflectem o 

funcionamento da sociedade. A identidade adquire, por conseguinte, a sua forma 

particular consoante o campo de forças envolvido. O campo da identização designa, 

pois, um processo público de arranjo do reconhecimento individual e colectivo da 
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 “É assim que a territorialização individual (identidade) ou social (instituição) tendo tido, na 
modernidade, a importância que se conhece, chegou ao momento de traçar um novo caminho. O tempo 
de um êxodo massivo que, indo contra as certezas identitárias ou seguranças institucionais, segue por 
vias aventurosas de uma nova procura iniciática de contornos ainda indeterminados”(Maffesoli, 1997: 
96). 
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singularidade e da natureza partilhada das identidades. Ele contrai e expande-se, as 

suas fronteiras oscilam de acordo com a variação de intensidade e direcção das forças 

alagmáticas que o constituem. Eis, de novo, a ideia de metaestabilidade a aflorar: ela 

surge justamente da inserção que fizemos do processo identitário plural na 

publicidade, a qual transporta consigo os processos sociais que fornecem os vectores 

que preenchem o campo da identização. Sendo que a transdução ocorre nessa 

transição recíproca da auto-identificação e da hetero-identificação. O que identifica o 

indivíduo? As suas relações. Logo, a metamorfose como figura cimeira da identização. 

Porém, o indivíduo não é ameaçado pela metamorfose: pelo contrário, ela constitui-o 

na medida em que o processo identitário se realiza intermitentemente por aberturas e 

fechamentos ao fluxo social. A identização convida a pensarmos na noção de ritmo 

para darmos conta do modo como as identidades se formam publicamente nas 

sociedades: ora acelerando, ora pausando, o indivíduo gere e barganha os fluxos 

sociais que atravessam a publicidade, ora apropriando-se, ora libertando-se de 

vectores sociais que, juntos, constituem as solidificações a que chamamos, num dado 

momento, de “identidade”. Este ritmo do indivíduo na procura identitária acentua o 

papel comunicacional: é a comunicação que permite, a tempos espaçados, adoptar ou 

enjeitar essas forças convergentes da identidade, tal como é o princípio de publicidade 

que oferta o espaço simbólico onde o campo da identização se realiza. Dito de outra 

maneira, existe um espaço onde os indivíduos se podem pensar socialmente como 

indivíduos que sofrem sucessivos processos de individuação e identização. Esse espaço 

é socialmente construído e está em constante fluxo transformativo: esse espaço é a 

publicidade.  

A compreensão dinâmica da formação transitiva de identidades que 

apelidámos de identização descreve um indivíduo em trajecto constante, um indivíduo 

nómada, em percurso, altamente influenciável pelas configurações de relações que 

estabelece com os outros. A errância como modo de operar o seu pluralismo, o êxtase 

como fuga à amarra da identidade. Como escreve Kaufmann, “o indivíduo está sempre 

em situação e em mutação permanente, segundo uma perspectiva identificatória 

específica e transformacional, utilizando recursos diversos, mesmo imaginários. Ele 

não é ninguém sem os outros (incluindo a forma virtual). Ele não é nada sem o 

universo de significação nos quais se inscreve. Frequentemente, a vida não é senão 
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uma arbitragem (arbitrage) entre estes diferentes universos. O indivíduo está aí nesta 

arbitragem, e em nenhuma parte mais” (Kauffman, 2007: 124). O campo da 

identização comporta o espaço específico da identidade plural como agenciamento de 

diversas pertenças sociais, articulando com rigor as dimensões sociais e colectivas, 

com as dimensões pessoais e individualizadas. Constatamos, assim, a identização como 

intervenção activa entre diferentes registos da existência do indivíduo. E quando o 

indivíduo se imagina outro e quando experimenta projectos identitários (por exemplo, 

o administrador que aos fins-de-semana se transforma em piloto de desportos 

motorizados numa equipa semi-amadora de competição) ele duplica-se; todavia, esse 

duplo de si não é uma realidade exterior ou substancial, mas a realidade perene do 

instante, a imobilização de um fluxo em transumância. 

Assim, a identização não pactua com a ideia da identidade exprimir uma rede 

de contingências. A identifização, se se afasta das concepções centradas modernas, 

não postula, por isso, a visão descentrada pós-moderna. A identização pretende 

definir, antes, uma trama aleatória ou uma série caótica de relações, o que não 

significa aceitar aquilo que o conceito procura evitar: a dissolução das identidades. A 

multiplicidade e a pluralidade das identidades traduz-se, então, no conceito de 

identização a partir das ideias publicitárias de metaestabilidade, alagmático e 

transdução. Não significa uma concepção disseminada e perdida num universo confuso 

de relações fortuitas mas o movimento perpétuo de deslocação, reparação e 

reapropriação que as identidades (individuais ou colectivas) sofrem por força da sua 

profunda imersão na experiência social. Apesar da labilidade que as constitui, não 

deixam de ser dotadas de um elevado grau de consistência, não obstante a sua 

constante reformulação. Porque a experiência do indivíduo no seio da sociedade varia 

(consoante a sua classe profissional, estatuto, reconhecimento, etc.), a noção que ele 

tem de si e que os outros têm dele tem necessariamente de variar e acompanhar essas 

transições. Ou seja, é porque a integração social do indivíduo se modifica ao longo da 

sua vida que podemos reconhecer esta metamorfose do processo identitário. “ Em 

conclusão, é à multiplicação das texturas culturais e dos diferentes estados sociais, e 

não o indivíduo, que devem ser atribuídas a origem da labilidade identitária” 

(Martucelli, 2002: 434). Neste sentido, pouco importa averiguar ”o que é” a 

identidade: tal como denunciou Hume, esta pergunta é uma armadilha do 
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substancialismo votada à procura quimérica de qualquer coisa que não existe em si, 

apenas relacionalmente, em sociedade, auxiliada pelo princípio de publicidade. O 

processo identitário não possui uma objectividade que possa ser agarrada. Se falamos 

de apropriação identitária é somente no sentido de uma atitude activa e mutável face 

a si por parte do indivíduo.  

Esta questão da objectividade das identidades, ou melhor, da ausência 

objectiva da identidade una, leva-nos a explicar, ainda, um paradoxo incompreendido: 

parece que o indivíduo possui uma identidade monolítica na medida em que não cessa 

de trabalhar sobre essa unidade. Contudo, na verdade, o que o indivíduo está a fazer é 

um trabalho de Sísifo de recolha aturada de todos os pedaços identitários com vista à 

sua composição. Tal como um bote não forma uma unidade em si já que resulta da 

disposição segundo uma determinada ordem de um conjunto de tábuas, também a 

identidade, não obstante a aparência una, não é composta senão de sucessivas 

experiências, interpretações e relações que o indivíduo estabelece com os outros. A 

unidade tem como origem a junção do múltiplo. Não é por acaso que o retrato do 

rosto (fotografado ou pintado) é pensado como um dos melhores e mais rigorosos 

factores de identificação. A sua imobilidade parece mostrar a unidade e a total 

determinação do indivíduo. Essa fotografia ou pintura fixam, não a identidade de uma 

pessoa, mas o instante daquele rosto. Quanto muito centram-se sobre a estagnação 

identitária do indivíduo. Assim, o que essa captura do instante esconde é justamente a 

passagem do tempo. Aquele rosto transfigura-se: o processo identitário é 

precisamente esse devir do indivíduo, feito de contínuos retratos que se fixam em 

sucessivos instantes. Só na aparência forma uma unidade fixa.  

O grande motivo para esta aparência unitária e estável da identidade é 

justamente o elevado grau de divisibilidade e transdutividade que atravessa o 

indivíduo e que o impele a desenvolver esse labor identitário. Quanto mais a ruptura, 

as cesuras, as lacunas são mais marcadas, maior o vigor no comprometimento com a 

identidade. Contudo, isso não significa que haja uma identidade singular260, mas o 

oposto: as rupturas enfatizam, sim, a pluralidade da identização. Esta é procura 

identitária mas não no sentido de uma procura de unidade: a unidade identitária, a 
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 A identidade, “longe de se esgotar numa qualquer fixidez, está, pelo contrário, sempre em 
devir”(Benasayag, 2004: 73). 
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surgir, só surge das oscilações e hesitações que o percurso das identidades produz. “ A 

procura vital de unidade não impede, de modo nenhum, a criação de identidades 

virtuais e das flutuações identitárias. Tal é o paradoxo: o eu divide-se pelo seu trabalho 

obscuro de unificação que o faz temer as dissonâncias, e, ao mesmo tempo, pela 

invenção de identidades novas que arriscam multiplicar-se” (Kaufmann, 2008: 153).  

O indivíduo consiste nessa coordenação de fragmentos identitários deixando 

sempre espaço à incompletude, à aproximação, à instabilidade dos equilíbrios 

provisoriamente instituídos. A unidade é tendencialmente contingente e provisória, 

fabricada aqui e agora sem a certeza que no futuro se mantenha inalterada. Daí que a 

sensação plena das identidades queira dizer, não a permanência no tempo, mas 

apenas um elevado grau de intensidade e realização. A identização é, então, um 

processo social metaestável feito entre-identidades. “ O eu nunca é tanto um eu do 

que quando se torna um outro. Isto dá-nos uma nova confirmação da ausência de 

centro do indivíduo ou de realidade substancial da identidade. Mas, sobretudo, rompe 

radicalmente com uma visão abstracta da subjectividade. A análise pragmática situada 

desta revela muito claramente que existem não apenas modalidades variadas, como 

também graus diversos de afirmação da subjectividade. E que ela é máxima quando o 

eu se inventa outro” (Kaufmann, 2008: 150). A vida social não traz livro de instruções. 

Esta ilação elementar esconde a ideia mais profunda de um indivíduo que se ensaia e 

que se experiencia enquanto outro, um indivíduo que se individualiza pela 

socialização, e que é objecto de processos alargados de identização que subscrevem 

uma visão revolucionária das identidades: estas sublevam-se, são destituídas, são 

transformadas, são renovadas, apagando parte da anterior a favor de uma nova. As 

identidades como experimentação, como hipóteses de auto-compreensão cuja força 

criadora reside na sua deslocação. O indivíduo como ensaiando vários graus de 

trabalho publicitário sobre si, seja ao nível telemático261 (avatares, perfis, construção 

                                                           
261

 As identificações plurais “ocorrem também nas práticas de internet consistindo em fazer habilidades 
(jongler) com a sua identidade e construindo um sur-soi através da criação de personalidades múltiplas” 
(Aubert, 2004: 21). A experiência do sur-soi consiste precisamente na tentativa de evitar a acomodação 
a uma determinada cristalização da identidade. Realizando essas construções virtuais, o indivíduo 
enfatiza um ideal de si potencial face à sua condição real trazendo novos conteúdos à sua identidade. 
Assim, ele enceta uma procura que não culmina numa identidade: pelo contrário, essa determinada 
identidade é que despoleta a fuga por outras experiências identitárias. 
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de imagens-de-si262 como o Facebook, etc), seja na criação de identidades lúdicas 

(jogos de sociedade e em rede), seja ainda na criação de apresentações materiais de si 

(o vestuário, as tatuagens, os piercings, e os adornos como factor de identidade) ou na 

participação em comunidades emotivas (de adeptos ou fãs, por exemplo). Embora o 

trabalho sobre si através das apresentações materiais de si, nomeadamente os 

piercings, não sejam, de modo nenhum, um fenómeno contemporâneo, mostram uma 

especificidade própria. Enquanto para as sociedades ágrafas da Nova-Guiné, os 

piercings e adornos corporais conferem ao indivíduo as capacidades do animal a partir 

do qual são feitos esses adornos, os piercings contemporâneos perdem esse carácter 

comunitário em prol da manobra identitária individualizada. Nunca deixando de conter 

uma preocupação social considerável, a diferença entre ambos está na importância 

atribuída ao indivíduo: no primeiro caso, o indivíduo como realização de pendor 

comunitário; no segundo caso, o indivíduo como realização de pendor singular. Ele 

encontra-se inserido na sociedade: a diferença é que, nas sociedades ágrafas, essa 

inserção é dada e a-problemática, e nas sociedades contemporâneas, a inserção social, 

não sendo predeterminada, é procurada de modo tendencialmente individualizante. 

Contudo, não obstante as diferentes configurações sociais, em ambos os tipos de 

sociedade a ideia de identização não só é pressuposta- mesmo se implica graus de 

intensidade completamente diferentes- como também se insere num intrincado 

processo publicitário. 

Isso é provado porque a identização supõe, assim, uma dupla codificação263: 

uma codificação socializada, fundada na pluralidade dos indivíduos e uma codificação 

individualizada e subjectificadora, fundada na singularidade do indivíduo. À 

“objectividade” material e simbólica das sociedades sobrepõe-se uma distância e uma 

reflexividade imposta por parte dos indivíduos. Mas o vai-e-vem é constante: as 

identidades precisam de ser apropriadas mas também necessitam da aprovação da 

sociedade, isto é, da pluralidade de indivíduos. O processo identitário cumpre-se neste 

reenvio permanente. A publicidade surge na sobreposição desta dupla codificação 

operando nos interstícios minúsculos que compõem o tecido social. Se existe fricção e 
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 Acreditamos que este pormenor não é, de modo nenhum, inesperado já que tivemos oportunidade 
de dissertar sobre o imaginal publicitário. 
263

 Inspirado pelo modelo do ácido desoxirribonucleico (ADN), Kaufmann chama-lhe a dupla hélice 
(Kaufmann, 2008: 79). 
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incompatibilidade entre individualização e socialização, assistimos ao papel da 

publicidade na gestão do conflito. Sublinhando, de novo, a identização menciona um 

processo tensional que mostra o indivíduo como simultaneamente determinado pelas 

configurações sociais e livre para agir sobre essas configurações através das suas 

manobras identitárias e a sua reflexividade. A identização é desdobramento identitário 

assente na dupla lógica do social e do individual. “ O indivíduo transporta consigo uma 

história infraconsciente e insere-se em quadros de socialização que o determinam 

fortemente (primeira hélice). Todavia, ele guarda a cada instante a possibilidade de 

romper com essa programação social utilizando a sua imaginação criadora ou a sua 

capacidade oportuna de improvisação (segunda hélice) ” (Kauffman, 2008: 144).  

Em suma, a presente secção desenvolveu a relação entre individuação e 

publicidade por intermédio de uma reflexão sobre o problema da identidade. 

Apresentámo-lo como tendo sido enunciado segundo uma perspectiva substancialista 

que Hume e Nietzsche criticaram a partir de diferentes pontos de vista. Face à 

insuficiência de uma noção singular de “identidade”, caracterizámos um processo 

identitário movediço, nómada e fluido a que chamámos de identização. Ao fazê-lo, 

procurámos descobrir e explicitar os pontos de contacto com o princípio de 

publicidade e com as suas propriedades alagmática, transdutiva e metaestável. 

 

Excurso – o indivíduo como diferância  
 

O princípio de publicidade encontra-se no centro do processo de individuação 

(incluindo o seu aspecto individualizante de definição identitária). Esta tese recolhe a 

sua justificação da natureza similar e complementar da individuação e da publicidade: 

em ambos os processos, o Comum e o Singular surgem como os dois grandes 

fundamentos. Contudo, o modo como estes operam, em cada um dos casos, é distinto. 

Na individuação264, o Comum e o Singular constituem o seu produto; no processo 
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 Com efeito, o significado dado por nós à individuação difere radicalmente da definição de 
individuação dada pela Psicologia Analítica jungiana. O dinamismo entre potencialidade e actualização 
da individuação está muito distante do sentido dado por Jung, o qual se aproxima mais de um processo 
geral de individualização. Segundo ele, a individuação “ é o processo de diferenciação que tem por 
objectivo desenvolver a personalidade individual” (Jung, 2007: 77) Mais exactamente, ela descreve o 
processo através do qual o indivíduo evolui de um estado infantil de identificação para um estado de 
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publicitário, o Comum e o Singular são articulados de acordo com a actualização do 

Comum e com a Potencialidade do Singular, segundo um processo que se inscreve 

directamente na relação entre indivíduo e publicidade. Na medida em que ele se 

consagra nessa mediação entre um fundo de partilhas entre os indivíduos e a sua 

própria especificidade, a publicidade é descrita como sendo um processo tensional 

metaestável. Mas para além disso, a publicidade consagra um processo alagmático e 

transdutivo que - procurámos demonstrar - é observável no campo da identização. A 

instabilidade identitária significou, pois, para nós o exemplo onde constatamos o 

funcionamento dessa metaestabilidade publicitária e o seu dinamismo intrínseco que 

contribui decisivamente para uma individualização por intermédio da socialização. 

A terminar, gostaríamos, ainda de discutir três tipos de consequências do 

quadro teórico traçado. 

A primeira consequência: um dos corolários da identização, enquanto processo 

identitário de contornos públicos, consiste no seu deslocamento para fora da lógica do 

idêntico e do diferente. Existem duas maneiras de elucidar esta co-dependência: em 

primeiro lugar, o sentido de identidade de um grupo é muitas vezes construído através 

de um sentido de diferença para com outro. Assim, a semelhança dos carecas entre si 

é que se opõem aos cabeludos. A identidade, neste caso, repousa sobre uma diferença 

externa. Em segundo lugar, podemos perceber que o sentido de identidade de um 

grupo social advém, noutros casos, de um sentido de diferença consigo próprio. A 

identidade repousa, então, numa diferença interna. Inserem-se, neste caso, as grandes 

unidades sociais como as Nações onde a unidade é obtida dentro de um plano de 

diversidade individual.  

A identização descrita insere-se na lógica da diferença interna. Ao nível do 

indivíduo, como vimos, não encontramos uma indivisibilidade compacta mas uma 

pletora de estratos de composição: lugares, experiências, funções sociais, interesses e 
                                                                                                                                                                          
maior diferenciação e ampliação da consciência. A individuação evoca, então, o desenvolvimento de 
uma totalidade psíquica e personalidade individual (persona, sombra). Isto significa uma identificação 
menor com a norma social e uma maior predominância da psique individual, de acordo com um 
processo de criação e distinção do indivíduo. A psique é, assim, percebida como um todo indivisível 
procurando a realização pessoal e a unicidade última de si. Por isso, Jung considerava que a meta da 
individuação total era alcançada apenas por uma minoria de indivíduos.  
Todavia, não obstante as acentuadas diferenças, entre as duas definições sobressai uma semelhança 
importante: a pressuposição de uma forte inserção do indivíduo em relações colectivas. Para Jung, o 
indivíduo é um ser social pelo que espírito humano não é um fenómeno exclusivamente isolado e 
individual. A individuação insere-se, assim, dentro de uma coesão colectiva. 
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opiniões. Como no romance de Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

(1886), o indivíduo possui uma natureza multiplicante265. Se ele é único não será por 

ser singular e indecomponível mas porque articula essa multiplicidade de forma 

particular. A identidade possui uma componente relacional incontornável, sendo nessa 

medida, uma operação identitária cumprida publicamente, logo, uma identização. 

Convencionalmente, a identidade aparece como propriedade do ser idêntico do 

indivíduo. Mas idêntico a quê ou a quem? A si próprio? Nesse caso, a identidade seria 

redundante e completamente oca. Temos de convir que a identização sublinha uma 

identidade dinâmica que marca a semelhança; mas uma semelhança, não do indivíduo 

consigo próprio (os gregos referiam-se a idiom com essa especificidade própria) mas 

do indivíduo com os outros indivíduos. O ser idêntico da identização significa o 

envolvimento com a pluralidade de indivíduos, aponta o compromisso com a 

publicidade (os gregos chamavam a esse sentimento de partilha de um fundo comum 

koinon). Ela supõe um indivíduo que, não obstante a sua idiossincrasia, se revê nos 

outros. Para realizar o seu processo identitário necessita de se inserir na sociedade 

através do princípio de publicidade. 

A diferença externa e a diferença interna entre os indivíduos resumem-se 

historicamente em duas acepções: uma diferença percebida como pura dissemelhança 

(individualismo moderno) e como abismo para o outro; e uma diferença percebida 

como lógica do múltiplo e motor da individualização (mais próxima da individuação). É 

neste plano que perspectivamos a identização: a identidade tem de ser percebida 

pluralmente como esta diferença interna desmultiplicadora, como uma promiscuidade 

ou identização interminável, caminho que só existe porque se está caminhando.  

Existe, então, uma associação a considerar entre identidade e diferença, ou 

mais exactamente, entre identização e diferância. A différance ilustra a saída para uma 

lógica interna da diferença que não fica presa às noções de semelhança, identidade ou 

singularidade. Numa evidente atitude desconstrutivista, esta diferância é uma crítica 

que brinca com a rigidez da diferença. Um dos aspectos que caracteriza o 

estruturalismo é a estabilidade da diferença focando-se na oposição binária. O 
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problema deste postulado é ele só poder ser aceite como uma unidade estável de 

geração do sentido quando dois signos são considerados isoladamente, extraídos das 

outras diferenças e relações que os estabelecem. Por isso, o pós-estruturalismo 

enfatizará os espaços indeterminados, as margens, as fronteiras de contestação entre 

os signos. Numa atitude pós-estruturalista, eis a diferância como ultrapassagem da 

contradição e da oposição. A différance de Derrida vem, por exemplo, libertar a 

diferença da simples oposição como unidade da diferença (o que referimos como 

sendo a diferença externa), expondo o quanto as oposições não são dados pré-

determinados mas activamente produzidos durante o processo de significação. Se 

pensarmos na identização como diferância do indivíduo, temos, então, de pensar não 

apenas no conjunto de relações estruturais (o sistema de relações que formam a 

configuração do indivíduo), como também nas relações temporais que o constituem. 

Abre-se, assim, o campo diacrónico ao enfatizado campo sincrónico. A identização 

vista como um processo que acontece num determinado momento mas que encontra 

as suas raízes no tempo alargado da publicidade, construindo-se sobre sucessivas 

diferenças, sobre múltiplos diferimentos que as relações entre o indivíduo e a 

pluralidade de indivíduos edificam. Perceber o indivíduo segundo a ideia de diferância, 

significa que a identidade se encontra sempre em movimento e que a itinerância a 

organiza, e encontra-se imbuída no princípio de publicidade já que ela conserva em si 

os traços dos contextos sociais em que se vai formando e reformando. A identização é, 

pois, uma diferância que ocorre na publicidade na medida em que aponta para uma 

co-presença dos indivíduos; só adquire a sua forma plena na pluralidade dos indivíduos 

(sociedade) já que ela é sempre incompletude, requerendo sempre outras presenças. 

Eis a identização como processo identitário público que se completa através da 

recuperação dos traços de identidade que se encontram disseminados pela pluralidade 

de indivíduos. Por isso, ela é diferença que integra, uma diferância que separa os 

indivíduos entre si - os diferencia - apenas porque se concentra na sua solicitação 

prévia - porque os não concebe como diferença externa ou oposição binária. O 

indivíduo, mais do que diferenciar-se, opondo-se com a sua singularidade aos outros, 

difere deles: e isto, na dupla acepção de itinerância que constitui a sua identidade, e 

de variação integradora da pluralidade de indivíduos. No fundo, a diferância 

demonstra uma descoincidência do indivíduo consigo próprio ao mesmo tempo que 
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mostra uma coincidência com a publicidade e a sociedade. Ele aparece a esta luz como 

dotado de uma diferença interna como base mutável, muito para além da mera 

multiplicação antagónica de entidades. Como temos vindo a afirmar, a publicidade é 

movimento metaestável, tal como a individuação é transdução, é dinamismo tenso 

entre o Comum e o Singular. A identização corresponde, assim, a essa impossibilidade 

prática de interromper o fluxo da individuação. Traduz uma constante destabilização, 

torção e distorção do centro da identidade. 

A segunda consequência das discussões do capítulo tem a ver com a noção de 

indivíduo. 

Se etimologicamente individuum nos aponta a direcção da indivisibilidade, será 

legítimo manter a terminologia de indivíduo quando nos referimos ao processo de 

individuação? Como referir o homem que é composto publicitariamente por múltiplos 

estratos, camadas e formações sociais? A ideia de persona não é suficiente uma vez 

que não resume todo o espectro individual. Citámo-la, no inicio do capítulo, porque 

possui relevância no âmbito da individualização. Mas quando falamos do Comum e do 

Singular, do pré-individual e do transindividual da individuação, podemos continuar a 

confiar na acepção de unidade absoluta e indivisibilidade do indivíduo (do latim 

individuum a partir de in- dividere, in-divisível)? 

Este problema parece paradoxal uma vez que a própria etimologia de 

individuação, apesar do seu conteúdo dinâmico, transporta consigo esse prefixo in 

como que indicando, de novo, a absoluta unicidade. O problema - a legitimidade de 

continuar a referir um indivíduo indiviso numa concepção metaestável da individuação 

e da publicidade - adensa-se quando constatamos que existe, em Língua Inglesa, um 

adjectivo arcaico que coloca a tónica, não sobre o indiviso de in-divíduum mas sobre a 

pluralidade de divídus. Um dicionário online266 informa-nos do aparecimento do termo 

dividual (do latim dividus – al) no séc. XVII com sendo um adjectivo que refere aquilo 

que é divisível e que pode ser distribuído e partilhado. Encontrámos até o advérbio 

dividually267. E em Língua Portuguesa, num dicionário brasileiro, encontramos o 

adjectivo “divíduo” com o significado de divisível e o advérbio “dividundo” como o 
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adjectivo de divíduo268. Claro que este divíduo não é um substantivo como individuum 

mas indicia já a necessidade de atribuir um carácter difuso a certos substantivos. 

Extrapolar o adjectivo ou o advérbio para o transformar em substantivo e, assim, 

referir o agente social, tal como fazemos com o indivíduo, seria uma atitude 

imprudente e petulante. Ou talvez não.  

Recordemos que Deleuze nos fala em divíduos como uma noção alternativa a 

indivíduos em Post-scriptum sur les sociétés de controle (Deleuze, 1990). A expressão 

caracteriza os homens das “sociedades de controlo” por oposição às “sociedades 

disciplinares” de Foucault. Se, segundo Deleuze, o projecto das sociedades 

disciplinares é a concentração, a repartição no espaço e o ordenamento no tempo, nas 

sociedades de controlo, o indivíduo está em constante estado de modulação 

(tornando-se dados, cifras, amostras). Os indivíduos estão a transformar-se em 

divíduos, isto é, em seres continuamente divididos, sendo impossível de tornar 

discretas e quantificáveis as acções (energias) que produzem. Os enquadramentos e 

fechamentos disciplinares cedem lugar à desmultiplicação de vectores das sociedades 

de controlo. Através desta noção, Deleuze escreve uma crítica às sociedades 

contemporâneas porque vê um perigo real, no modo como as sociedades de controlo 

desmantelam o indivíduo tornando-o, não um ser dócil, mas um ser que não resiste. 

Independentemente da leitura mais ou menos pessimista de Deleuze, a verdade é que 

ele faz do divíduo um substantivo e o opõe ao indivíduo. O divíduo contém, deste 

modo, um potencial de desterritorialização269, divisibilidade, modulação e tensão 

formando uma intensidade que circula.  

Não deixa de ser curioso o facto de a primeira referência a um divíduo num 

sentido antropológico e sociológico, como substantivo, e como referência da pessoa, 

vir, não do Ocidente mas da Melanésia. Os habitantes de Vanua Lava, no Estado de 

Vanuatu, no arquipélago das Novas Hébridas, descrevem-se tendencialmente, não 

como indivíduos, mas como divíduos. As pessoas Melanésias são compreendidas como 

divíduos ao mesmo tempo que são concebidas individualmente. Na verdade, Strathern 
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observa que os indivíduos são frequentemente percebidos segundo o modo plural e 

compósito das relações que os produzem, como se contivessem uma sociabilidade 

intrínseca (1988: 13). A vida social Melanésia não é perspectivada segundo a ideia do 

indivíduo versus a sociedade. A ênfase sobre as relações, e não sobre as pessoas, 

permite conceber a instabilidade do divíduo, não como uma ameaça a um núcleo 

interior ou a uma essência, mas como uma condição da fractalidade que o contexto 

situacional das relações despoleta.  

Será que o divíduo não assentará melhor do que o in-divíduo numa 

individuação como processo dinâmico? Parece-nos que sim. Que o divíduo liberta a 

noção de “indivíduo” dos constrangimentos ligados à indivisibilidade, unicidade e 

identidade, isso não parece estar em causa. Contudo, até que ponto podemos referir 

um divíduo como agente social? The Gender and the Gift de Strathern pode ajudar-nos 

a definir uma resposta positiva já que, olhando para os indivíduos Melanésios, 

descreve-os na pluralidade e na própria definição das relações que os produzem. À 

primeira vista, este seria o exemplo pragmático da sociologia relacional de Elias. 

Residem aí pistas antropológicas fundamentais para começarmos a reflectir sobre a 

relação indivíduo-divíduo. 

A terceira consequência das reflexões empreendidas neste capítulo (mas 

também nos outros capítulos) relaciona-se com a valorização do princípio de 

publicidade face às tradicionais concepções pessimistas e disfóricas. Embora a 

publicidade tenha sido mais trabalhada, ao longo do tempo, através da sua 

modelização de esfera pública, por vezes ela é referida sobre a forma do adjectivo 

“público”. Nestas ocasiões, encontramos um conjunto de autores como Lippman 

(Public Opinion), Ortega Y Gasset (La Rebéllion de las Masas), ou mesmo Adorno 

(Meinungsforschung und Öffentlichkeit) que vêem na publicidade, não um processo 

simbólico fundamental no funcionamento social, mas uma qualidade das relações 

sociais que as aproxima da mediocridade e da vulgaridade. A publicidade significaria, 

assim, uma ordem social onde a individualidade se apagava face à força homogénea de 

uma sociedade vista como uma massa idêntica e afinada pelo mínimo denominador 

comum.  

Uma das obras com mais influência na descredibilização da publicidade terá 

sido o Sein und Zeit de Heidegger. Escrita em 1927, a depreciação aí constante da 
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Öffentlichkeit na sua relação com o Dasein, terá definido o estalão de compreensão da 

publicidade como aspecto menor da existência (e, por extensão, da vida social). 

Heidegger intui a incontornabilidade da publicidade como resultado do 

desenvolvimento da sua ontologia do Dasein face à filosofia do sujeito cartesiano270. 

Ele começa por criticar o problema da mediação em Descartes, isto é, como é que o 

sujeito pode deixar a sua esfera interior a fim de procurar o conhecimento (exterior), e 

o modo como ele concebe a ligação da mente com o exterior a partir das premissas de 

interioridade, privacidade e inacessibilidade. Isso levou-o à questão acerca das 

possibilidades do sujeito encontrar-se com outros sujeitos qua sujeitos e não como 

objectos de representação de uma mente. Segundo Heidegger, a interpretação da 

subjectividade na modernidade esquece que o Ser é desvelamento. Para o sujeito 

moderno, o Ser só se torna acessível enquanto “eu” que representa um objecto. A 

representação sublinha o lugar central do sujeito como ponto de referência do Ser 

(Heidegger, 2008: 44). O mundo torna-se, assim, algo a ser dominado, controlado, 

conquistado, tal como a ideia de sujeito se liga a essa determinação do sentido. A 

posição heideggariana é que o sentido não pode ser objecto de uma tal determinação 

mas tem de se revelar, desvelar, de vir ao encontro do homem. A centralidade 

moderna da ideia de representação, significa a impossibilidade de uma correcta 

abordagem da intersubjectividade. A este propósito, e segundo Heidegger, Husserl não 

resolve o problema do solipsismo já que na sua fenomenologia tudo é reduzido à 

esfera própria e interior do Sujeito. Ele não conseguiu discernir a dimensão ontológica 

das relações intersubjectivas: o ser que somos é capaz de experienciar empatia com 

outros, não tanto devido à capacidade em reconhecer o comportamento do outro 

como imitando o mesmo, mas porque ontologicamente o ser é ser-com-os outros 

(Mitdasein) (Heidegger, 2008:157). A compreensão do outro surge desse Mitdasein e 

da aceitação da incompletude do ser solipsista. O Dasein é incompleto, possui uma 

escassez constitutiva. Ele é concebido como uma abertura ao mundo e ao outro. Ele 

projecta-se como possibilidade, não como desdobramento de uma essência mas como 

experimentação dos possíveis. O Dasein é ontologicamente um MitDasein porque é 

também um ser- no -mundo. Nunca se encontra em absoluto isolamento dos outros. É 
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um ser com mundo (Mitwelt). Estes não são meros objectos como o Cartesianismo 

postula, nem meras subjectividades em si, como se retiraria da reflexão husserliana, 

mas seres concomitantes do Dasein que se revelam em simultâneo e em paralelo. O 

ser com os outros do Dasein traduz o envolvimento no mundo e o facto do Dasein não 

se poder separar do mundo e dos outros. O Dasein só é inteligível na relação com os 

outros. Estar com os outros pertence ao Ser do Dasein. Existir é compreender a 

existência dos outros. 

Tal como Heidegger concebe o Dasein - em que o encontro com os outros não é 

um atributo secundário ou contingente do Dasein mas um elemento fundamental da 

subjectividade - poderíamos pensar que a publicidade constituiria uma condição 

primordial do seu desenvolvimento. Contudo, essa via fica definitivamente afastada 

quando Heidegger descreve a possibilidade de um modo inautêntico do Dasein no 

momento em que os Outros ou o “eles” (das Man) ocupam o lugar central das 

preocupações do Dasein. O das Man designa, para Heidegger, a alienação e a 

distanciação ao ser autêntico quando o Dasein fica submergido pela”ditadura” da 

generalidade dos outros. Assim, o Mitdasein é não apenas um modo autêntico de Ser, 

como ainda pode envolver esta perda do ser, uma imersão no mundo dos Outros que 

suspende o juízo e as competências críticas na direcção de um mundo anónimo de 

apatia. “Esse distanciamento que pertence ao Ser- com (Mitsein), é tal que o Dasein, 

como Ser-com-os outros (Mitdasein) quotidiano fica em sujeição (Botmässigkeit) aos 

Outros (das Man). O seu ser próprio não é; o Ser foi levado pelos outros. As 

possibilidades quotidianas do Dasein pertencem aos Outros” (Heidegger, 2008: 164). 

Estes Outros (das Man) não definem um outro concreto mas corresponde a uma 

estrutura indiferenciada da existência, a um marcador de anonimato que qualquer ser 

pode preencher. Começa-se, aqui, a desenhar uma concepção distorcida da 

publicidade como a qualidade geral destes Outros durante as suas actividades sociais 

quotidianas. “Ao utilizar os transportes públicos e usar os serviços de informação como 

o jornal, todo o Outro (das Man) é como qualquer um. Este Ser com os outros dissolve 

completamente o Dasein de cada um no ser dos Outros, de tal modo, que os Outros, 

enquanto entidades distinguíveis e explícitos, desaparecem cada vez mais” (Heidegger, 

2008: 164). O Ser quotidiano pode, então, corresponder a uma perda, a um modo 

inautêntico do Dasein em que todas as relações concretas com os outros, porque 
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imbuídas dessa generalidade que define a publicidade, se diluem. A “ditadura” desses 

“eles” versa uma imersão na massa onde tudo o que é excepcional, único e diferente é 

subsumido pela totalitarização da semelhança.  

Das Man, os Outros, versa um “eles” impreciso e indistinto ao qual são 

associadas três características: distanciamento, mediania e nivelamento (Heidegger, 

2008: 164-165). É, pois, neste quadro de inautenticidade do Ser que Heidegger 

perspectiva a publicidade (Öffentlichkeit). Esta é o fenómeno que reúne estas três 

características dos Outros, o “eles” e que controla o modo como o Dasein e o mundo 

são interpretados. Na publicidade, tudo fica obscurecido trespassado por um 

sentimento raro de familiaridade. O problema da publicidade é que nivela, torna 

mediano, torna anónimo qualquer superioridade espiritual ou autenticidade na 

relação com os outros, porque os Outros (das Man) existem como um fenómeno 

público. Existir, para Heidegger, é actualizar possibilidades. Ainda que estas sejam 

sempre circunscritas à facticidade do Dasein, a inautenticidade com que ele identifica 

a publicidade significa o nivelamento e a homogeneização dessas mesmas 

possibilidades. Os Outros acomodam o Dasein sujeitando-o ao anonimato do grande 

número. “Foi sempre o «eles» que fez aquilo, contudo, pode ser dito que «não foi 

ninguém». Na quotidianiedade do Dasein, a agência pela qual a maioria das coisas 

existe é tal que somos obrigados a dizer que «não foi ninguém»” (Heidegger, 2008: 

165). Perdido nesta massa de indeterminação, neste mundo do “eles”, o Dasein torna-

se inautêntico na medida em que habitando nesse mundo familiar e cómodo não 

manifesta nenhuma responsabilidade. Imerso e fascinado pela publicidade amorfa do 

das Man, ele é complacente e subordinado; mediano e indistinguível. O ser público é 

um ser inautêntico, é um “eles” não localizável impossível de ser reconstituído e 

resgatado desse mundo homogéneo e medíocre. Esse Dasein vive como “eles” vivem, 

deixando de existir por si mesmo. Ele é, antes, vivido publicamente por uma panóplia 

de valores anónimos impostos (Heidegger, 2008: 345)271. 

Esta associação da publicidade à inautenticidade comandada pela mediania, 

nivelamento e distanciamento, marcou, em grande medida, o compasso sobre os 

estudos da publicidade durante o séc. XX. É curioso notar que o das Man 
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heideggeriano tem semelhanças com o generalized other de Mead, salvaguardando, 

evidentemente, as devidas diferenças terminológicas e o devido contexto de reflexão. 

Em ambos encontramos um sentido normativo dos indivíduos tomados segundo a 

pertença a um grupo social de quem são esperadas acções pré-definidas obrigando-os 

a cumprir determinadas expectativas. Contudo, enquanto em Mead, esse outro 

generalizado constitui um nível de individualização e de formação da identidade 

pessoal, em Heidegger, pelo contrário, o das Man é perspectivado segundo uma 

concepção onerosa da norma social. Aqui, os outros não são tomados como um 

caminho na direcção da autonomia e da autenticidade mas precisamente no contrário, 

um passo na direcção da passividade e indiferença. Num caso, a vontade dos outros é 

libertadora, no outro caso, é inibidora. Na primeira hipótese, a publicidade é 

regeneradora, enquanto na segunda hipótese, a publicidade é deformadora da 

autenticidade. Essa internalização dos outros em si própria é, assim, respectivamente, 

uma redenção, no caso de Mead, e uma ameaça, no caso de Heidegger. 

Ora, a nossa tese acerca do princípio de publicidade entra em confronto com a 

negatividade da concepção heideggeriana da publicidade. Talvez ela resuma o motivo 

porque o princípio de publicidade até agora não tenha sido objecto de uma análise 

exclusiva e se tenha dissimulado e secundarizado nos estudos acerca da esfera pública 

(em especial, os de Arendt e os de Habermas). Todavia, é precisamente o contrário 

que pretendemos afirmar neste capítulo: a saber, a afirmação da publicidade como 

objecto de pleno direito. A publicidade possui, como se disse em diversas ocasiões, um 

papel fundamental não apenas na gestão da configuração das relações sociais, como 

também no processo de individuação. Encontra-se entre indivíduo e sociedade 

assumindo um processo publicitário abrangente de mediação simbólica. Cada um dos 

nossos capítulos explora uma sua faceta diferente. Convimos anteriormente na 

existência de uma consciência colectiva que o processo publicitário fomenta; porém, 

essa consciência colectiva não implica directamente a homogeneidade amorfa ou a 

sujeição das individualidades à maioria. Os regimes imanente e emanente da 

publicidade procuram explicar isso mesmo: que a publicidade significa um processo 

social de negociação simbólica e não a subjugação quantitativa de cada indivíduo a 

uma única Vontade (esta é até uma característica que a permite, em pinceladas largas, 

diferenciar-se da sua modelização como esfera pública). É verdade que a publicidade 
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envolve uma pluralidade de indivíduos (a sociedade); por isso a denominados de 

princípio social. Contudo, não lhe reconhecemos apenas um único carácter, nem 

sequer um carácter marcado pelo distanciamento, mediania e nivelamento. O 

entendimento público é plural. As três características com que Heidegger sintetiza a 

publicidade não esgotam o princípio de publicidade. O distanciamento, a mediania ou 

o nivelamento existem, isso não é susceptível de ser negado. Contudo, eles são apenas 

um dos usos com que podemos investir o processo publicitário: não resume por 

completo e unidimensionalmente a publicidade. Ela é muito mais ambivalente (daí a 

sua riqueza) podendo sofrer sucessivas e diferenciadas acções de investimento.  

Os três atributos com que Heidegger caracteriza o das Man e, por inerência, a 

publicidade, contrastam, assim, fortemente com as três propriedades da publicidade. 

O alagmático, a transdução e a metaestabilidade denotam mesmo o aposto: um 

dinamismo tensional capaz de assumir diversas formas públicas. Contra as 

características heideggerianas, as três propriedades enunciadas da publicidade versam 

a ambivalência que lhe é ínsita. Contra o distanciamento, opõe-se o campo poroso do 

alagmático; contra a mediania, opõe-se uma transdução como circulação ininterrupta 

de valores comunicantes que acrescentam a fertilidade de cada ideia individual; contra 

o nivelamento, opõe-se a metaestabilidade, isto é, não um equilíbrio estagnado e 

igualado mas uma estabilidade paradoxal feita de desequilíbrios.  

Em síntese, o princípio de publicidade que temos vindo a descrever não se situa 

ao nível do autêntico ou do inautêntico mas apenas ao nível da multiplicidade de 

configurações sociais. Não há um indivíduo como ser único e irredutível mas 

individualizações nascidas de contínuas individuações realizadas no seio do processo 

publicitário. É por isso que a publicidade não se imobiliza em definições particulares 

mas flui pelo alagmático, pelo transductivo e pelo metaestável. A instabilidade como 

força positiva de operar publicamente a individuação. A tónica nunca é apenas no que 

cada um ama como escreve Safo, mas é sempre no modo como cada um, partilhando 

esse fundo comum com os outros indivíduos, se actualiza como singular e se diz amar 

através do amar dos outros indivíduos. Como vimos, o que está em causa na 

individuação e na publicidade é esse reenvio do Comum e do Singular. E nunca de uma 

determinação original do singular. Isso significaria estagnação. Pelo contrário, a 

individuação e a publicidade enfatizam processos compósitos em deslocação. É cada 
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onda desse movimento que, a cada instante, compõe aquilo que chamamos de 

“identidade” e que não é senão a interrupção, para efeitos de identificação, da 

identização. Ao conjunto volante dessas ondas em movimento chamamos publicidade. 

Em cada vaga, novas individualizações se sucedem. 
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5- O Princípio de Publicidade Mediatizado - a tele-realidade 

 

“É que eles quando vêem as imagens, gostam 

dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprendem e 

deduzem o que representa cada uma, por exemplo, 

«este é aquele, assim e assim»” 

(Aristóteles. Poética, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2004, p.43) 

 

”Contraído pela electricidade, o nosso globo 

não é senão uma aldeia” 

(Marshall McLuhan, Pour Compreendre les 

Medias, Paris, Mame/Seuil, 2004, p.23) 

 

Introdução 
 

A intuição de que os dispositivos tecnológicos de mediação simbólica possuem 

uma influência social determinante não é nova; tem sido, aliás, uma constante desde a 

invenção dos caracteres móveis, no séc. XV, a qual viria a originar a tipografia e a 

emergência da imprensa. Na primeira metade do séc. XX, a teoria da agulha 

hipodérmica terá traduzido, pelo seu behaviorismo e tom apocalíptico, a mais aguda 

percepção desta influência mesmo se, levando-a às últimas consequências, descreve 

um panorama inverosímil que a coloca actualmente como um paradigma de análise 

obsoleto em Ciências da Comunicação. Aliás, estas, nas suas variadas especializações, 

procuram justamente aferir que tipo de consequências - sociais, políticas, estéticas, 

culturais ou outras - estão envolvidas nos dispositivos tecnológicos de mediação 

simbólica. 

Todavia, se a preponderância dos dispositivos tecnológicos de mediação 

simbólica permanece intensa, a natureza dessa ascendência tem sofrido radicais 

transformações, muito especialmente, ao nível do medium televisivo. O que é novo é o 

recentramento da televisão na instância da recepção trazendo os indivíduos 
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directamente para a sua lógica de produção. Isto traduz-se em dois níveis. Por um 

lado, acontece na substituição do broadcasting pelo narrowcasting (subscrição paga 

de uma estação televisiva) ou, ainda, pelo egocasting272: isto é, a uma lógica de 

massificação e difusão unidireccional e sincronizada dos conteúdos sucede uma lógica 

de segmentação e individualização assente sobre os eixos da personalização, controlo 

e participação. Associado às novas funcionalidades interactivas da Internet (Web 2.0), 

o egocasting provoca sérias transformações no modo como os conteúdos televisivos 

são concebidos, distribuídos e visionados (por exemplo, o podcast). O espectador 

assume um visionamento assíncrono ao definir a sua própria grelha programática, 

tanto ao nível paradigmático do tipo de programas que pretende visionar, como ao 

nível sintagmático da emissão exacta que deseja ver273.  

Por outro lado – e este é o aspecto fundamental - as mutações na natureza da 

influência da televisão sobre a sociedade são notadas na saliência que a vida 

quotidiana adquire nas emissões televisivas. Não apenas a televisão emite vinte e 

quatro horas, sete dias por semana acompanhando a vida quotidiana das pessoas, 

como essa trivialidade é transportada para o ecrã e aí reproduzida. A televisão 

hodierna fala cada vez menos de uma realidade exterior, formal e distante, para 

referir, cada vez com maior premência, a vida de todos os dias a partir da construção 

de uma relação de proximidade que vá ao encontro das expectativas dos indivíduos. A 

televisão passa, então, a destacar-se como um medium da primeira pessoa, isto é, do 

eu274. Há, neste processo, como que uma imbricação entre televisão e realidade social, 

ecrã e individuo, exibição catódica e reconhecimento de si. Entre a conversa 

corriqueira, a intriga de café e a conversa ordinária275 do talk-show televisivo, a 

tendência é a de sobreposição, a emissão da televisão procurando colar-se ao real. 

Informação e entretenimento tornam-se fluidos, por vezes imiscuindo-se um no outro 

(o infotainment) e a programação reflecte géneros híbridos. Surge, então, um novo 
                                                           
272

 O termo foi cunhado num editorial de Christine Rosen intitulado The Age of Egocasting que pode ser 
consultado em http://www.thenewatlantis.com/publications/the-age-of-egocasting 
273

 Este modo de consumo televisivo toma de empréstimo a experiência hipertextual que caracteriza a 
Internet. É por isso que Scolari, ao analisar a estética da produção audiovisual, a multiplicação de 
personagens e as transformações do interface televisivo, identifica a televisão contemporânea como 
uma hipertelevisão caracterizada pela utilização reiterada de infografismos, aceleração do ritmo (da 
edição e da narração), efeito de tempo-real, intertextualidade (programas de televisão a promover 
outros programas) e ruptura da narrativa linear, entre outros. Vide Scolari (2009: 28-49). 
274

 Aliás, Dovey (2000) fala de firt-person media. 
275

 Entenda-se o seu sentido literal e etimológico, isto é, como algo rotineiro, banal ou vulgar. 
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género encravado entre as hard news e as soft news, o fait-divers, esses assuntos não 

categorizáveis e que apresentam um interesse inusitado e curioso: o homem que 

morde o cão, o ladrão que fica preso no local do crime enquanto tentava escapar ou o 

domador de leões que tem medo de gatos. Trata-se, sobretudo, de trazer para a linha 

da frente, o inopinado e a contingência com que a quotidianidade se nos apresenta, 

colocar na televisão a vida vivida, desfazer o emolduramento convencional com que o 

real era até aí reportado. É uma notícia que não é informação mas que informa, uma 

narrativa de pequeno formato que significa um refugo, um facto inclassificável de uma 

realidade que agora se exibe sem contornos rígidos. O fait-divers é, então, essa 

categoria do intemporal, fragmentos da vida que se deixam captar pela câmara 

televisiva formando uma narrativa imanente, total, completa (Eco, 1964) e que, 

paradoxalmente, ao não remeter para nada a não ser a si próprio, remete para a 

própria vida. Não apenas a televisão fala acerca do indivíduo como este é chamado a 

participar nesse dispositivo catódico. A televisão contemporânea é, assim, 

interpeladora do espectador, torna-o convidado, concorrente ou testemunha. “É o 

sinal triunfante do acesso directo, egocêntrico e mágico. Vós sois nós, vós podeis fazer 

parte do espectáculo. O mundo de que a televisão fala é a relação entre nós e vós. O 

resto é silêncio” (Eco, 1985: 34). 

Caminhamos, assim, para um novo estágio276 da televisão em que a relação 

entre os enunciados e os factos perde importância face à relação entre o acto de 

enunciação e a experiência da recepção da mensagem. De uma crença da televisão 

como reprodutora de factos, passamos para uma televisão como um aparelho que 

reflecte a realidade: em ambos os casos, a metáfora do espelho permanece adequada, 

contudo entre uma e outra modifica-se a relação desse irradiar da realidade com o 

indivíduo. Agora, a televisão espelha a realidade ao espelhar o indivíduo, isto é, a 

realidade surge já não pela mão de uma voz alegadamente objectiva e superior mas 

pela própria voz das pessoas que a experienciam. Os indivíduos reconhecem-se no 

ecrã. O mundo exterior contraiu-se no mundo interior da experiência individual 

quotidiana. Em reacção à especialização dos programas jornalísticos de debate e aos 

                                                           
276

 Note-se que para os nossos propósitos não interessa entrar em debates terminológicos e discutir se 
se trata de uma neo-televisão em oposição a uma paleo-televisão (Eco, 1985). 
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documentários, erigem-se agora talk-shows, gamedocs ou docsoaps assentes quase 

exclusivamente na palavra laica das pessoas comuns. 

Talvez devido a este reflexo de si, os espectadores contemporâneos aderem 

sem hesitação à nova programação da televisão. American Idol nos Estados Unidos da 

América ou I’m a Celebrity, no Reino Unido, obtiveram mais de cinquenta por cento de 

share televisivo o que nos indica que mais de metade dos espectadores activos nesse 

momento os televisionaram. No ano 2000, o programa Survivor da estação americana 

CBS alcançou vinte e sete milhões de espectadores (Hill, 2005: 3). Em 2003, a Fox 

alcançou com a final de Joe Millionaire a cifra dos quarenta milhões em termos de 

audiência. Em comparação, a famosa ficção criminal CSI (Crime Scene Investigation) da 

CBS logrou, no mesmo ano, apenas um auditório de quinze milhões de espectadores 

(Hill, 2005: 3). Na China, o último programa de Super Girl contou com quatrocentos 

milhões de pessoas a televisionarem-no (Dupont, 2007: 267). Este tipo de 

programação centrada sobre pessoas comuns teve o mesmo sucesso televisivo na 

Europa. Em Portugal, a primeira emissão de Big-Brother, no ano 2000, conquistou uma 

média de um milhão e trezentos mil espectadores, número muito longe do alcançado 

noutros países mas ainda assim assinalável para a realidade portuguesa. A TVI, o canal 

onde o programa foi transmitido, passou de vinte por cento de share, em 2000, para 

trinta e quatro por centro em 2001. Na Noruega, cuja população é pouco mais do que 

quatro milhões, Pop Idol recebeu 3 milhões de votos por SMS. E a final de Expedition 

Robinson foi vista por metade da população Sueca (Hill, 2005: 5). Estes programas são 

tão populares que revolucionaram por completo a economia da indústria da televisão: 

em 2003, durante a terceira temporada de Big-Brother, um anúncio de trinta segundos 

custava, no Reino Unido, quarenta mil libras, três vezes mais do que qualquer outro 

programa do Channel 4, (Hill, 2005: 4). Pela mobilização de espectadores ser tão 

maciça, Biressi e Nunn (2005: 11) denominam este tipo de programas como eventos 

televisivos (event tv): programas que se dirigem a uma grande massa de espectadores 

através de uma elevada visibilidade e uma oferta multi-variadas em diversos 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica. Sites, vídeos no You Tube, menções 

no Facebook, blogs, revistas e artigos de imprensa são regularmente acrescentados à 

emissão televisiva tendo a função de complementação do programa e aumentando o 

seu grau de visibilidade e publicidade ao longo das horas, semanas ou meses em que 
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foi transmitido. A atenção constante e os comentários prolíficos a estes programas 

baseados no indivíduo anónimo277 amplificam não apenas a capacidade deles gerarem 

comentários nas conversas circunstanciais do dia-a-dia, como também, se realizarem 

enquanto discursos triviais que reproduzem as conversas quotidianas. Há aqui como 

que uma mise-en-abyme em que as conversas do dia-a-dia são alimentadas pelos 

programas televisivos, eles próprios baseados nas conversas, temas e preocupações 

que os indivíduos têm nos seus mais diversos afazeres diários. 

Este tipo de programação baseada no talento da pessoa anónima (Pop Idol), no 

relato confessional da experiência inter-pessoal (Big-Brother) ou no concurso da 

personalidade mais carismática e autêntica (Joe Millionaire), não somente teve uma 

ascensão meteórica nos anos 1990, como também recolheu de imediato uma 

variedade de criticismos que se repercutem, quer no domínio académico, quer no 

domínio popular. Há, em primeiro lugar, a suposição de que a chamada da trivialidade 

para o pequeno ecrã traduz um descomprometimento e uma deslocação dos valores 

éticos por parte da responsabilidade social das televisões. Consideram que este tipo de 

conteúdos versa assuntos de mau gosto que afastam as pessoas dos temas políticos 

que realmente interessam à sociedade. Ao concentrarem-se em questões vulgares que 

roçam o entretenimento e a superficialidade, e que aparentemente não convocam o 

espírito crítico na sua recepção, esses programas de realidade (ou reality-shows) são 

supostamente perturbadores do normal funcionamento da ecologia cognitiva da 

televisão. Em segundo lugar, verificam-se um conjunto de cepticismos respeitantes ao 

estatuto da verdade. Será que podemos entender este tipo de programação como 

fidedigna e verídica ou, pela natureza do programa e da encenação e produção 

televisiva envolvida, este suposto acesso da pessoa comum não é senão uma falsidade, 

ou uma fraude cognitiva (Corner, 2004: 293)? Este género de crítica sugere que na 

dramatização envolvida na produção e transmissão destes conteúdos, não só os 

indivíduos intervenientes são impossibilitados de serem genuínos, como a fronteira 

entre ficção e realidade se torna indistinta.  

                                                           
277

 Incorporando a palavra latina, os franceses têm uma única palavra para esta expressão o que revela 
uma atenção cultural particular para este fenómeno: quidam. O quidam é esse transeunte desconhecido 
que passa despercebido, figura solitária num banco de jardim e que pode ser qualquer um desde um 
simples cantoneiro até ao presidente de uma companhia internacional. Na língua portuguesa, o quidam 
é “fulano”, “beltrano” ou “sicrano”, esse “zé-ninguém” anónimo. 



 

403 
 

Cada uma destas críticas suscitou um entendimento acerca da programação 

baseada em emissões de realidade (reality-show): no primeiro caso, são 

compreendidas como conteúdo de segunda categoria motivadas por uma economia 

política orientada pelo mercado e pela indústria televisiva, sendo por esse motivo 

culturalmente suspeitos. Isto deu origem à chamada Trash-Tv, em Inglês (Dovey, 2000: 

83), ou Tele-Poubelle, em Francês, que identifica em programas como Big-Brother, 

Secret Story, Loft-Story um voyeurismo gratuito e injustificável que entra em 

contradição com o direito constitucional à privacidade e à intimidade. Uma segunda 

compreensão destes programas de realidade confere-lhes uma natureza simulacral em 

que a sua insistência no realismo e autenticidade é tanto maior quanto o 

desaparecimento de uma referência de realidade. É a televisão vista como pesadelo 

(Dovey, 2000: 88) ou uma Televisão Simulacral onde, recolhendo a influência de 

Baudrillard (1981), se considera que o fluxo imagético incessante se substitui ao real e 

onde a simulação de presença se substitui à própria presença autêntica, sendo a para-

interacção – quando um espectador se dirige com familiaridade ao actor, apresentador 

ou participante de um programa televisivo - um dos conhecidos fenómenos televisivos 

inspiradores desta posição. A projecção do exterior na vida privada do indivíduo e a 

vinda da realidade através da televisão directamente para a consciência pessoal e das 

suas imagens provocaria o colapso da distinção entre mundo interior e mundo exterior 

e consequentemente entre realidade e simulacro. Este torna-se a própria verdade, a 

própria realidade. 

Nenhuma destas compreensões parece justificada quando se analisa 

aprofundadamente a televisão. A posição da Trash Tv faz uma condenação sumária da 

capacidade das audiências poderem receber e interpretar criticamente aquilo que 

visionam, além de estabelecer, sem justificação aparente, uma hierarquia (e uma 

valorização) da programação segundo aquilo que é culturalmente e socialmente 

dominante - ou desviante. A posição simulacral da televisão, sendo teoricamente 

atractiva, resulta no entanto num entendimento totalizante e acrítico de um discurso 

pós-moderno sibilino. Nenhum dos posicionamentos permite perceber o papel social 

da televisão, porque ambos partem de premissas à partida já condenatórias. 

Necessitamos, assim, de renovar o nosso olhar sobre a televisão e, mais 

especificamente, sobre estas mutações programacionais. A nossa intuição é que elas 
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denotam uma aproximação entre a televisão e a sociedade a partir do ângulo do 

quotidiano possuindo um significado muito mais profundo do que aquele evidenciado 

pelas críticas da Trash Tv ou da televisão simulacral. Os programas televisivos de 

realidade não significam apenas uma contaminação de géneros, como também 

poderão evidenciar processos sociais alargados muito diferentes da compreensão 

convencional. Mesmo submetendo-se ao escrutínio catódico, à vigilância compulsiva 

ou aos caprichos de uma audiência, os indivíduos intervenientes talvez tomem parte 

num processo social idionssincrático. Esta é a primeira pista indicadora da 

conveniência de nos determos nestes programas de realidade. O desenvolvimento dos 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica, em especial a televisão, introduziu 

um novo elemento na vida social e política das sociedades contemporâneas. Ao 

fornecer imagens da vida ordinária, a televisão estimula e intensifica determinadas 

formas de acção - colectiva e individual - cuja importância para a sociologia e para as 

ciências da comunicação ultrapassa em muito as perspectivas da Trash Tv ou da 

Televisão Simulacral. Deste ponto de vista, se dermos uma oportunidade aos 

programas de realidade e os analisarmos sem as conotações associadas àquelas duas 

posições, e se os ponderarmos como um tipo muito particular de um processo social 

mais vasto – um que encontra na mediatização a sua forma natural de exercício - 

então, talvez não seja despiciendo observá-los em conjugação com o processo 

publicitário.  

Se esta oportunidade dada aos programas de realidade para se apresentarem 

enquanto objecto digno de análise científica e merecedor de alguma credibilidade 

possui alguma vantagem imediata, será recordar-nos que eles são um dos exemplos 

práticos de mediatização. E que esta mediatização significa, desde logo, uma afectação 

do processo publicitário de uma sociedade. Assim, talvez devamos reconhecer nesses 

programas um sintoma, um indício, um traço publicitário. Obviamente, eles não 

constituem o paradigma do princípio de publicidade; todavia, parece-nos que eles 

poderão ser um objecto ímpar de análise empírica da influência que a publicidade 

pode ter na contemporaneidade. Eles são como que janelas que não se confundindo 

com o princípio de publicidade, permitem reconhecê-lo e observá-lo em 

funcionamento. 
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Face a uma publicidade da co-presença fundada na riqueza das pistas 

simbólicas características da interacção face-a-face (Thompson, 1995: 125), assistimos 

hoje a um exacerbar da mediatização da publicidade onde a troca comunicacional não 

apenas dispensa a partilha do mesmo espaço interactivo, como também prescinde do 

dialogismo característico da publicidade da co-presença. E no caso específico da 

mediatização televisiva da publicidade, somos confrontados com outra consequência 

primordial: enquanto na co-presença a publicidade se funda num espectro sensorial 

vasto onde os indivíduos testemunham a vida social vendo, ouvindo, e tocando-se 

mutuamente, a mediatização da publicidade introduz um novo regime testemunhal de 

avaliação da publicidade das acções sociais: um regime escópico onde a visibilidade é 

elevada a um novo patamar de importância histórica funcionando como a medida 

fundamental do sentido. A televisão renova, deste modo, a afinidade entre publicidade 

e visibilidade que já existia na publicidade de co-presença na medida em que expande 

o seu raio de influência: os eventos tornam-se visíveis para um número 

exponencialmente maior de indivíduos que podem agora estar situados em contextos 

interactivos díspares e temporalmente dessincronizados. Aquilo que faz parte do 

horizonte público dos indivíduos não depende já de um dispositivo espacial (como a 

agora) mas de um dispositivo tecnológico de mediação simbólica. Assim, o campo de 

visão individual é tremendamente aumentado podendo albergar ocorrências distantes 

já que a capacidade óptica sofreu uma ampliação, não dependendo mais da localização 

espacial. Esta ampliação escópica da mediatização televisiva da publicidade tem ainda 

uma outra implicação: este tipo de publicidade denota um acentuado contraste entre 

os indivíduos que agem e estão visíveis e os indivíduos que assistem e que 

permanecem invisíveis aos primeiros. Há, assim, uma assimetria na capacidade de ver 

e ser visto já que a direcção da visibilidade na televisão é unidireccional. 

Os programas televisivos de realidade (reality-shows) recolhem a sua 

pertinência no âmbito de um estudo sobre o princípio de publicidade ao trabalhar 

segundo as consequências que a emergência da mediatização da publicidade envolve. 

A importância para as Ciências da Comunicação prende-se, segundo esta perspectiva, 

na agilização do próprio processo publicitário trazendo o quotidiano e a pessoa vulgar 

e anónima para um dispositivo tecnológico de mediação simbólica, no caso, a 

televisão. O que está em jogo na nossa análise destes programas é também o modo 
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como eles actualizam a publicidade, por exemplo, através da ênfase dada à visibilidade 

produzida na televisão. A sua centralidade consiste na operacionalização de uma 

mediatização da publicidade que já não assenta apenas numa conversação dialógica 

mas que se tornou tendencialmente despacializada, dessíncrona e não-dialógica. 

Mediatização da aparência, visibilidade do outro, capacidade de diálogo desenraizado 

de um lugar e tempo específico, presença de múltiplas visibilidades e vozes, tudo isto 

são factores potencialmente destabilizadores mas que contribuirão para a 

particularidade da mediatização televisiva da publicidade. Note-se que não nos 

referimos à esfera pública mediatizada mas ao encurvamento tecnológico do processo 

publicitário, isto é, à integração e acomodação da publicidade à sua mediatização. Isto 

significa, especialmente no caso da televisão baseada em programas de realidade, que 

a comunicação é múltipla: não existe uma única racionalidade inerente a uma imagem 

ou um único sentido numa narrativa. A comunicação procede na publicidade 

mediatizada por conjuntos semióticos complexos. Se, tal como Dewey e Arendt 

escreveram, é a comunicação que define a possibilidade da vida social e política, a 

mediatização dilata a carga comunicativa da publicidade ao providenciar um campo 

aumentado de visibilidade social para a partilha simbólica que a comunicação 

pressupõe. É justamente porque a mediatização (especialmente a televisiva) da 

publicidade fornece – com graus diversos de consistência - as molduras simbólicas 

onde a sociedade se torna visível que alguns dos programas televisivos baseados na 

realidade podem ter um lugar de destaque no estudo do processo publicitário: eles 

retomam alguns aspectos e referências da sociabilidade inerente à publicidade, ao 

mesmo tempo que, ao trazerem o quotidiano para dentro da televisão, procuram 

reproduzir e reeditar, através de um dispositivo tecnológico de mediação simbólica, 

alguns processos sociais incluídos no processo publicitário. 

 

Precisão Terminológica 
 

Chegados aqui, procedamos a um esclarecimento terminológico. A 

nomenclatura mais frequente para os programas televisivos de realidade é reality- 

show. Não deixa de ser (levemente) perturbador colocar a “realidade” como um 

espectáculo. À partida (e se exceptuarmos Debord), não poderíamos encontrar dois 
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termos tão antagónicos e tão provocadores: os produtores televisivos destes 

programas reclamam oferecer “a realidade”278, como se a realidade nos escapasse 

realmente, como se no dia-a-dia não a pudéssemos experienciar e sobretudo, 

observar. Contudo, se atentarmos vemos que a realidade de alguns reality-shows é 

uma realidade como que adornada, formatada, adocicada para consumo espontâneo e 

fruição imediata, espécie de comercialização sensacionalista.  

Nesta medida, a nossa tradução de reality-show por “programa televisivo de 

realidade” procura colmatar o tom espectacular da realidade a favor de uma sua 

manifestação mais modesta. Nós entendemos conteúdos como Survivor ou Big-

Brother como programas que oferecendo uma certa qualidade da realidade 

(sobretudo, o quotidiano) não resumem a televisão de realidade. Para nós, eles não 

são apenas gravações que respondem à necessidade de uma indústria televisiva captar 

audiências como também, e fundamentalmente, uma tentativa de, nalguns casos, 

suscitar e reproduzir interacções sociais. A não-diferenciação entre o puro conteúdo 

televisivo e a estrutura formal de reprodução de interacções sociais (a mediatização da 

publicidade) tem gerado sérios equívocos na terminologia usada. Assim, o programa 

televisivo de realidade (reality-show) tem sido comummente assimilado à televisão de 

realidade (reality-television) como se entre os conteúdos e a utilização social do 

medium não existisse qualquer discrepância279. A mais conhecida e utilizada definição 

de televisão de realidade é mesmo construída em cima da definição de “programa 

televisivo de realidade”. Killborn concebe a televisão de realidade como aquela que 

“grava espontaneamente (on the wing) eventos na vida dos indivíduos, 

frequentemente com a ajuda de equipamento ligeiro de vídeo; atenta simular os 

acontecimentos da vida real através de variadas formas de reconstrução dramatizada; 

e incorpora este material editado cuidadosamente num programa de televisão que 

tenta suscitar interesse pela sua capacidade de mostrar a realidade” (1994: 423). 

Mesmo passados quinze anos, esta concepção assimilante, por parte de Killborn, da 

televisão de realidade e dos programas de realidade como produtos comerciais 
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 “Em última análise, talvez seja possível sugerir que aquilo que une o alcance da programação descrita 
como «reality tv» é, antes de mais, a sua pretensão (claim) discursiva, visual e tecnológica ao «real»” 
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vendidos em formatos editados, subsistiu no entendimento de Murray e Ouellette 

para quem a “televisão de realidade” é um evidente género comercial unido, não tanto 

por certezas ou regras estéticas, mas pela fusão de entretenimento popular com uma 

pretensão consciente ao discurso do real” (2009: 3). O problema destas definições 

reside no carácter mais ou menos vago, o qual cativa pela generalidade com que se 

apresenta ao pretender comportar todas as variantes de programação televisiva de 

realidade. Todavia, a insuficiência principal é desaguar na tentativa de agregar o 

género televisivo com a função televisiva que esse género preenche. Estas definições 

concebem esses programas de realidade a partir de uma geração espontânea e inerte, 

como se a própria produção e recepção televisivas não se inserissem nas sociedades 

que lhes dão origem. Elas não têm em linha de conta que esses programas não se 

esgotam em si, mas que integram processos sociais vastos. Produzir uma definição 

precisa é uma tarefa complexa, mas isso não deve impedir-nos de distinguir entre o 

género televisivo e estrutura social envolvida, entre o produto da mediatização e o 

próprio processo de mediatização. Tal obriga-nos a desviar a nossa atenção para o 

processo publicitário: na medida em que reconhecermos a existência de processos 

sociais nos programas televisivos de realidade, temos de lidar com o princípio de 

publicidade, ou não fosse a televisão uma forma da sua mediatização. 

Nas definições de Killborn, e Murray e Ouellette falta, pois, a expressão que 

permita operar a ligação entre os fenómenos sociais, a publicidade e a televisão. Por 

esse motivo, importará separar a “televisão de realidade” ou tele-realidade dos 

“programas televisivos de realidade”. Por tele-realidade, entenderemos a utilização 

por parte de determinados programas televisivos de realidade de um conjunto de 

procedimentos estilísticos, narrativos, e semióticos que indiciam, relevam e 

corroboram a construção de uma função publicitária da televisão baseada numa 

função social fáctica, a qual contribui para a reprodução simbólica da sociabilidade. Ela 

designa alguns traços da mediatização da publicidade que trazem para o ecrã uma 

representação (mais ou menos dramatizada dependendo do género programático) da 

realidade quotidiana por intermédio da qual o indivíduo comum potencialmente se 

questiona, reconhece, debate e identifica. Pela nossa parte, encontramos uma 

distância intransponível entre a tele-realidade, entendida como uma função 

publicitária da televisão, e os programas televisivos de realidade, percebidos como os 
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conteúdos televisivos através dos quais, mas não exclusivamente, essa recuperação e 

recorte da publicidade e da realidade quotidiana poderá acontecer. A tele-realidade 

trata-se, no fundo, de um tipo especial de mediatização do processo publicitário 

cumprida por tele-visualização da experiência social. Não diz respeito a todos os 

programas televisivos de realidade sem excepção mas apenas àqueles que, pelos seus 

atributos intrínsecos, convoquem algum aspecto do processo publicitário. Ela traduz 

uma atitude pública relativamente ao papel social da televisão, em particular, na 

maneira como os temas sociais e os indivíduos são colectivamente representados. 

Tornada precisa a tele-realidade, é necessário, de igual modo, fornecer um 

esclarecimento adicional relativamente aos programas televisivos de realidade. Por 

esta expressão entendemos um conjunto eclético de formatos televisivos que podem 

potencialmente concorrer para a tele-realidade (na sua contribuição para a 

socialização e a identização). Assim, não comportam somente aquele tipo de programa 

abrangido habitualmente pela expressão estrita de reality-show: um formato editado, 

segmentado em episódios e baseado na interacção social de um grupo restrito de 

indivíduos, de ambos os sexos, dentro de um espaço determinado e por um período de 

tempo limitado com o objectivo de ganhar uma avultada quantia monetária. Este tipo 

de programas - como o Big-Brother ou Loft Story- compreende frequentemente (mas 

nem sempre) um espaço confessional onde os concorrentes revelam a sua intimidade 

e dão o seu voto para expulsar um outro participante. Também podem conter a 

possibilidade de eliminação por tele-voto. A fórmula deste tipo de programa televisivo 

de realidade é simples, envolve uma produção relativamente barata e denota uma 

acérrima aspiração à notoriedade por parte dos indivíduos que nele participam. 

Contudo, incluímos na categoria de “programas televisivos de realidade” 

muitos outros tipos de programação. Com vista ao seu melhor entendimento temos de 

proceder a uma sucinta tipologia.  

Diremos, então, que os programas televisivos de realidade comportam o jogo 

documentário (gamedoc) como Survivor, Big-Brother, The Apprentice ou RaceStar; o 

programa de relações românticas como The Bachelor, Joe Millionaire, Chained, Beauty 

and the Geek, ou em Portugal, a Bela e o Mestre, e Ilha da Tentação; o programa de 

transformação pessoal como Extreme Makeover ou The Swan; programas de 

aconselhamento pessoal como Dr. Phil ou Dr. Oz Show; a novela documentário 
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(docusoap) como The Real World, ou os britânicos Children’s Hospital e The Driving 

School; comédias de situação de realidade (reality sitcom) como The Simple Life ou The 

Osbournes; programas de competição profissional onde o tele-espectador conhece o 

dia-a-dia de profissionais de determinada área a tentar afirmarem-se como os mais 

competentes e bem-sucedidos, como é exemplo, America’s Next Top Model, Stylista, 

Top Design, Top Chef, Project Runway, e em Portugal, Projecto Moda; programas que 

acompanham de um ponto de vista pessoal e individualizado o dia-a-dia profissional 

como American Chopper, Over Haulin’ ou Miami Ink; programas de caridade como 

Three Wishes ou Oprah’s Big Give; programas lúdicos baseados em estilos de vida 

(lifestyle game) como Wife Swap, The Biggest Loser; programas de talento musical seja 

no canto como Pop Idol, Fame Academy e Operação Triunfo, seja na dança como So Do 

You Think You Can Dance; o gameshow como Quem quer ser Millionário; o video 

caseiro como America’s Funniest Videos ou, em Portugal, Isto só Video. O número de 

exemplos é avassalador mesmo não contando com programas como Jerry Springer 

Show, Court Tv, Cops, Rescue 911, os quais poderiam, à primeira vista, não integrar a 

categoria dos programas televisivos de realidade.  

Com este pequeno elencar de programas pretendemos chamar a atenção para 

o facto de existirem formatos televisivos que, não se inserindo no figurino 

convencional do reality-show ou do gamedoc como Big-Brother, inserem-se sim – pela 

sua temática, representação do quotidiano e construção narrativa – na categoria dos 

programas televisivos de realidade. Dada a diversidade programática, deve-se 

sublinhar, que aquilo que une os programas de realidade supracitados é, sem dúvida, 

uma insistência no indivíduo anónimo (o quidam) e nos seus problemas e frustrações 

quotidianas - sendo esse um dos modos de cumprir a feição da tele-realidade. Uma 

característica fundamental que une estes diferentes estilos e formatos dentro dos 

programas televisivos de realidade é a capacidade dos tele-espectadores observarem, 

testemunharem, e confirmarem por si mesmos, os aspectos da vida social, profissional 

e pessoal dos indivíduos. Por esse motivo, podemos referir-nos aos programas 

televisivos de realidade como “programas de quotidiano” independentemente do 

subgénero - talk-show, gamedoc, lifestyle game et caetera - a que pertençam. 
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Pequena História dos Programas Televisivos de Realidade 
 

De modo a aprofundar a diferença entre tele-realidade e programas televisivos 

de realidade temos de mencionar uma pequena história dos aspectos precursores da 

programação televisiva que, progressivamente, foram conduzindo à configuração 

contemporânea da tele-realidade, a qual será objecto de análise nas subsequentes 

secções do capítulo.  

Encontramos, a partir dos anos 1940 e 1950 programas televisivos que 

começam a dar os primeiros passos na direcção da exibição do quotidiano e da vida 

comum. Emitido em 1948, Candid Camera280 transmitia as reacções de pessoas 

vulgares perante as provocações e partidas com que se viam confrontadas 

espontaneamente no espaço público americano. Em França, La Vie en Campagne, Ce 

que j’ai Vu, e nos anos 1980, Droit de Réponse, e Ciel mon Mardi, constituem exemplos 

importantes embora seja Si c’était Vous, emitido entre 1955 e 1956 que mereceu o 

título de “primeiro reality show” (Jost, 2003: 123), emissão essa onde as dificuldades e 

os dramas quotidianos eram expostos e colocados à consideração do telespectador. 

Nos Estados Unidos da América, uma série da PBS, emitida em 1973 e dividida em 

doze episódios, An American Family, é também hoje reconhecida como o primeiro 

reality-show no sentido moderno ao mostrar uma família nuclear a enfrentar o 

divórcio. Na mesma altura, no Reino Unido, The Family, seguia a família Wilkins, 

composta por seis elementos, nas suas tarefas diárias tendo terminado com o 

casamento de uma das filhas da família.  

Estes primeiros programas foram pioneiros a fomentar e consolidar o formato 

actual dos programas televisivos de realidades e, consequentemente, dos atributos da 

tele-realidade. Mostram que a ideia de programas televisivos de realidade não é nova 

remontando à primeira metade do séc. XX. Se alguma coisa é recente é apenas a ideia 

que sublinha a função social desempenhada por alguns desses programas: a tele-

realidade como um processo televisivo concorrendo para a mediatização do princípio 

de publicidade. Trata-se, assim, de uma denominação relativamente nova e uma 
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perspectiva renovada (e moderada) para um objecto de reflexão já relativamente 

antigo. 

Podemos, porém, encontrar outros factores primordiais que tiveram o seu 

papel neste processo. Na verdade, é a conjugação destas influências com os programas 

televisivos de realidade que dará origem ao que designamos de tele-realidade.  

O primeiro factor a destacar é a influência dos movimentos literários do séc. 

XVIII e XIX. Encontramos muitas afinidades entre a literatura do séc. XVIII e os 

programas televisivos de realidade na medida em que ambos expressam um elevado 

desejo de real, quase uma obsessão em representar a realidade social. Conseguem-no 

através do detalhe empírico, no enfoque no quotidiano e na exploração da 

complexidade psicológica dos indivíduos. Tal como este tipo de programação televisiva 

é associada a um baixo valor cultural (Trash Tv), também alguns romances do séc. XVIII 

sentiam essa mesma desvalorização porque se concentravam na experiência 

doméstica (Johnston, 2006: 116). Moll Flanders (1722) de Defoe ou Clarissa, or, the 

History of a Young Lady (1748) de Richardson retratam justamente as tensões, 

angústias, medos e sentimentos, temas contados na primeira pessoa que 

reencontramos facilmente em Dr. Phil.  

Além disso, podemos identificar igualmente a muita inspiração que os 

programas televisivos de realidade recolhem do movimento literário e artístico 

Realista, reacção do séc. XIX, ao Romantismo vigente. Ao contrário deste, o Realismo 

postulou um distanciamento do narrador valorizando não apenas aquilo que se sente, 

mas aquilo que se é. Contra o idealismo de imaginação romântica, os autores realistas 

como Flaubert, Balzac, Eça de Queiroz, Machado de Assis, ou os pintores Manet, 

Coubet ou Millet, preferem a crua nudez dos factos, tentando apresentar a realidade 

com um elevado grau de veracidade. Eles descrevem, linguística ou picturalmente, 

aquilo que observam na sua vida diária, os pequenos factos como o ambiente do lazer 

nocturno (cf. Manet, Un bar aux Folies Bergère, 1882) ou os pequenos acidentes de 

personalidade que constituem o carácter humano (cf. La Comédie Humaine de Balzac). 

A narrativa é lenta, demora-se nos pormenores de uma realidade em bruto e é 

frequentemente escrita num registo de linguagem coloquial - mesmo a roçar o calão - 

como manifestação da simplicidade da vida. A radicalização do Realismo que 

conhecemos por Naturalismo continua este legado da exibição transparente do 
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quotidiano. Zola, por exemplo, parece traduzir por palavras aquilo que vê. Atente-se 

ao modo como ele, em Au Bonheur des Dames (1883) descreve os novos armazéns de 

comércio (pioneiros daquilo que hoje são os centros comerciais). Por outro lado, 

sabemos que, em 1881, para escrever Germinal (1885), ele passou dois meses a 

trabalhar na extracção do carvão: comeu com os mineiros, observou-os, falou com 

eles, conviveu nas mesmas tabernas e por isso o seu romance plasma a promiscuidade 

das habitações, a fome ou os baixos salários dessa situação social. Os programas 

televisivos de realidade retomam, então, esta herança realista e naturalista 

integrando-se perfeitamente no movimento neo-realista, movimento esse que surge 

no cinema281 e na fotografia282 em meados do séc. XX, o mesmo período em que pela 

primeira vez são difundidos programas televisivos de realidade. 

O segundo factor que concorre para o aparecimento e formatação dos 

programas televisivos de realidade prende-se com os aspectos técnicos e discursivos 

da própria televisão. Sem dúvida que a tabloidização tem aí lugar relevante, se por ela 

entendermos uma contínua intersecção do privado e do público, uma ênfase na 

dimensão pessoal da história e um tom popular e sensacionalista (Fiske, 1992). 

America’s Most Wanted é um exemplo de um programa de realidade conhecido pela 

sua dimensão tablóide ao tratar de modo fluido pessoas anónimas e celebridades, ou 

informação e entretenimento. Este desempenha igualmente um papel de relevo nos 

actuais programas de realidade, em especial, aqueles classificados como gameshow 

(Quem quer ser Milionário) ou gamedoc (Secret Story). Concursos, novelas (com a sua 

veia melodramática), programas desportivos, de lazer ou de conversa, todos 

contribuíram, ao longo dos anos, para que o entretenimento se tornasse um aspecto 

rotineiro e familiar para os tele-espectadores. Mas talvez o que mais tenha moldado os 

programas de quotidiano tenha sido o distanciamento narrativo do documentário283. 

Sobretudo porque ele se destaca pela pretensão de realidade, a mesma pretensão que 

os produtores destes programas reclamam. Os programas televisivos de realidade 

integram muitas convenções realistas surgidas com os documentários, 

nomeadamente, o realismo observacional (marcadores que confirmam que estamos 
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mesmo a observar um facto não-guionado) e o realismo exposicional (uma retórica da 

veracidade) (Corner 2001: 127). Estilos de produção de documentários surgidos nos 

anos 1960 e 1970, como o cinema vérité284 em França, o fly-on-the wall285 no Reino 

Unido, e o direct cinema286 nos Estados Unidos da América, embora cada um 

possuindo as suas especificidades - por exemplo, o assumir ou não da equipa de 

filmagem - partilham os mesmos pressupostos de registo dos acontecimentos tal e 

qual eles decorrem, sem quaisquer preparações ou interrupções. Os indivíduos 

intervenientes nestes documentários são gente comum e agem como se a câmara não 

estivesse presente (Bignell, 2005: 12). O propósito é claramente enfatizar momentos 

de crise e de transformação (pessoal ou social) de maneira a que a audiência reflicta 

eticamente naquilo que está a ver. Como se este recorte de realidade a tornasse 

menos invisível e mais susceptível de ser problematizada. O que é curioso é que estes 

três estilos procuram levar à ponderação por uma apresentação imediata de um fluxo 

imagético, e não através de palavras. Convocam, assim, mais a dimensão emocional do 

que a dimensão racional sem que, não obstante, deixem de ser menos críticos. 

American High, ou The Real World, são exemplos de programas televisivos de 

realidade onde a estética documental se encontra presente de forma evidente. 

O terceiro aspecto a destacar como factor influente dos actuais contornos dos 

programas televisivos de realidade tem a ver com o facto de a televisão ter envolvida 

uma indústria. Isso faz com que o aspecto económico destes programas seja 

incontornável quando consideramos o seu desenvolvimento287. Naturalmente que o 

significado cultural não pode ser reduzido às relações mercantis de produção e 

distribuição. Contudo, isso não significa que as suas propriedades discursivas se devam 

somente a uma necessidade que os tele-espectadores sentem. Existem, igualmente, 

forças económicas por detrás destes programas e que correspondem a uma escassez 

de recursos com que a indústria televisiva se viu confrontada. Em meados dos anos 

1980, perante os elevados custos de produção de ficção e a diminuição do valor dos 
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rendimentos associados aos direitos de televisão (com o aumento das estações por 

cabo, a indústria de produção televisiva perdeu capacidade negocial), os produtores 

procuraram novas formas de produzir conteúdos televisivos (Raphael, 2009: 123-140). 

Os programas televisivos de realidade foram a resposta perfeita a esta mudança do 

mercado televisivo: ao envolver gente banal, reduziam-se os custos com os actores 

profissionais; ao focar-se em aspectos da vida doméstica, prescindiam de cenários 

sofisticados; como retratavam a vida quotidiana, não necessitavam de extensas 

equipas de produção; e como a acção era filmada sem interrupções, o tempo de 

produção era também encurtado. America’s Most Wanted, por exemplo, utilizava 

equipas de produção freelancers para cada episódio. Os custos de produção, 

comparados com aqueles envolvidos na programação ficcional desciam, assim, para 

metade (Raphael, 2009: 131). A importância económica da produção destes programas 

significa, também, que eles passam agora a orientar-se pelos padrões de marketing e 

pelo que Jenkins chamou de “economia afectiva” (affective economics) (Jenkins, 2009: 

345). Observamos, então, uma nova configuração da teoria do marketing televisivo 

que procura compreender o fundo emocional dos consumidores de forma a oferecer-

lhes conteúdos que lhes suscitem relações afectivas duradouras com os programas a 

que assistem. A presidir a esta mudança está ainda a famosa presunção de que a 

indústria televisiva, enquanto agente económico, tem de oferecer aquilo que a procura 

deseja, isto é, tem de suprir as (supostas) necessidades dos espectadores. Embora esta 

questão seja mais profunda do que aparenta, e para concluirmos, diremos somente 

que a história dos programas televisivos de realidade288 passa, também, pelas relações 

económicas que suscita com os consumidores. Em termos sintéticos diremos que a 

indústria televisiva sofreu um conjunto de mutações que passam pelo aumento e 

diversificação da oferta televisiva (tanto ao nível das possibilidades de satélite, cabo, 

como ao nível do número de estações de televisão), a integração das estações de 

televisão em grupos multimédia, ou ainda a perda de audiência dos canais generalistas 

face aos canais especializados (Tremblay, 2006). 
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Esta breve história dos programas televisivos de realidade, dividida em três 

momentos distintos - bem como a restante introdução - visou traçar uma evolução do 

género televisivo ao mesmo tempo que chama a atenção para pormenores que serão 

desenvolvidos neste capítulo.  

Este último capítulo tem por fim encontrar traços, na contemporaneidade, do 

funcionamento do processo publicitário; fazêmo-lo através da sua mediatização 

televisiva, daí que seja pertinente trazer à colação a tele-realidade. Mas este 

empreendimento não existe sem consequências. A mais pregnante delas é deslocar o 

quadro de compreensão do princípio de publicidade: trata-se aqui de expor uma 

concepção da publicidade, não tanto como aquilo que é de interesse colectivo, mas 

uma publicidade que não sendo apenas de interesse colectivo, tem, sobretudo, a ver 

com aquilo que se torna comum, com aquilo a que a generalidade dos indivíduos é 

exposta. Trata-se, pois, de uma publicidade que não tanto diz respeito à sua dimensão 

normativa mas uma dimensão mais trivial, quotidiana e emocional. Deste ponto de 

vista, os programas televisivos de realidade não constituem o paradigma de um 

princípio de publicidade simulacral ou deturpado, ou o exemplo de uma Indústria 

Cultural intelectualmente degradante. Isto não significa negar as críticas a que têm 

sido sujeitos; obviamente que eles estão sujeitos a essas estratégias de dissimulação e 

fingimento da realidade. Mas tentamos olhar para lá desses aspectos negativos e 

colocar alguma razoabilidade: será aceitável pensar que todos os programas de 

realidade sem excepção são exclusivamente conduzidos por uma estratégia simulatória 

e que nada de positivo é retirado? Será que os programas televisivos de realidade não 

são senão simulações? Não será mais prudente supor que, enquanto representações e 

reproduções simbólicas, também possam assumir-se como fenómenos sociais de plena 

condição, e verosímeis naquilo que transmitem? Serão os espectadores tão apáticos e 

crédulos que não percebam uma simulação da realidade que finge a realidade? Então, 

como justificar o seu sucesso: mero voyeurismo? Cremos que não. À semelhança de 

muitos outros objectos, eles possuem aspectos positivos e negativos consoante aquilo 

que os indivíduos façam com eles. E neste capítulo, pretendemos sublinhar sobretudo 

as possibilidades construtivas (edificantes) da tele-realidade. Isto é, os pequenos 

atributos de alguns e determinados programas televisivos de realidade para 

fomentarem aquilo que designamos de tele-realidade. 
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Uma vez que se trata de enfatizar os nexos comuns e banais da vida de todos os 

dias, eles devem ser avaliados fora do estalão crítico-racional. Porque se a tele-

realidade for tida como menor, desprezível ou insignificante, é apenas a partir de uma 

concepção crítica da publicidade. Na nossa compreensão, porque a tele-realidade 

surge associada ao princípio arquetípico de publicidade – mas sem que tal a faça ser o 

seu paradigma absoluto, longe disso - temos de encará-la com menos sobranceria e 

dar-lhe a oportunidade de mostrar que para lá da lógica empresarial que subjaz a 

muitos dos seus programas, existe provavelmente um potencial social por descobrir.  

Há duas valências principais para relacionarmos (sem as fazer coincidir) 

publicidade e tele-realidade: por um lado, e obviamente, ao colocar-se no domínio do 

quotidiano, do vulgar, e da vida de todos os dias, a tele-realidade convoca o princípio 

de publicidade mediatizando-o. Por outro lado, a tele-realidade servir-nos-á de mote 

para mostrar os múltiplos ângulos do princípio de publicidade tal como temos vindo a 

analisar. Assim, os programas televisivos de realidade dar-nos-ão o mote para 

proceder a uma aplicação dos conceitos teóricos enunciados previamente nos outros 

capítulos. Com a diligência de encontrar na vida social quotidiana e tele-visionada 

momentos traduzidos pelos conceitos teóricos, não pretendemos constituir exemplos 

apodícticos mas apenas esboçar linhas de orientação que permitam contemplar 

algumas das nuances que o princípio de publicidade assume nas acções comunicativas 

presentes nas interacções sociais. Não deve, por isso, acreditar-se que os exemplos 

práticos aqui trabalhados sejam os únicos, nem sequer que sejam exclusivos a esses 

conceitos teóricos. 

Começaremos o capítulo por apreciar a querela entre a ficção e a realidade da 

tele-realidade, por um lado, e entre privacidade e publicidade, por outro, para de 

seguida percorrermos de forma situada os conceitos teóricos enunciados em capítulos 

anteriores. Deste modo, seguiremos o seu alinhamento e ilustraremos como podemos 

encontrar na tele-realidade um princípio de publicidade sem esfera pública, uma 

publicidade que suscita o vínculo social e que é atravessada por instâncias de fabrico 

ideo-lógico, bem como uma publicidade que encontra na visibilidade o eixo da sua 

mediatização. Finalmente, procuramos demonstrar como o processo publicitário 

indiciado na tele-realidade pode ser interpelador de individualizações e de vários 

modos do indivíduo se reconhecer enquanto tal.  
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No fim, esperamos ter contribuído para demonstrar que o processo publicitário 

não é uma apenas uma quimera teórica mas um elemento activo e comunicacional das 

nossas sociedades, o qual pode ser também observado na sua mediatização televisiva. 

 

Entre Procedimentos Ficcionais e a Realidade 
 

Plinio, o Velho, conta-nos no livro XXXV da Naturalis Historia a famosa disputa 

entre dois dos principais pintores do séc. IV AC da Grécia Antiga, na qual Zeuxis e 

Parrhasius disputavam o título de melhor pintor. Zeuxis decidiu então pintar um 

grande quadro onde se via um formidável cacho de uvas. Ele criou uma imagem tão 

verosímil que, de imediato, dois pequenos pássaros tentaram debicar o fruto. Trata-se 

de uma história onde se refere claramente a intersecção entre o objecto representado 

e a sua representação. No quadro de Zeuxis, as uvas são tão vermelhas, tão redondas, 

possuem uma casca tão brilhante que o real se vê subitamente ofuscado por uma sua 

figuração. O que está em causa é, assim, a capacidade da imagem para convocar a 

realidade mas sobretudo, a sua capacidade para imitar e fingir a realidade, tornando-

se numa imagem que abusa da credulidade do espectador. As uvas de Zeuxis provam a 

aptidão das imagens a concorrer com a realidade, não somente a reproduzi-la de 

forma credível como também, a apagar os traços da sua própria representação numa 

clara estratégia de simulação da realidade. De testemunhas da realidade, as imagens 

podem culminar na sua própria falsificação, sejam como aparências enganosas (erro), 

falso testemunho (mentira) ou uma identidade fingida (o falso). No caso das uvas de 

Zeuxis, verificamos que a fronteira entre realidade e representação, se quisermos, 

neste caso, ficção, não é nítida: o facto de as uvas aparentarem ser reais gera o erro de 

apreciação dos dois pássaros, o qual é motivado pela atitude do pintor em retratar um 

testemunho do real que falseia a realidade do fruto. A imagem é, assim, um objecto 

cuja natureza é ambígua já que, por um lado, procura reproduzir a realidade, mas ao 

fazê-lo está já a representá-lo de uma forma que pode potencialmente deformá-la. 

Nesta pequena história revisitamos, pois, o debate que é encarnado na natureza real e 

ficcional da imagem televisiva.  

As imagens que observamos na tele-realidade herdam a problemática da ficção 

e da realidade podendo ser encaradas como um transbordo ou uma contaminação 
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contingente entre o plano da pura (se tal é possível) reprodutibilidade e o plano da 

pura falsificação da realidade. Na literatura, esse transbordo ocorre por intermédio da 

figura onírica: o sonho como sonho de realidade ou a realidade como um sonho. La 

Vida es Sueño de De la Barca ou Las Ruinas Circulares de Jorge Luís Borges são 

exemplos onde a realidade é assumida como aparência, tão próxima do sonho que, 

por exemplo, o Segismundo de Dela Barca se interroga se a sua vida é um mero sonho; 

assistimos a uma promiscuidade que inquire se o seu sonho de vida será real ou 

apenas um produto onírico, um sonho sonhado por outrem como conclui o feiticeiro 

de Borges.  

Serão as imagens televisionadas da realidade social uma forma de ficção? Até 

que ponto a “realidade” da tele-realidade é real? O que podemos esperar do conceito 

de tele-realidade do ponto de vista da sua etimologia: uma realidade vista à distância 

mas, sem dúvida, uma paisagem observada, testemunhada, presenciada porque se 

assiste ao desenrolar dos acontecimentos? 

Segundo a perspectiva pós-moderna, a profusão de imagens da vida 

quotidiana, da intimidade e privacidade dos indivíduos subitamente rompida por um 

olhar perscrutador e publicizante traduz uma nova era onde o que está em causa é a 

fronteira entre a realidade e a ficção. Para Augé (2001), vivemos num mundo de 

imagens que não é verdadeiro nem falso. A profusão imagética não mostrando tudo, 

não diz nada; e inversamente, não dizendo tudo, não mostra nada. Por isso, o 

antropólogo francês considera que a imagem dos programas de realidade é um 

acontecimento que não é nem real nem ficcional tendo simultaneamente o peso do 

real e da irrealidade do conto. É verdade que o esquema narrativo de alguns 

programas, nomeadamente os docu-game como Loft Story, é tomado de empréstimo 

dos esquemas narrativos próprios da ficção. Não foi por acaso que a promoção destes 

programas os anunciava como “novelas” da vida real. Até o próprio género copia, por 

vezes, as temáticas de muitos contos tradicionais; por exemplo, The Bachelor assenta 

sobre a procura de um príncipe encantado por parte de uma mulher em muitos 

aspectos comparável a uma Cinderela. Este mesmo programa de realidade, surgido em 

2002, acaba por desenvolver o tema do celibato, mote esse já trabalhado na última 

década do séc. XX pela série de ficção Ally McBeal. E o facto de Secret Story, por 

exemplo, se localizar num espaço de domesticidade e privacidade contribui para 
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repetir a fórmula de sucesso encontrada por muitas sitcom que, como Friends, fazem 

do sofá o palco da série. 

Verificamos também, na contemporaneidade, o esbatimento das diferenças 

através da reoperacionalização dos códigos estéticos. Deste ponto de vista, os 

programas de realidade significariam uma relativização da análise histórica e social 

característica dos documentários e uma perda da autoridade que a televisão possuía 

como contribuição para uma realidade social atenta aos problemas que a rodeiam 

(Bignell, 2005:26). A distinção entre a Factual Television - uma televisão incumbida de 

informar e esclarecer os cidadãos - e a Popular Factual Television - uma televisão 

concentrada em divertir a sua audiência - nasce da consciência da hibridização de 

géneros e da mutação programática que a televisão sofreu nas últimas décadas (Hill, 

2005: 42). Este último modelo televisivo resumiria uma televisão que existe no 

cruzamento entre a informação baseada no real e o entretenimento baseado na 

ficção, de que os programas de realidade mais não seriam do que o mais sério produto 

desse cruzamento. 

O modo como os indivíduos e a sociedade são representados na tele-realidade 

está intimamente ligado à maneira como julgamos a veracidade daquilo que vemos no 

ecrã. A pretensão de realidade destes programas desenvolve-se mediante a utilização 

de variados formatos, bem como técnicas de edição e montagem, as quais formam os 

diversos “graus de realidade” e verosimilhança através das quais compreendemos os 

acontecimentos televisivos. Assim, a ênfase dada à autenticidade no modo como os 

indivíduos que protagonizam os programas de realidade demonstra como esse valor 

do genuíno constitui uma referência na percepção da ficcionalização ou não da 

realidade. Esta sobre-valorização da autenticidade289 exemplifica a profundidade do 

debate entre ficção e realidade dentro da tele-realidade ao salientar a veracidade dos 

comportamentos e emoções sobre a artificialidade estratégica e a encenação e 

dramatização guionada dos mesmos. O enfoque na autenticidade como medida de 

pretensão ao real é tanto mais importante quanto assistimos no séc. XX e inicio do séc. 

XXI ao aparecimento das tecnologias de manipulação e de criação digital da imagem. 
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 Daí que da maior parte dos discursos individuais faça parte a alegação de que “estão a ser eles 
próprios”, e que aquela personalidade que observámos no ecrã “é a mesma pessoa que é fora do 
programa televisivo”. 
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Ela surge numa altura em que a credibilidade na imagem diminuiu drasticamente. 

Concordando com a leitura que Fetveit faz desta situação (2002: 119), podemos 

perceber, no aumento do uso de circuitos fechados de televisão (CCTV) e no 

crescimento do traço autêntico da tele-realidade, uma tentativa de responder a essa 

descredibilização da imagem através do exacerbamento do seu carácter evidencial. 

Face à perda de confiança na imagem que a sua digitalização agudizou, a tele-realidade 

vem providenciar a forma como as sociedades procuram reconquistar a confiança 

perdida na imagem fotográfica e cinemática. Assim, os programas televisivos de 

realidade parecem ostentar a realidade, colocá-la friamente à disposição de todos os 

interessados, muitas vezes sem a necessidade de comentários ou edições de pós-

produção para que confrontado com as situações, tal como são vividas genuinamente 

pelos participantes, os tele-espectadores possam voltar a acreditar naquilo que 

observam. Programas como Big-Brother ou The Robinson Project capitalizam esta 

tensão entre a aparência e a realidade ao garantir que os espectadores julguem por si 

próprios, e sem interferências, a autenticidade ou a falsidade dos participantes. O 

julgamento crítico possibilitado pelo visionamento “directo” dos participantes está, 

assim, na base para afastar estes programas do espaço ficcional ou encenado e, deste 

modo, os aproximar de uma representação “real” da realidade (Hill, 2005:70). O 

autêntico traz consigo esta possibilidade de conferir realidade ao programa.  

Há ainda outro aspecto relacionado: o facto do tele-espectador poder observar 

em Big-Brother, por exemplo, aquilo que Goffman chamou em The Presentation of the 

Self on Everyday Life de “fachada” e “bastidores”. A possibilidade oferecida de 

constatar as discussões colectivas dos participantes - a fachada - ao mesmo tempo que 

testemunhamos os comentários íntimos e os mexericos - os bastidores - com as suas 

posturas diferenciadas contribui, em larga medida, para aceitar as pretensões de 

realidade destes programas televisivos. É ao fornecer as imagens da fachada e dos 

bastidores que estes programas concedem aos tele-espectadores os meios destes 

aferirem a autenticidade ou falsidade dos comportamentos e fazendo com que, ao 

compreender esta possibilidade, eles possam ser considerados como sendo “reais”, 

isto é, fornecendo e retratando com veracidade, honestidade e transparência as 

interacções sociais. Uma tele-espectadora inglesa comenta, referindo-se ao Big-

Brother: “Eu senti que conhecia aquelas pessoas porque passado um bocado, embora 
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existissem câmaras, eles não poderiam estar sempre a ser actores a toda a hora” 

(Angela In Hill, 2005: 71).  

É claro que a chamada “autenticidade” não tem um significado monolítico 

convocando diferentes noções acopladas (Van Leeuwen, 2001). Contudo, atente-se 

que não estamos a afirmar que os programas televisivos de realidade fornecem 

imagens reais e autênticas; estamos, sim, a explorar a sua retórica realista, a qual 

possui uma forma circular: ela tem por implícito que a realidade fornecida pelas 

imagens permite avaliá-las como sendo, ou não, autênticas, e, simultaneamente, que 

essa expectativa de aferir os traços da autenticidade concorre para a consolidação da 

pretensão de realidade. Os tele-espectadores questionam a autenticidade daquilo a 

que assistem mas não deixam de estar sujeitos a esta retórica da autenticidade e da 

realidade. O que quer dizer que não há uma resposta unívoca quanto à falsidade e 

veracidade dos programas de realidade: o que existe é toda uma retórica que envolve 

os julgamentos que os espectadores desenvolvem sem que isso faça com que ignorem 

o carácter mais ou menos simulado dos participantes destes programas. “A maioria 

dos espectadores espera que as pessoas comuns representem para as câmaras na 

maioria dos programas de realidade. Isto não impede, todavia, que as audiências 

afirmem o quanto é verdadeiro ou falso o comportamento das pessoas comuns que 

surgem na programação de realidade. As audiências bisbilhotam, especulam e julgam 

como as pessoas comuns se apresentam, agem e permanecem verdadeiras perante si 

próprias no ambiente de espectáculo da televisão factual popular” (Hill, 2005: 78).  

Nos programas de realidade, nós vemo-nos confrontados com duas 

interpretações da veia realista: terá o realismo da tele-realidade a ver com a qualidade 

de fornecer uma representação do real como sendo a realidade, ou terá, antes, a ver 

com a qualidade de ser acerca da realidade? Se nos decidirmos pela primeira opção, 

situamo-nos do lado dos proponentes da ficcionalização da realidade (representações 

não-realistas); a segunda opção concerne aqueles que preferem considerar os 

programas de realidade como representações realistas. Quanto a nós, identificamo-

nos com estes últimos. Os programas de realidade são realistas na medida em que 

recorrem a toda uma retórica de realidade. Eles falam da realidade, transmitem-na, 

todavia, isso não é a realidade. Eles são reais mas não canalizam “a Realidade” vista 

como substância ideal. O que entendemos por realidade é, sim, um mosaico de 
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convenções e expectativas; a realidade social, em toda a sua extensão e essência, 

nunca poderia ser directamente conduzida pela televisão, apresentada e mostrada. 

Constatamos na tele-realidade a existência de uma estética representacional realista 

na qual as imagens, histórias e narrativas veiculadas são construídas a partir de uma 

tentativa de produzir um efeito de realidade290. Repare-se, por exemplo, como o 

realismo pictórico (de que a perspectiva será talvez o maior paradigma) oferece uma 

janela voltada para o mundo que organiza o espaço a partir de uma representação que 

privilegia o estável em detrimento do contingente. Tal como Fiske (2001: 91) nos 

lembra, a verosimilhança com a realidade é atingida através de uma combinação de 

códigos semióticos associados. Os programas noticiosos, os game-doc, lifestyle et 

caeatera, para além do tipo de mensagem, discurso ou personagens, usam tipos 

particulares de trabalho visual (como sonoplastia ou infografismos, por exemplo) que 

nos conduzem a uma interpretação realista da realidade, uma vez que ligamos esses 

códigos à representação da realidade (cf. Dahlgreen, 1995: 35). O realismo da tele-

realidade é, como todas as operações semióticas, um processo contínuo de negociação 

de sentidos e significados que ocorre entre os indivíduos e as questões técnicas dos 

programas num campo delimitado pela cultura e a própria televisão. A tele-realidade 

assenta, então, num contrato semiótico e cultural que fornece os parâmetros 

essenciais para aferir a autenticidade ou não dos comportamentos dentro de um 

conjunto de convenções que marcam o realismo dos seus programas. 

Esta questão do carácter - ficcional ou realista - da imagem da tele-realidade 

não é, evidentemente, secundária. Pelo contrário, ela é subsidiária da credibilidade 

que o princípio de publicidade possui na sua expressão televisiva. Isto é, se 

argumentamos que a tele-realidade deve ser compreendida como contribuindo, 

nalguns aspectos, para o processo publicitário, temos de precisar aquilo que deve ser 

entendido por “realidade” sob pena de ferir o princípio de publicidade. Repare-se que, 

ao recortá-lo deste modo, estamos já a definir uma resposta ao problema: se a tele-

realidade pode possuir um certo vínculo com o princípio de publicidade, então, a sua 

imagem terá forçosamente de se situar predominantemente, não tanto no plano da 
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 Não se referindo propriamente à tele-realidade, mas dirigindo-se à generalidade da televisão 
comercial, Kellner (1998) afere também o uso desse realismo representacional na articulação dos 
códigos narrativos. 
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ficção, mas no plano da realidade. A representação da realidade não é 

necessariamente uma ficção. Temos de ter em conta como a faculdade de representar 

um objecto através de um sistema semiótico qualquer que seja (linguístico, pictórico, 

et caetera) é um modo comunicativo fundamental da expressão humana. Podendo ser 

utilizado com fins ficcionais, ele não se consome, no entanto, na ficção. A 

representação integra a actividade comunicacional dos homens. Assim, diremos que a 

tele-realidade entendida, nalguns aspectos específicos, como uma forma de 

mediatização do processo publicitário, cancela a hipótese da sua imagem se assumir 

total e absolutamente ficcional. Naturalmente, existem procedimentos ficcionais e 

usos deturpadores ou ofuscantes da imagem dos programas televisivos de realidade. 

Contudo, podendo ser uma ficção, podendo até incluir procedimentos ficcionais, ela 

poderá igualmente assumir-se como uma representação realista e verosímil. Deste 

modo, ao contrário de uma certa corrente interpretativa disfórica, diremos que aquilo 

que caracteriza a tele-realidade não é a hiperficcionalização; aquilo que a distingue 

como processo de mediatização do princípio de publicidade, é a possibilidade (paralela 

à pura ficcionalização) de catalisar processos sociais, alguns deles ligados à socialização 

ou à identização. Aquilo que nomeamos como tele-realidade diz respeito aos aspectos 

que contribuem, de forma mediatizada, para a reprodução simbólica característica da 

publicidade. Mais uma vez, não estamos a afirmar que todos os programas televisivos 

de realidade prestam este auxílio simbólico. Estamos a declarar que existem 

determinados programas televisivos de realidade que o fazem e que oferecem desse 

modo um contributo para o processo publicitário; e, nessa medida, eles integram o 

conceito de tele-realidade. Portanto, esta não compreende todos os programas 

televisivos de realidade; apenas aqueles que, nalgum momento, estejam a cumprir 

uma reprodução simbólica capaz de suscitar ou acomodar processos sociais de cariz 

público (como a socialização, por exemplo). Embora alguma ficção possa abordar 

temas publicamente relevantes, argumentamos que a tele-realidade o faz com mais 

intensidade e consistência porque não apenas se baseia numa retórica realista aceite, 

como também integra a palavra trivial e o indivíduo comum no seu discurso. 

Podemos afastar a ficção da tele-realidade começando pela sua própria 

definição: “uma representação em que a coisa representada é considerada inexistente. 

Ou seja, a ficção é uma representação descomprometida ontologicamente. Por outras 
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palavras, a ficção será uma representação a que o sujeito não atribui existência real” 

(Marques, 2003: 6). Se aceitarmos esta definição forçoso é concluir que a tele-

realidade, não obstante o grau mais ou menos encenatório e dramatizado de alguns 

programas televisivos de realidade, não pode ser considerada como pertencendo ao 

domínio da pura ficção simplesmente porque os seus referentes não são produto de 

uma imaginação, possuindo, antes, um enraizamento ontológico291. Embora possa 

interpretar-se essa realidade mediatizada de forma mais ou menos imaginada (através 

de um guião ou de pistas falsas que conduzem o espectador para um contrato realista 

que não corresponde à realidade factual), ela possui sempre uma ancoragem no plano 

do existente: certo, aquela emoção pode ser aparente e não sentida, contudo, na 

medida em que alguém comunica essa emoção, ela torna-se um elemento do real, ela 

existe. Todavia, ao contrário de qualquer ficção, essa emoção - seja falsificada ou não - 

tem um referente real, não um imaginário. 

Essa ancoragem ontológica, essa existência social que é comunicada naquilo 

que recortamos conceptualmente como tele-realidade permite acrescentar-lhe um 

outro atributo diferenciador da ficção: é a natureza da representação do mundo e não 

a natureza das suas marcas textuais que distingue os discursos (textuais e imagéticos) 

de realidade dos discursos de ficção (Rodrigues, 2003: 18). Com efeito, se nos 

discursos sobre a realidade o mundo representado é sempre incompleto ou aberto, 

nos discursos de ficção esse mundo é completo ou fechado. Neste caso, para os 

acontecimentos narrados ou mostrados não existe mais nenhum referente para além 

daqueles criados pelo discurso ficcional292. Claro que a ficção pode referir elementos 

que existem na realidade (a série de ficção NCSI, por exemplo, baseia-se em 
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 O desenraizamento ontológico característico da ficção é, de algum modo, discutido por Quine 
quando ele menciona a possibilidade de nos referimos a certas entidades através da sua nomeação 
linguística sem supor que elas têm necessariamente de existir para ser nomeadas (Quine, 1953). 
Em contraste, Van Inwagen contesta, em Creatures of Fiction, o desenraízamento ontológico da ficção 
ao arguir que as personagens e outras criaturas ficcionais existem de facto. Acerca deste criacionismo da 
ficção vide Caplan (2004: 331-337). 
292

 Sherlock Holmes, o herói criado por Conan Doyle, fuma cachimbo. Este é um facto criado na ficção da 
personagem dos romances policiais. Mas não sabemos se Holmes tinha irmãs, se elas eram casadas, ou 
se viviam em Londres. Isto não interessa para a história. O referente do discurso ficcional pertence a um 
mundo fechado que se completa a si próprio: todas as divagações paralelas não lhe cabem. É por isso 
que Currie (1990: 54) fala nos mundos ficcionais como mundos inconsistentes e indeterminados já que 
há questões nas ficções que não possuem nenhuma resposta conclusiva. Dizer que Holmes tinha uma 
irmã ou uma dúzia não faz sentido porque não possui uma resposta susceptível de ser aferida, já que 
Conan Doyle, o autor da ficção, nada refere a esse respeito. O mundo de Sherlock Holmes interrompe-se 
no momento em que há um extravasamento dos seus referentes discursivos.  
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procedimentos criminais reais) assim como os discursos sobre o real podem comportar 

elementos fictícios (por exemplo, no Survivor os participantes vivem numa ilha isolada 

sem (quase) nenhumas condições materiais e alimentares mas sem terem sofrido 

naufrágio algum; neste caso, o ambiente apesar de real e existente é construído de 

uma forma ficcionada de forma a preencher os requisitos do formato). O autor da 

ficção irá estabelecer com os espectadores um conjunto de convenções, as quais 

poderão quebrar as expectativas do discurso centrado na realidade. Contudo, na 

medida em que o autor apresenta essas convenções de ruptura de forma consistente e 

coerente, o mundo ficcional não se desfaz. Desde que se permaneça dentro das 

fronteiras dos contratos de leitura (como diz Eco), o autor pode criar aquilo que ele 

desejar: ser possível viajar até ao núcleo do planeta Terra, como no livro, de 1864, de 

Júlio Verne; ou um planeta dominado por chimpanzés e gorilas, como no romance de 

ficção-científica, de 1963, de Pierre Boulle. O único requisito é o autor respeitar a 

coerência desse mundo ficcional para que essa ficção seja admissível e aceite. “A lei do 

género ficcional é, pois, a coerência. Para serem julgados verdadeiros, uma acção ou 

um acontecimento não têm de corresponder à realidade mas obedecer às leis que 

governam a diegese organizando as relações entre as personagens e os 

acontecimentos, leis que permitem, ao mesmo tempo, compreender os 

acontecimentos e as reacções dos indivíduos” (Jost, 2003: 46).  

Quanto mais um mundo ficcionado se afasta do mundo real, mais necessária é 

a explicitação dos seus postulados. Não existe, contudo, nenhum critério de 

admissibilidade ou de coerência, pelo que aquilo que se adopta num texto pode ser 

terminantemente recusado num outro contexto. Com efeito, aquilo que distingue o 

discurso de ficção sobre o discurso de realidade não reside nas propriedades do 

texto293 mas nas suas propriedades relacionais. Searle considera, por isso, que essa 

distinção depende das intenções do autor294. Na sua pretense theory295, ele argumenta 

que o autor de ficção desempenha um conjunto de actos ilocutórios que consistem 
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 Quer isto dizer que os textos de ficção não dispõem de um dispositivo que ligado a si os 
transformasse imediatamente em ficção. A ficção não depende da presença ou ausência de qualquer 
dispositivo linguístico, como uma espécie de uniforme que transformas um simples cidadão num agente 
da autoridade. 
294

 Currie ao discutir este assunto refere uma “intenção fictícia”(fictive intent). “A ideia de que um autor 
intenta que a audiência acredite na sua história é central para a explicação do que a ficção é” (Currie, 
1990: 22). 
295

 Para uma crítica de Searle vide Currie (1985: 385-392). 
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precisamente em fingir ou fazer de conta que determinada realidade é real e existe 

(Searle, 1975: 331). Como este fingimento ilocutório é assumido e está implícito no 

discurso ficcional (numa nossa acepção lata de discurso que recobre igualmente actos 

físicos, posturas e comportamentos), ele evita a falsidade ou o erro. Enquanto a ficção 

é sustentada por um conjunto de convenções que dão liberdade criativa ao autor, já a 

mentira é uma acção que é desprovida destas convenções sendo compreendida como 

um discurso sobre o real. A ficção é, assim, algo muito mais sofisticado que a mentira 

ou a falsidade. Ela não mente, apenas finge, na medida em que assume, desde logo, o 

seu carácter ficcional. Ou seja, fingir, como atributo da ficção, não é mentir ou 

decepcionar. O que pertence ou não ao quadro da ficção é, deste modo, consequência 

das intenções ilocutórias do autor. O que a torna possível são as convenções extra-

linguísticas e não-semânticas (Searle chama-lhe uma dimensão horizontal que não faz 

parte da competência semântica do autor) que quebra as regras habituais que ligam o 

discurso ao mundo (a dimensão vertical). “Os desempenhos fingidos (pretended 

performances) dos actos ilocutórios que constituem a escrita de uma obra de ficção 

consistem em declarações (utterance acts) detidas pela intenção de invocar as 

convenções horizontais que suspendem o compromisso ilocutório normal com essas 

declarações” (Searle, 1975: 327). Esta margem criativa permitida pelas convenções e 

pela suspensão do compromisso ilocutório do discurso sobre a realidade, suscita na 

ficção uma poeticidade que lhe permite antecipar não só o que a realidade será (o 

género de ficção científica previu, por exemplo, o uso hodierno de ecrãs tácteis) mas 

imaginar outras realidades. Por isso, Aristóteles declara que o ofício do poeta – ao 

contrário do de historiador - não é narrar o que aconteceu mas representar aquilo que 

poderia ter sido (Aristóteles, 2004: 54).  

Encontramo-nos agora numa posição privilegiada para avaliar o debate entre a 

ficção e a realidade da tele-realidade. De acordo com o que tem sido afirmado, a tele-

realidade afasta-se claramente do discurso de ficção, não obstante os seus variados 

dispositivos ficcionais. Isto porque o contrato de leitura entre os seus programas e os 

espectadores encontra-se subordinado ontologicamente a um discurso sobre o real. 

Ao contrário do teatro ou do cinema, as imagens mostradas na tele-realidade296 não 
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 Repare-se que estamos a separar a tele-realidade da generalidade dos programas televisivos de 
realidade. Apenas alguns deles, ou algumas das suas dimensões, concordam com ela. 
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possuem essa dimensão horizontal que interrompe a dimensão vertical de que fala 

Searle. Dito de outro modo, no visionamento da tele-realidade as convenções que 

ligam espectadores e participantes regem-se por um compromisso ilocutório que 

assenta sobre o discurso de realidade. Não existem convenções implícitas que digam 

ao espectador para percepcionar aquelas imagens “fazendo de conta” que são 

verdadeiras. Pelo contrário, a tele-realidade assume e torna ostensiva essa pretensão 

de um discurso sobre a realidade, afastando-se liminarmente do discurso ficcional, 

mesmo se alguns dos seus programas tendem muito claramente a ser por ele 

influenciados. É por isso que os indivíduos anónimos que participam nos programas de 

realidade são avaliados em termos de verdade ou falsidade. Na medida em que o 

contrato de leitura da tele-realidade depende de um compromisso ilocutório que não 

contempla a possibilidade de suspensão das regras e contratos que regem o discurso 

sobre a realidade, na medida em que ele rejeita o carácter assumidamente fingido da 

ficção, tudo aquilo que romper com as convenções sobre a realidade é imediatamente 

entendido como uma usurpação da confiança dos espectadores e como uma mentira 

por parte desses indivíduos.  

A eventual ficcionalização da tele-realidade está, deste modo, relacionada com 

os protocolos de leitura que ligam os actos e comportamentos dos seus participantes 

aos espectadores. Compreendemos melhor porque acima dissemos que a tele-

realidade é, pela sua natureza, um discurso que não oferece a realidade mas se centra 

sobre a realidade, é um discurso acerca da realidade. É que mal as convenções de 

realidade sejam interrompidas, a tele-realidade cai rapidamente num discurso 

ficcionado e se aproxima de uma ficção, no sentido largo do termo. A fronteira entre 

ambas é fina e ambígua. Enquanto discurso acerca da realidade podemos perceber na 

tele-realidade um compromisso ilocutório com a realidade mas discurso esse 

susceptível de ser interrompido por traços ficcionados que quebram a sua centralidade 

sobre o real e que a arrastam para os terrenos pantanosos da ficção.  

O que está em causa na tele-realidade é, então, essa promessa de realidade, 

mas sobretudo o comprometimento com a verdade daquilo que se comunica e a 

responsabilização pela sinceridade daquilo que é afirmado297. É quando estas duas 

regras são violadas que o equilíbrio entre realidade e ficção se perde e, de imediato, 
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esta ganha preponderância sobre aquela. O que importa para a ficção não é apenas 

uma intenção fictícia como também fazer reconhecer por parte daqueles que a 

interpretam essa intenção. Voltando ao exemplo de Survivor, se os produtores do 

programa escondessem que toda aquela situação de isolamento numa ilha é um 

trabalho encenatório que visa criar o ambiente a partir do qual as interacções sociais 

se desenrolam (este é o aspecto do discurso sobre a realidade), então, o programa não 

seria de realidade mas de ficção. Na medida em que os espectadores reconhecem essa 

intenção encenatória como condição do discurso de realidade, o compromisso com a 

realidade não é fragilizado. Nem existe sequer o risco do programa ser tomado como 

falsidade. Verificamos, de novo, a importância da sinceridade na tele-realidade mas 

agora compreendemo-la, não apenas como operação retórica da pretensão de 

realidade (como vimos acima), mas também como condição do compromisso 

ilocutório da realidade. A sinceridade funciona, pois, como condição de aferição da 

manutenção ou ruptura das convenções que demarcam o discurso sobre a realidade 

do discurso de ficção. Entre a verdade e falsidade, a demarcação joga-se em termos da 

intenção fictícia, isto é, do empenhamento por parte dos autores/participantes da 

tele-realidade em veicular enunciados que sejam apreendidos dentro das convenções 

que regem os discursos sobre a ficção. Se a nossa observação se efectua dentro dos 

parâmetros e convenções que regem os discursos sobre a realidade mas a intenção 

por parte dos autores/participantes é fictícia, então, caímos no domínio da falsidade, 

do logro e da decepção. A sinceridade é neste caso particular, uma espécie de bóia que 

ao flutuar sobre a superfície flutuante dos comportamentos mostrados na tele-

realidade, assinala o ponto onde a realidade se pode transformar em ficção. 

Se sublinhamos a linha ténue entre ficção e realidade na tele-realidade é 

justamente para expor o modo como essas duas atitudes dependem de uma prática 

discursiva. O que subjaz a esta distinção é a capacidade dos espectadores ajustarem as 

suas hipóteses interpretativas com base num quadro de representação que reflicta um 

conjunto de experiências partilhadas ou de senso comum (cf. Rodrigues, 2003:27). O já 

referido carácter aberto e incompleto dos discursos sobre a realidade deriva da 

partilha do pressuposto de que o mundo é infinitamente mais vasto do que aquele 

reportado e que ele constitui somente um recorte da realidade. Uma coisa é o “mundo 

em si”, outra o “mundo para nós”, se quisermos utilizar as categorias kanteanas. E o 
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“mundo para nós” é sempre dotado de características para-textuais, contratos e 

convenções que delimitam o nosso quadro de representação. É este “mundo para nós” 

que intervém na aferição da ficcionalidade ou da realidade dos programas televisivos. 

Estamos num mundo fundado, não em expectativas de natureza apodíctica mas de 

natureza probabilística e negociada. A tele-realidade opera, pois, segundo um 

processo contratual que faz uso de diversas hipóteses acerca da realidade, as quais crê 

pertencerem ao senso-comum e serem do conhecimento dos tele-espectadores. Estes, 

por sua vez, realizam hipóteses interpretativas que estimam ser as que esses 

programas de realidade tiveram em mente quando se lhes dirigiram. Rodrigues propõe 

que se encare o discurso como a construção de contextos ou processos de 

contextualização (Rodrigues, 2003: 29). Deste ponto de vista, os discursos que a tele-

realidade emana podem ser entendidos como práticas de contextualização sendo esta 

delimitação do quadro de representação que influi na avaliação da sua realidade ou 

ficcionalidade. É na linguagem que a realidade acede à experiência, isto é, que 

construímos um mundo discursivo que apela àquilo que chamamos realidade. O 

discurso é o modo como essa realidade se forma, se encena e se dá como experiência. 

Deste ponto de vista, a tele-realidade localiza-se entre o discurso ficcional e o 

discurso de realidade consoante o modo como é actualizada a sua prática discursiva. 

Os mesmos programas de realidade podem em contextos diferentes e segundo 

protocolos de leitura distintos exemplificar tanto uma apreensão que tende para a 

ficção ou uma que tende mais para o factual. Murray, por exemplo, evidenciou o modo 

como os contextos de recepção de programas como America Undercover ou American 

High podem ser alvo de uma compreensão diferenciada da natureza desses programas 

(Murray, 2009:69). Assim, se o espectador for levado a interpretar estes programas de 

realidade como enformado pela tradição do documentário, estará mais predisposto a 

avaliá-lo como mais informativo ou socialmente empenhado. A autora americana 

salienta a possibilidade que as estações e as produtoras televisivas têm para 

condicionar a compreensão desses programas ao adoptar determinados valores por 

intermédio de um enquadramento e contextualização dessa representação. Há, assim, 

um posicionamento discursivo que regulariza o fluxo instável de sentidos possíveis 

para aqueles programas. O mesmo acontece quanto à questão da ficção dos 

programas de realidade: eles são alvo de inúmeras práticas discursivas que procedem 
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à criação de um mundo discursivo que deve ser avaliado mais como procedimento 

ficcional ou mais como realidade. Faça-se, contudo, uma ressalva: esta prática 

discursiva condiciona o modo como os espectadores irão recepcionar e apreender os 

programas de realidade sem, no entanto, implicar uma interpretação unívoca e 

totalitária. Os programas de realidade como America Undercover podem apelar a um 

determinado entendimento sem que isso tenha como garantia que os espectadores 

lhes reconheçam esses atributos. Apesar de um programa ser divulgado de certa 

forma, isso não significa que os espectadores o abordem desse modo. Isto demonstra 

o quanto os géneros televisivos (e os programas televisivos de realidade não são 

excepção) são maleáveis, historicamente situados e se encontram dependentes de 

categorias culturais associadas. É precisamente tendo em conta este facto que falamos 

nas práticas discursivas como condições fundamentais da aferição da natureza 

ficcional ou real destes programas.  

Os espectadores estão conscientes dos artifícios e dramatizações feitas nos 

programas mas acreditam  - mediante o contrato de leitura - que aqueles discursos são 

discursos sobre a realidade, que esses programas revelam a realidade, 

nomeadamente, momentos da verdade íntima dos indivíduos. Os espectadores 

consentem em “fazerem de conta” ou fingir nalguns aspectos ficcionais destes 

programas porque têm a certeza de que isso faz parte do processo de apresentação da 

realidade. Eles admitem algum grau de condicionamento da sua percepção porque, 

mediante práticas discursivas construídas sobre o real, possuem a crença de estarem, 

não obstante, a presenciar, se não a realidade por inteiro, pelo menos, “pedaços de 

realidade”, recortes discursivos da representação da realidade. Se os detalhes podem 

aludir a procedimentos ficcionais, o âmago destes programas -a sua ênfase do 

indivíduo anónimo, do quotidiano e numa certa forma de sociabilidade – permanece, 

não somente o grande atractivo, como o factor que os leva a serem considerados 

como programas de realidade. E isto acontece também porque estes artifícios estão já 

pressupostos nas práticas discursivas dos programas de realidade. “Os espectadores 

concordam em serem «enganados» porque acreditam que não estão realmente a 

serem ludibriados; eles permitem os programas de manipulá-los, a si e às suas 

emoções porque acreditam que, em última análise, têm algo benéfico. Eles acreditam 

que aprenderão mais sobre a natureza humana, sobre em que tipo de pessoas confiar 
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e quem evitar” (Jonhnston, 2006: 118). O espectador percebe o quanto estas práticas 

são objecto de negociação permanente. Na medida em que tudo aquilo que é 

susceptível de ser compreendido como ficção se encontra devidamente plasmado 

nesses tácitos contratos de leitura, a única conclusão possível é que o discurso desses 

programas é acerca do real. Podemos, talvez, afirmar que os programas de realidade, 

devido à renovação das práticas discursivas, são construídos com base num mundo de 

expectativas partilhadas e implícitas no senso-comum que contém, tanto protocolos 

de leitura alicerçados no real, como protocolos de leitura alicerçados em 

procedimentos ficcionais. O espectador possui uma competência interpretativa e 

pragmática suficientemente desenvolvida para navegar por entre vagas sucessivas de 

elementos ficcionais e reais sem nunca perder de vista a linha de costa, isto é, o 

fundamento realista destes programas. 

Argumentamos, pois, que os termos de “ficção” e de “realidade” se encontram 

em construção e negociação permanente por intermédio de diversas práticas 

discursivas. Em cada programa de realidade, o tele-espectador tem de se adaptar aos 

protocolos de leitura e contratos textuais e de ajustar o sentido com que essa 

representação da realidade é feita. Neste processo, as fronteiras esbatem-se numa 

fluidez própria da espontaneidade interpretativa. O que importa reter é que os 

programas de realidade fazem sempre usos de construções diversificadas - mais ou 

menos ficcionais consoantes os casos - do real e que cabe ao espectador destrinçar 

aquilo que pertence ao ficcional e aquilo que pertence ao discurso sobre o real298. Por 

isso, mais do que grandes rupturas entre ficção e realidade, temos de conceber a tele-

realidade como um processo interpretativo onde ocorrem sedimentações de sentido 

que primam pelo balanceamento de graus de ficcionalidade e de realidade299. A 

oposição entre ficção e realidade é demasiado esquemática e herda uma herança 

moderna que tende a contrapor e espartilhar as categorias sem pensar nos 
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 É importante separar aquilo que observamos e que foi condicionado por procedimentos ficcionais 
daquilo que não sofre essa influência: por exemplo, em Big-Brother, embora as interacções entre os 
indivíduos sejam reais e ocorram sem interferência directa, elas não deixam de ser moldadas pela sua 
inserção num programa televisivo que tem na Casa o ambiente ficcionado a partir do qual a vida social 
da comunidade se desenvolve.  
299

 Desde que a “pura ficção” como os filmes preencham uma função publicitária (através dos valores 
veiculados, ou da referência a certas ideo-lógicas que circulam na sociedade) eles inserem-se na tele-
realidade. Aqui está um exemplo de como é demasiado redutor separar ficção e realidade. Não o 
podemos fazer para justificar que a tele-realidade não envolve procedimentos ficcionais, nem para 
justificar que a ficção tem de necessariamente distinguir-se da tele-realidade.  
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encadeamentos possíveis que ela engloba. Na verdade, podemos encontrar ficções 

verdadeiras ou “realidades” falsas. Devemos antes olhar estas categorias como termos 

flutuantes que sofrem gradações sucessivas, sendo talvez mais exacto falar na 

gradação entre a realidade e procedimentos ficcionais. Como vimos, a definição de 

ficção não é compatível com a tele-realidade. O que nela encontramos é a utilização 

mais ou menos intensa de procedimentos ficcionais (seja nos formato, na influência 

narrativa, na construção de ambientes). A tele-realidade recorre, sem sombra de 

dúvida, a esses procedimentos característicos da ficção sem, contudo, se assumir como 

um discurso de ficção300.  

Em resumo, se a compreensão e reconhecimento da “realidade” é sempre um 

processo de negociação, devemos perceber na tele-realidade a existência de vários 

discursos acerca da realidade que, não obstante a sua recorrente utilização de variados 

procedimentos ficcionais, não caem no âmbito da ficção devido aos contratos de 

leitura implícitos. É, aliás, justamente estes “pedaços de realidade” - por mais 

maculados de aspectos ficcionais que estejam - que a tele-realidade traz até ao 

indivíduo que lhe confere a sua pertinência para o princípio de publicidade. 

 

Uma Nova Afinidade entre Privacidade e Publicidade 
 

O princípio de publicidade caracteriza-se por um novo acomodamento entre 

aquilo que pertence ao foro íntimo da sociedade e aquilo que pertence ao foro 

colectivo do indivíduo. Privacidade e Publicidade tornam-se, segundo o que tem sido 

arguido na nossa tese, termos interdependentes que se configuram à luz de 

pressupostos novos. A tele-realidade oferece-nos a ocasião para explicitar este novo 

ordenamento e, simultaneamente, faculta-nos um exemplo de como essa 
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 Em última análise, a fronteira entre facto e ficção joga-se no plano ético, ainda antes de acontecer no 
plano epistemológico: consiste na infusão de um respeito pelo sofrimento e pela dor nas vítimas que os 
espectadores experienciam quando sabem assistir a algo verdadeiro. Os factos impõem obrigações 
morais de que as ficções estão isentas (Peters, 2001: 721). Sentimos culpa quando vemos a dor e 
sabemos que aquilo que vemos aconteceu efectivamente mas não quando observamos a representação 
dessa dor em contextos ficcionados, como por exemplo, em filmes. Enquanto a realidade é 
testemunhada, as ficções são sobretudo narradas. Com a tele-realidade, a habitual suspensão da crença 
característica das ficções não ocorre e a dor atinge o espectador com incrível impacto. 
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sobreposição pode ser observada nas sociedades contemporâneas por intermédio do 

caso específico da mediatização da publicidade301.  

A nossa compreensão daquilo que pertence a uma ordem privada e aquilo que 

se liga a uma ordem pública tem sofrido agudas transformações de acordo com a 

estratégia e quadro político alternativos que o estudo do princípio de publicidade 

introduz. O processo publicitário encerra, pois, uma concepção do privado que já não 

se funda na posse de propriedade privada como no modelo económico-político liberal 

a partir do qual a teoria habermasiana da esfera pública nasceu, mas alude à expressão 

da singularidade de subjectividades sociais; e uma concepção do público fundado, não 

tanto no controlo do Estado por parte do Público como representante da sociedade 

civil, mas sobretudo concentrado sobre a possibilidade de expressão daquilo que é 

comum (Hardt e Negri, 2004: 241) e no fomento de um sentimento colectivo de 

pertença. Neste sentido, o processo publicitário é um processo comunicacional que à 

semelhança do processo de individuação, trabalha com a conciliação e integração das 

singularidades e das características comuns, das mutualidades e das diferenças. 

Por outro lado, as alterações entre o privado e o público (na acepção adjectiva) 

devem-se igualmente à radicalização que os dispositivos tecnológicos de mediação 

simbólica - nomeadamente aquele que mais nos importa, a televisão – introduziram. 

Modos inauditos como a expressão subjectiva, autobiográfica e confessional302 

irromperam pela televisão, ao mesmo tempo que o entretenimento veio ocupar zonas 

discursivas anteriormente detidas pela informação e pelo esclarecimento democrático 

e pelos seus contornos crítico-racionais. As margens do discurso público viram-se 

inundadas pela subida da maré que os discursos privados difundidos publicamente na 

televisão vieram reclamar. Daí que o espaço tendencialmente ocupado pelo 

documentário e pelo noticiário tenha agora a concorrência dos chamados 

documentário-novelas (doc-soaps) e dos programas conversacionais (talk-shows). À 
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 Exploraremos o tema apenas nas suas implicações ao nível da tele-realidade, deixando para uma 
outra oportunidade a completa exploração do mesmo. 
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 A experiência do indivíduo ser diagnosticado com cancro e as transformações que sentiu na sua vida; 
a confissão pública por parte de um membro da audiência de Dr. OZ Show da incapacidade em 
experienciar o orgasmo; o testemunho de quem sofreu uma traição - entre muitos outros temas - 
invadem actualmente a televisão. 
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seriedade e formalismo anteriores, contrapõem-se o tom reflexivo e mais informal303 

no modelo televisivo fundado na realidade (Dovey, 2000:4). Os novos contornos do 

público e do privado -onde se evidencia uma articulação cuidadosa entre ambos sem 

que haja uma oposição estabelecida ou uma hierarquia -que a tele-realidade trouxe 

dedicam-se a tornarem salientes a experiência subjectiva individual como garantia de 

validade das histórias e dos temas abordados, e consequentemente, a enfatizar todas 

as peripécias individuais que poderiam ter permanecido no foro privado mas que são 

agora contadas ou reconstruídas para consumo público304.  

Isto envolve uma mutação da hierarquia tradicional entre o discurso do 

especialista e o discurso do indivíduo comum305. Com efeito, a palavra pública 

vulgariza-se306. É o discurso comum, segundo a palavra testemunhal e relevando a sua 

experiência subjectiva e autêntica, que possui o lugar de destaque no modo como os 

temas em debate são apresentados na tele-realidade e no modo como são 

compreendidos. O testemunho vulgar, porque alicerçado nos sentimentos e 

experiências individuais, passou a ser priorizado face à opinião especializada (Mehl, 

1996: 168-177). Programas como Bas Les Masques, L’Amour en Danger ou os 

portugueses Você na TV, Fátima, Querida Júlia referem-se, por exemplo, ao problema 

social do divórcio de um ponto de vista pessoal e particularizado. Mesmo quando a 

palavra do especialista é requerida (casos de um jurista ou de um psicólogo, por 

exemplo), esta é secundarizada face ao relato na primeira pessoa por parte de um 

convidado até aí anónimo, o qual pretende representar o indivíduo comum. 

Raramente, ou nunca, são divulgados estudos sobre a psicopatologia da conjugalidade 

ou qualquer abordagem científica. Por exemplo, sobre o tema do nanismo preferem-se 

o testemunho directo face ao comentário médico endocrinologista; ou ao tema sobre 
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 A Casual Friday americana é agora adoptada por muitos dos pivots dos serviços informativos de 
televisão. Em Portugal, e às sextas-feiras, a gravata deixou de ser tão utilizada como noutros anos 
reflectindo a tentativa de aproximar a televisão dos seus espectadores através da indumentária. Com 
efeito, é-nos hoje evidente que a indumentária do dia a dia perdeu muito do formalismo de outrora: 
camisas desfraldadas, calças de ganga rotas e desgastadas, ténis associados ao blazer e ao fato clássico, 
ou gravatas propositadamente descompostas fazem parte dos hábitos vestimentares mais vulgares e 
informais (casual) que contrariam os códigos de apresentação pública convencionais. 
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 My boyfriend left me to date my mother and then married my sister foi o mote de uma das emissões 
de confissão subjectiva e debate quotidiano do programa de sucesso Oprah Winfrey Show (Dovey, 2000: 
22). 
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 Mehl chama-lhe a “palavra profana” (Mehl, 1996: 168) 
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 « La vulgarisation de la parole publique » (Beaud, 1984: 301). 
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o insucesso escolar dá-se tempo de antena à criança que tem uma infância difícil sem 

(quase) nunca contactar com a opinião de um professor. O discurso do profissional 

parece frequentemente ser apenas um complemento do discurso comum procurando 

adaptar-se-lhe na simplificação dos argumentos e na expressão linguística popular, a 

qual recorre a frequentes metáforas ou analogias (cf. Livingstone, Lunt, 1996: 97). Não 

raramente se vêem votados à frustração pela impossibilidade de estabelecer 

comparações ou identificar complexidade, ao mesmo tempo que esta restrição da sua 

área de competência possui importantes consequências ao nível da sua credibilidade. 

“Às autoridades e aos especialistas é-lhes dado um interesse secundário na hierarquia 

de credibilidade a seguir às opiniões e comentários de pessoas vulgares. Além disso, 

nos talk–shows os especialistas são cada vez mais convidados a adoptar um tom 

coloquial e a apoiar-se na sua experiência pessoal de modo a legitimar o seu conselho 

a uma audiência televisiva” (Biressi e Nunn, 2005: 115). Um membro da audiência 

pode facilmente interrogar o especialista e perguntar-lhe por exemplo: “o que sabe 

você da pobreza?” (cf. Livingstone e Lunt, 1996: 42). Com esta questão, o indivíduo 

comum está implicitamente a desvalorizar a opinião especializada pondo mesmo sob 

consideração o valor da sua experiência abstracta face à experiência concreta de viver 

a pobreza. Curiosamente, o que acontece neste caso é que o indivíduo-comum adquire 

uma certa aura de detentor de uma opinião especializada justamente porque teve 

uma experiência directa com esse tema. Ele adquire, assim, uma certa autoridade 

sobre o tema. Esta redução do estatuto do discurso especializado e profissional e a sua 

adaptação face ao discurso do indivíduo comum é exemplificado pela sua própria 

localização: ou na plateia, junto da audiência vulgar ou, na melhor das hipóteses, junto 

ao indivíduo anónimo convidado, na ponta mais afastada do apresentador. 

Habitualmente, o anfitrião do programa conduz um pequeno interrogatório incitando, 

deste modo, a pessoa ao relato da sua experiência subjectiva. Há assim uma mutação 

no debate mediatizado que não apenas se concentra predominantemente sobre temas 

do foro privado, como a própria análise que lhe é feita é conduzida através do relato 

particularizado de uma situação vivida. Face à opinião profissional, erudita, científica, 

especializada, sobrepõe-se um discurso fundado no senso-comum e baseado na 

observação directa. Trata-se, assim, de salientar o discurso de pessoas “reais” com 

experiências concretas sobre a artificialidade e o abstraccionismo do discurso erudito. 
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É como se com a chegada do discurso pós-moderno (e a sua ênfase no fim das 

meta-narrativas (Lyotard), na fragmentação da experiência (Lipovetsky) e no 

desenraizamento cultural (Bauman)) as sociedades contemporâneas desacreditassem 

a comunicação pública assente na objectividade, racionalidade e transparência ao 

sentirem a necessidade de situar a compreensão do mundo na experiência individual 

subjectiva. Como se a emocionalidade e a subjectividade inerentes às histórias e aos 

testemunhos pessoais viessem, de alguma forma, suprir as fragilidades dos discursos 

modernos baseados em narrativas unitárias e generalistas. Na sua reiterada exibição 

da natureza humana na sua forma mais crua e íntima, a tele-realidade acaba por criar 

um equilíbrio ao procurar responder ao sentimento de um mundo caótico e 

desprovido de sentido originado pela ausência das grandes narrativas modernas (cf. 

Dovey, 2000: 26).  

Assistimos, assim, a um reforço do pessoal, do particular, do reflexivo e do 

subjectivo no movimento que torna público aquilo que tradicionalmente havia 

pertencido ao privado. A subjectividade torna-se, assim, o modo autêntico que não 

apenas reformula as distâncias (ou a falta delas) entre publicidade e privacidade e, ao 

mesmo tempo, impele o modelo televisivo de realidade. Trata-se, no fundo, de um 

novo regime de verdade, mais visível e público mas, paradoxalmente, oriundo do 

recôndito, do espaço doméstico privado. Se o lar foi o sítio tradicionalmente que 

melhor identificava a privacidade pela sua demarcação da publicidade, agora é o palco 

para dramas interiores da vida familiar e íntima que alimentam a tele-realidade e, por 

conseguinte, a publicidade. Esta assume-se pela sua porosidade contribuindo para 

esbater-se com a privacidade, não apenas por histórias pessoais serem agora objecto 

de atenção mediática, como também porque aparelhos tecnológicos de mediatização 

da publicidade colonizam com abundância o espaço doméstico permitindo uma 

circulação ininterrupta entre o privado e o público. Na tele-realidade, assistimos a um 

teatro da intimidade, não no sentido de uma representação dramática e ficcional, mas 

no sentido de um espectáculo da vida quotidiana, pessoal e familiar, que acede à 

superfície da publicidade vinda das profundezas da privacidade. Talvez a sua força 

maior seja a possibilidade que oferece de criação de uma publicidade que contra-

balança a tendência das instituições de impedirem ou desautorizarem a voz dos 

indivíduos comuns, ao providenciar um novo contexto social de exposição e o 
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estabelecimento de uma agenda de temas e preocupações produzidas pelos próprios 

indivíduos, a qual possibilita o trabalhar directa e publicamente a remodelação dos 

padrões de verdade ou autenticidade exactamente através da expressão da 

experiência situada e pessoal e a personificação das preocupações sociais. A tele-

realidade parece, assim, posta-se como uma possibilidade efectiva de fazer falar, mas 

sobretudo de fazer saber as experiências sociais de uma forma particularizada e, 

consequentemente, de fazer agir a sociedade enquanto definição plural dos 

indivíduos. Estes tomam a iniciativa deixando de precisar de intermediários no seu 

acesso à publicidade mediatizada e assumindo a responsabilidade da sua própria 

palavra. “O homem privado publicitou-se mas num estilo que não pertence mais à 

tradição republicana que coloca entre parênteses a vida privada: ele publiciza-se, por 

assim dizer, fora do espaço político clássico ao ver aumentadas as suas 

responsabilidades e o imperativo de tomada de decisões no quotidiano; ele interroga-

se não apenas como agir como os outros, mas também, cada vez mais, como agir por si 

próprio” (Erenhberg, 2005: 244).  

A mobilização da publicidade para acomodar os aspectos tradicionalmente 

ligados à privacidade significa, mais do que uma mera inflexão por parte de uma 

indústria televisiva, um verdadeiro fenómeno social. A mudança permitida pela tele-

realidade ao concentrar-se sobre temas mundanos, gente comum e em discursos 

compreendidos a partir da experiência emotiva do indivíduo significa uma 

transformação primordial no modo como percepcionamos a cultura pública (cf.Dovey, 

2000: 155). Existe um paralelismo entre emergência da subjectividade na tele-

realidade e o retrato liberal da sociedade do séc. XVIII enunciado por Habermas em 

Strukturwandel der Öffentlichkeit. Tal como no séc. XVIII, as mutações no discurso 

público ficam a dever-se a um ganho de proeminência da vida privada. Habermas 

lembra-nos que o cultivo da intimidade e a enfâse no sentimento serviram para criar 

uma consciência reflexiva do indivíduo que anteciparam a competência crítica do 

Público e da Esfera Pública. Mas a semelhança termina aqui, já que na modelização da 

publicidade como Esfera Pública os únicos que lhe tinham acesso eram os homens 

burgueses com independência financeira. Em contraste, o princípio de publicidade 

sublinhado na tele-realidade  alarga o espectro do cultivo e comunicação da 

subjectividade democratizando o acesso mediatizado à publicidade. Ela acaba por 
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fundar-se naquilo que, a partir da Life Politics, Giddens, nas Reith Lectures de 1999 

intituladas Runaway World307, chama de Emotional Democracy e que representa uma 

tentativa de lidar com a reformulação da subjectividade a que assistimos e à falência 

das fronteiras rígidas entre público e privado.  

A tele-realidade trabalha estes aspectos perspectivando as sociedades segundo a 

heterogeneidade e uma acção inclusiva. A dimensão confessional, pessoal e subjectiva 

expressam esse movimento de inclusão que a publicidade realiza e sublinham que a 

importância da tele-realidade está muito para além da mera diversão, entertenimento 

ou espectáculo. Mais, salienta de forma incontornável que os aspectos da privacidade, 

longe de contaminarem e prejudicarem a publicidade, lhe acrescentam consistência. 

Ligar a televisão depois do trabalho não é apenas uma rotina doméstica: é igualmente 

um acto potencial de comprometimento com a publicidade e com aquilo que preocupa 

a sociedade no seu todo. 

 A pergunta não é tanto saber como é que a televisão e os restantes 

dispositivos tecnológicos de mediação simbólica podem contribuir para a publicidade, 

mas reconhecer que temos de reformular a nossa ideia de publicidade em 

concordância com as suas manifestações mediatizadas. A televisão desempenha o 

papel não apenas de espelho da realidade social, como também de mediador - para 

além de mediatizador - simbólico dessa busca do indivíduo normal se mostrar e contar 

publicamente aspectos da sua vida privada. A tele-realidade, na medida em que 

configura uma televisão da intimidade (Mehl, 1996), posta-se, antes de mais, como um 

sintoma que traduz a dificuldade da comunicação predominar em sociedades 

invadidas pela imperiosa transmissão de informação. Quando as emoções deixam de 

ser escondidas, quando o afectivo se ostenta e as relações humanas são exibidas em 

toda a sua integridade, é todo um manifesto de revolta comunicativa que se desenha. 

Temas como as relações interpessoais, as relações inter-geracionais, as relações 

amorosas ou relações profissionais são o objecto predilecto de uma tele-realidade que, 

ao trazer a privacidade a uma certa luz do princípio de publicidade, procura também – 

directamente ou através de efeitos co-laterais - restaurar o diálogo interrompido pela 

velocidade da informação e retomar o debate quotidiano; mas agora num ambiente 

colectivo que assegure o seu reconhecimento social. A tele-realidade revela, deste 
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modo, a erosão de alguns laços sociais avançando a sua ligação com a publicidade para 

dar visibilidade àquelas pessoas que, por uma ou outra razão, permanecem fora das 

margens da protecção e da solidariedade social, dos indivíduos estigmatizados por 

uma doença, ou de grupos, associações ou movimentos outrora rejeitados pelos seus 

particularismos. No fundo, a tele-realidade, ao expor a fina articulação entre 

publicidade e privacidade – designadamente, a publicitação do privado e a privatização 

do público - devolve ao processo publicitário os ecos de todos aqueles que 

experienciam as dificuldades de viver a contemporaneidade e, sobretudo, de vivê-la ao 

nível mais elementar que é a quotidianidade. E aqui deparamo-nos com a coincidência 

entre as necessidades pessoais e colectivas: a tele-realidade, neste papel - 

intencionado ou nem por isso - tanto funciona como uma espécie de catarse individual 

como ao fazê-lo promove o interesse geral de construirmos sociedades 

comunicativamente mais activas e interpeladoras. A imbricação entre a mediatização 

de discursos na primeira pessoa (first person media) e enunciados de carácter mais 

colectivo contribui para esta remodelação das relações entre publicidade e 

privacidade, que se tornam agora mais transitivas.  

A confidencialização de segredos íntimos e impressões pessoais no âmbito de 

processos globais de mediatização, espécie de diário íntimo que se lança ao vento, 

exemplifica, de forma muito nítida, o quanto a privacidade veio habitar a publicidade e 

quanto, se quisermos, a publicidade se privatizou308 e condensa a ideia de uma nunca 

antes observada (ao nível quantitativo da sua amplitude) de uma “psicologização do 

discurso público” (Mehl, 1996: 154). Porém, esta ideia vai num sentido muito diverso 

do de Sennett (1992) ou de Lash (1991), para os quais isto apontaria uma fagocitação 

do privado e do público, já que absorvendo-se um no outro, eles se aniquilavam 

mutuamente. Pelo contrário, a tele-realidade, ponderada enquanto ambiente onde 

essa “psicologização do discurso público” ocorre, sugere-nos, antes, uma dinamização 

do processo publicitário. São as sucessivas modulações entre privacidade e publicidade 

que contribuem para o desenvolvimento e actividade do processo publicitário sem que 

uma anule a outra. A privatização do público e a publicitação do privado não nos 

mostram, pois, uma extinção do discurso e do debate público, nem sequer um 
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narcisismo apático que condenaria a vida colectiva. Nem tão pouco significa que a 

mediatização da publicidade cumprida pela tele-realidade indique um processo 

publicitário exangue. Significa, em sentido oposto, pela sua intensidade e 

exacerbamento contemporâneos, uma certa revitalização da cena pública309 esboçada 

em novas inspirações sociais e configurada de acordo com padrões originais que 

atiram a palavra do indivíduo comum e a valorização da experiência subjectiva para 

um lugar de destaque. 

Claro que podemos perspectivar esta readaptação das fronteiras como uma 

publicidade de visibilidade voyeur, ou mais simplesmente como um negócio televisivo 

que encontra na revelação do ordinário a chave do seu sucesso. Não rejeitamos este 

diagnóstico. Todavia, admitir a sua ocorrência não nos obriga a ver o princípio de 

publicidade a partir de uma premissa demonstrativa: a publicidade como mera 

publicitação de serviços/produtos, como mera exibição de reclamos comerciais a que a 

língua inglesa chama de advertising. Isto seria ver o princípio de publicidade pela rama; 

pelo contrário, aproximando-nos, verificamos que a floresta é afinal composta por 

sucessivas árvores, cada uma composta de diversas ramificações, estas por sua vez 

incluem uma enorme folhagem. O mesmo sucede ao princípio de publicidade: temos 

de entrar no próprio processo e discernir as suas modelizações, ramificações, e 

singularidades. Tal como temos procurado demonstrar através dos sucessivos 

alargamentos do conceito ao longo desta tese, o processo publicitário encontra-se 

activo, e a visibilidade do trivial que a tele-realidade induz poderá - em determinados 

contextos e circunstâncias - cooperar para o dinamismo que o caracteriza. A 

mediatização da privatização do público e a publicitação do privado poderão 

precisamente indicá-lo. 

 

A Proto-Política 
 

Na imbricação entre a privacidade e publicidade permitida pela dupla 

circulação de publicitação do foro privado e da privatização do foro público, 
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baseie numa Teoria da Esfera Pública. 
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verificamos que existem contornos originais: ao providenciar um espaço abrangente 

de diálogo a qualquer indivíduo (mesmo se cidadão anónimo e comum), que se abre 

potencialmente a qualquer temática (mesmo se pertencendo à vida privada) a tele-

realidade sugere que a mediatização da publicidade pode contribuir - em 

determinadas circunstâncias e nalguns aspectos particulares – para alargar o espectro 

do debate colectivo, sobretudo, se o retirarmos do enquadramento crítico-racional e o 

concebermos informalmente como um conjunto de práticas semióticas (não apenas 

verbais) diversificadas. Trata-se, pois, de relevar a acção reflexiva de alguns programas 

televisivos de realidade sem com isso implicar que todos eles, sem excepção, tomem 

parte nesse processo. Programas há, como Stylista, onde a ponderação reflexiva dos 

assuntos colectivos simplesmente não ocorre. 

Com efeito, uma das dimensões onde podemos detectar a vitalidade 

contemporânea do processo publicitário que ocorre na televisão é a dimensão política. 

Retomamos neste ponto a argumentação teórica anteriormente discutida, 

nomeadamente, a hipótese (aparentemente) confirmada antropologicamente pelos 

Mbuti, de uma Publicidade sem Esfera Pública, isto é, de um modelo de discussão 

colectiva que podemos entender como sendo, nalguns pormenores, político mas que, 

todavia, não se inscreve numa leitura enformada pela teoria da esfera pública. Iremos 

agora realizar uma análise da tele-realidade a partir desses pressupostos de modo a 

justificar a relevância, não apenas para as sociedades contemporâneas, como também 

para a comprovação de que o princípio de publicidade não é uma quimera conceptual 

mas um processo social que, não obstante a sua natureza escorregadia e evasiva, é 

perfeitamente assinalável e identificável. 

A tele-realidade parece articular aquilo que se poderá nomear como proto-

política310, isto é, um trabalho precoce de apropriação de prerrogativas políticas 

rudimentares que já não estão constrangidas a um modelo crítico-racional mas que 

fazem apelo a um uso variado de competências - incluindo aspectos emocionais, 

afectivos ou lúdicos. Crê-se, por um lado, que estes aspectos proto-políticos 

denunciados na tele-realidade formem uma plataforma de atitudes e comportamentos 
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básicos a partir dos quais a acção propriamente política se elabora e aprofunda. Assim, 

a expressão adquire o sentido de uma acção por parte da tele-realidade cujo efeito se 

pauta pelo desenvolvimento embrionário dos princípios activos que constituem toda a 

política. Por outro lado, essa proto-política reflecte alguns mecanismos 

intrinsecamente políticos, como iremos ver a propósito do tele-voto. Não se trata de 

um novo modo de fazer política, mas de uma nova relação com o debate político, 

relação empática essa apta a gerar uma micro-política do quotidiano que alimentará o 

sentido forte e maiúsculo do político.  

Aquilo que designamos por proto-política é esse compromisso que os 

indivíduos, quaisquer que eles sejam, consciente ou inconscientemente, põem em 

prática quando se envolvem na reflexão, mais ou menos espontânea, assistemática ou 

dispersa que alguns dos programas televisivos (de realidade) solicitam através do uso 

de amplos recursos simbólicos. Ela questiona: será que a política vive circunscrita às 

assembleias, aos plebiscitos, aos partidos e às eleições? A interrogação disputa a 

pressuposição de que a política se opera exclusivamente por intermédio de instâncias 

institucionais, preferindo colocá-la onde quer que o conflito social e o debate colectivo 

estejam presentes. Certo, a cultura e as artes são exemplos de campos sociais onde 

sempre ocorreu um conflito de ideias sem que ele se transforme necessariamente em 

política. Mas o que pretendemos salientar com a tele-realidade é a articulação e 

discussão de conceitos que concorrem para a formação de um substrato proto-político 

que alimentará e fertilizará a política propriamente dita. Um pouco como os modestos 

afluentes que na sua miudeza parecem não ser a causa do leito de um grande rio mas 

que, na verdade, alimentam o seu caudal.  

A política é tão porosa quanto o é a publicidade e não se compadece de 

fronteiras rígidas entre o racional e o afectivo ou - mais relevante para o caso 

televisivo - entre informação e entretenimento. Por conseguinte, a tele-realidade 

permite o desenvolvimento de uma proto-política ao providenciar numa base diária 

programação que, não obstante pretender ter uma relação de entretenimento com o 

espectador, levanta tópicos, fala deles, ouve testemunhos pessoais que têm o mesmo 

peso político que teriam numa assembleia legislativa: a legalização do aborto, a 

preferência sexual, a falta de regulamentação ao nível da segurança do trabalho, as 

dificuldades burocráticas com que os agentes policiais se deparam quando pretendem 
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investigar um crime, os alimentos transgénicos, as relações étnicas em bairros sociais, 

são exemplos de temas regularmente presentes na tele-realidade (inclusivamente na 

programação de ficção, como novelas, séries e comédias de situação). Há, assim, uma 

aproximação entre o político e o entretenimento popular. Os indivíduos que compõem 

uma sociedade encontram-se cada vez mais empenhados e preocupados com os 

assuntos sociais, tendo encontrado no entretenimento, uma das vias alternativas de 

acesso à sua discussão pública, informal e emotiva. Assistindo, pela televisão, a 

diversas opiniões e diversas situações políticas, o indivíduo comum pode ser ajudado a 

formar um juízo acerca de questões como o aborto principalmente através de 

processos afectivos de identificação e projecção – embora não o faça necessariamente 

nos moldes crítico-racionais da esfera pública burguesa das sociedades liberais do séc. 

XVIII. Estamos, pois, perante a importância que as expectativas dos cidadãos comuns, 

interpeladas pela tele-realidade, têm na vida política e mais exactamente, na vida 

democrática. Os julgamentos morais perpassam toda a experiência social 

influenciando os valores culturais e estes influem sobre o político e na construção de 

identidades colectivas. Van Zoonen sugere que é particularmente por via da 

personalização e da dramatização (acrescentamos nós, por via da tele-realidade) que a 

cultura popular pode servir aliar-se a uma cidadania política activa (Van Zoonen, 2005: 

121). Estas dimensões presentes na televisão não apenas veiculam as expectativas 

políticas dos indivíduos como também, e principalmente, providenciam mecanismos 

de compromisso político por parte dos cidadãos. A televisão em geral, e a tele-

realidade em particular, contribuem para oferecer oportunidades da experiência 

colectiva, as emoções e até o conhecimento serem comunicados, além das 

perspectivas e dos valores poderem ser objecto de negociação mais ou menos fluida.  

A consciencialização pré-política da tele-realidade encerra uma perspectiva que 

considera que a política e a tele-realidade (e a sua característica hibridação de géneros 

televisivos) não podem ser completamente separadas porque ambas se convocam 

mobilizando publicamente respostas, tanto racionais quanto afectivas. Juntas, elas 

permitem o acesso dos indivíduos a comunidades simbólicas que prefiguram uma 

micro-politica do quotidiano que abre o caminho - mas note-se, não o realiza - a um 

compromisso cívico e democrático mais profundo. O ponto forte desta proto-política 

televisiva reside no convite que faz a pensar como queremos viver e como podemos 
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viver melhor através de tópicos que, pelos seus contornos domésticos e pessoais, 

parecem subjectivamente mais relevantes do que o modo como esses tópicos são 

abordados de forma convencional – despersonalizada, universal e generalista. 

Condições definidoras da política como a reprodução e o reforço de uma identidade 

cultural, o fomento de uma sociedade tolerante ou a discussão de preocupações com 

vista a uma melhor compreensão do mundo, encontram-se presentes na televisão. E 

portanto, a tele-realidade, na sua função publicitária significa, não uma subtracção, 

mas uma adição possível ao processo político contemporâneo ao contribuir com 

perspectivas diferentes e mais centradas na dimensão pessoal, para o fundo daquilo 

que poderá potencialmente constituir o vasto campo do político.  

Um estudo da Ofcom Review of Public Service, o regulador independente e 

autoridade da concorrência para as questões da comunicação social no Reino Unido, 

refere que em 2002 e 2003, os lares favoreciam a programação de realidade face a 

qualquer outro género, incluindo os serviços noticiosos (Cardo, 2005: 2). De um ponto 

de vista político a que se deve este interesse? Talvez a grande vantagem da tele-

realidade, mais especificamente alguns programas televisivos de realidade, seja 

fornecer alguns dos meios que permitem um maior empenhamento político. Nesse 

sentido, Big-Brother ou Survivor poderão ser exemplos como representações 

televisivas de um microcosmo social, espécie de sociedades em miniatura311 que 

podem ser utilizadas para estudar os processos sociais e políticos. Aliás, toda a 

estrutura social destes dois programas de realidade enfatiza o modo como funcionam 

de acordo com pressupostos sociais: constituição de amizades e alianças; civilidade 

como lubrificador dos atritos e tensões provocadas pelas relações sociais vividas em 

permanência e com pouca privacidade; ou ainda formação temporária de 

comunidades com vista a alcançar o objectivo proposto. Ao construírem espaços de 

vivência comunitária e colectiva, eles contribuem para a construção de um mundo 

credível que ecoa a experiência do tele-espectador (Street, 1997: 60). Isso insinua que, 

ao juntarem um número de participantes tão diversos, será possível observar como a 

experiência colectiva se processa suscitando aos espectadores certas expectativas em 

relação à capacidade dos programas de realidade darem um sentido colectivo à 
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 O apresentador de Survivor Africa descreve, em 2001, os dezasseis concorrentes como náufragos que 
criarão uma “nova sociedade”(Cavender, 2004: 159). 
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“realidade”. Estes programas focam-se na vida real e nas tarefas diárias mais prosaicas, 

e os seus participantes reclamam a visibilidade que tradicionalmente era apenas 

concedida a artistas, políticos ou celebridades312. Em termos de representação, 

Coleman (2003) conclui que os participantes do Big-Brother são considerados como 

exemplos típicos da população e que eles são indivíduos com quem os tele-

espectadores se podem identificar ao serem percebidos como pessoas reais e 

autênticas. Os espectadores sentem-se representados quando aqueles que 

supostamente os representam na televisão se lhes assemelham. O efeito de real 

destes programas é tanto mais vivo quanto mais ordinário o comportamento dos seus 

participantes. 

Além disso, programas como o Big-Brother comportam referências a temas 

relevantes que reflectem o ideal do serviço público de televisão fornecer a informação 

para o esclarecimento político. A questões como o bullying (recordamo-nos da 

primeira temporada de Big-Brother em Portugal, no qual se assistiu, nos primeiros dois 

meses, ao acossamento permanente de um concorrente, o qual acabaria por ganhar o 

programa, talvez devido precisamente ao facto dos espectadores julgarem esse 

assédio injustificado) é dada proeminência sensibilizando os espectadores para os 

aspectos perversos nelas envolvidas. Isto sugere, de forma enfática, que o interesse 

político não termina na afluência às urnas mas que poderá iniciar-se na tele-realidade, 

mais especificamente nalguns programas televisivos de realidade, no momento em 

que alude a um agregado de temas que desafiam a compreensão tradicional da 

política.  

Com efeito, propriedades tão características da cidadania podem ser 

resgatadas do visionamento da tele-realidade. Podemos, pois, exemplificar esta 

afirmação em relação a dois aspectos presentes em game-docs como Big-Brother: a 

responsabilidade evocada e o sentido de cooperação, ambas categorias políticas 

relevantes para o exercício democrático da cidadania. Nesse programa de realidade a 

responsabilidade individual adquire um papel central pois toda a vida social dentro da 

                                                           
312

 Big-Brother Celebrities ou I’m a Celebrity, curiosamente, dedicam-se a fazer o percurso não do 
anonimato para a celebridade mas da celebridade para o anonimato, por assim dizer, já que resituam as 
celebridades ao nível do quotidiano. Elas são aí mais do que personalidades famosas, são pessoas que 
descem do pedestal para as vermos executar as mais banais e humildes tarefas, tal e qual como 
qualquer indivíduo comum. Isto assinala outra faceta dessa privatização do público. 
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Casa passa por assumir um sentido de dever e responsabilidade social em relação 

àquela micro-sociedade. É recorrente observarmos os concorrentes a queixarem-se da 

falta de responsabilidade dos seus colegas relativamente a pequenas tarefas diárias. 

Esta desresponsabilização é sentida como pondo em perigo o normal funcionamento 

social da Casa e é um dos primeiros sinais de discórdia entre os participantes e um 

catalisador das intrigas pessoais que percorrem o programa. Ligada à responsabilidade 

surge a cooperação, a qual sublinha o grau de empenhamento que os participantes 

estão dispostos a assumir para o normal e tranquilo funcionamento das tarefas sociais 

do grupo. Ela manifesta-se tanto nas rotinas diárias (lista de alimentos a adquirir ou na 

limpeza da loiça), como nas tarefas específicas de que os concorrentes são incumbidos. 

É a este nível que cada um dos indivíduos demonstra a responsabilidade social em 

relação aos restantes moradores da Casa procurando fazer o seu melhor para 

benefício de todos. Não raras vezes, os participantes justificam a sua nomeação para 

expulsão do jogo com o facto daquele concorrente em particular “não se esforçar o 

suficiente”. Por isso, as nomeações são o dispositivo que, de algum modo, funcionam 

como o indicador do nível de cooperação e responsabilidade. Em último caso, perante 

um comportamento anti-social que coloque em risco a integridade física dos 

participantes, o concorrente em causa é punido com a expulsão automática do 

programa como aconteceu quando na primeira temporada do Big-Brother português 

um concorrente (masculino) pontapeou um outro (por sinal, do sexo feminino). Tal 

leva-nos a perceber que, tal como na função publicitária, a contribuição para o bem-

estar da sociedade é uma dimensão primordial da tele-realidade que explora o 

imaginário politico de uma forma bem mais lúdica. 

Outro aspecto proto-político presente na tele-realidade e que programas como 

Vote for Me, apresentam é a referência a uma democracia directa. Não deixa de ser 

sugestivo que Portugal tenha contado com uma abstenção de quarenta e nove por 

centro nas eleições presidenciais de 2001 e que milhões de tele-espectadores tenham, 

porém, decidido votar no seu concorrente favorito de Big-Brother. Em França, em 

2002, apesar da elevada taxa de abstenção, Loft Story conseguiu que mais de cinco 

milhões e meio de tele-espectadores contribuíssem com o seu voto. A contradição 

entre a recusa de voto no processo eleitoral e a vontade em votar num programa de 

realidade é sintomática da revolução profunda que a tele-realidade introduziu ao nível 
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político. Mas expressa, antes de mais, o signo da crise entre cidadãos e políticos. Os 

programas de realidade acabam por construir-se sob aquilo que a política e a 

deliberação colectiva convencional não permite: um protagonismo de gente comum 

com que a população se possa reconhecer e se veja reflectida; e uma expressão 

sincera e transparente dos sentimentos sendo “pedido” aos participantes que “sejam 

eles-próprios”; e, ainda, uma capacidade de decidir regularmente aqueles que 

continuam ou não a merecer a confiança dos espectadores na sua tarefa de serem 

autênticos (Jost, 2009: 43).  

Isto vem no seguimento da crença que faz parte da política manter em segredo 

certos factos e que o homem político deve esconder aquilo que pensa e apenas dizer 

aquilo que se aproxima da demagogia. Em oposição, a tele-realidade fascina pela sua 

alegada capacidade de mostrar a verdade dos acontecimentos, tal e qual eles se 

passaram tornando transparente, não apenas os indivíduos (a sinceridade das suas 

acções) como também os seus comportamentos. Ao acompanhar cada movimento ou 

palavra dos participantes, Big-Brother pede aos seus participantes que sejam 

autênticos mas através daquilo que eles dão a conhecer, isto é, através do parecer313. 

Essas reivindicações através do predominantemente mundo lúdico da tele-realidade314 

exprimem não apenas uma contestação à política convencional como também uma 

vontade de decidir e participar em decisões de pendor colectivo (daí que a estejamos a 

abordar num capítulo sobre o princípio mediatizado de publicidade). Manifesta, 

sobretudo, um desejo de decidir e participar, mas de o fazer de acordo com os seus 

próprios critérios. Em Operação Triunfo já aconteceu, por mais de uma vez, os tele-

espectadores eliminarem por tele-voto aqueles concorrentes acerca dos quais o júri do 

programa habitualmente tecia rasgados elogios e os prognosticava como vencedores. 

Por aqui se percebe o fosso que os espectadores tendem a afirmar entre a sua própria 

vontade e aquela das “elites”. De certo modo, o tele-voto pode ser visto como uma 

forma que os cidadãos encontraram de participar em processos de deliberação 

colectiva315 de uma forma totalmente democrática e acessível, e o paradigma da 
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 Verificamos como isto está ligado ao problema do aparecer e do ser tratados no capítulo acerca da 
Fenomenologia da Publicidade. 
314

 Embora não lhe seja exclusivo. 
315

 Em última análise, não importa para o caso que esses processos tenham uma feição lúdica ancorada 
num tempo de lazer, entretenimento e recreio. 
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democracia directa. Aos espectadores cabe a tarefa de designar com o seu voto 

televisivo os participantes que merecem continuar e aqueles que merecem serem 

condenados à expulsão do programa. Essa votação é precedida de apelos dos 

concorrentes, tal como um candidato eleitoral faria. O tele-voto salienta uma 

deliberação pública – recordando constantemente que quem decide é o espectador – 

ao mesmo tempo que hiperboliza a importância da participação já que – como é 

sempre lembrado – cabe ao espectador garantir que o seu concorrente favorito 

permanece no programa (Cardo, 2005: 6).  

Há, assim, um paralelismo com o escrutínio público que caracteriza a votação 

eleitoral: o processo de votação é totalmente transparente porque é alegadamente 

verificado por uma entidade independente. Mas uma grande diferença para com o 

voto eleitoral convencional é a sua lógica afectiva. Em vez de se ponderar crítica e 

racionalmente a prestação dos concorrentes, na tele-realidade assistimos, antes, a 

uma adesão psicológica por parte dos espectadores aos participantes. O tele-voto é, 

assim, regido pela capacidade que os participantes têm em mobilizar a adesão 

emocional daqueles que os observam no espaço doméstico. Ele é desenhado pela 

empatia criada entre o indivíduo do programa de realidade e a audiência. Esta, na 

avaliação do seu desempenho, não pondera os aspectos positivos e negativos da sua 

participação mas sobretudo sente. O tele-voto encontra na emotividade e nas intensas 

reacções afectivas os mecanismos pelos quais a avaliação da sinceridade e do carácter 

genuíno do indivíduo comum é realizada. Repare-se que esta tónica não implica uma 

apreensão disfórica da política: só redundaria nessa conclusão negativa se apenas a 

perspectivássemos a partir do seu enquadramento normativo, crítico e racional. Se 

alargarmos o conceito de “política”, os traços afectivos desta proto-política da tele-

realidade não são senão um instrumento mais de intervenção social que reflecte 

realidades colectivas cada vez mais dinâmicas, regidas por um espectro comunicativo 

alargado. 

A tele-realidade possui o seu papel publicitário e político a este nível: ao 

valorizar a palavra do indivíduo comum e ao exibir, no seu fluxo imagético, o 

quotidiano e as interacções sociais de forma “realista”, ela concorre para conceder à 

emotividade e à afectividade um lugar preponderante no processo publicitário. A 

mediatização da publicidade torna visível que, ao lado da lógica crítico-racional, existe 
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toda uma lógica sentimental e compassiva das emoções. Diremos que esta lógica 

presente na vida de todos os dias foi intensificada pela mediatização da publicidade 

que a tele-realidade cumpre. No momento em que o quotidiano é trazido à televisão, 

houve como que uma inundação do emotivo na publicidade. Perante as reacções 

sentimentais de indignação e comprazimento do fascínio das imagens, a racionalidade 

é subjugada pela emotividade (Mehl, 1996:180).  

Se aceitarmos estas premissas, a tele-realidade autoriza-nos a ver que o debate 

público é também construído com base em pressupostos afectivos. O despoletar 

emotivo e a estimulação afectiva são pilares da tele-realidade mas ao contrário do que 

se poderia supor numa primeira análise, conclui-se que, mais do que obstáculos, eles 

poderão ser agentes da reflexão pública sobre os assuntos políticos. O modelo 

deliberativo da política deriva, como sabemos, de contextos institucionais específicos 

que passam pelo debate parlamentar e que encontra as suas raízes na filosófica 

política clássica grega e romana. As normas da deliberação política tendem a sublinhar 

o discurso lógico e formal a partir de uma premissa crítico-racional. Além disso, 

privilegiam um discurso isento das emoções, dos afectos, e dos particularismos. A 

expressão política tende – como constatado na esfera pública burguesa do séc. XVIII 

(Habermas, 1991) - a ser construída em torno de um discurso ponderado e racional de 

onde os impulsos passionais são afastados perante a lucidez do melhor argumento. 

Mesmo a expressão gestual ou corporal se subordina a um controlo apertado de modo 

a não ferir a expectativa de objectividade que o discurso político deve comportar. Em 

contraste com este modelo de expressão política, o princípio da publicidade e a 

mediatização contemporânea exemplificada pela tele-realidade apontam-no um 

modelo alternativo: um em que o comprometimento dos indivíduos para com as suas 

emoções não ameaça o potencial para a discussão pública política e a expressão de 

diferentes pontos de vista. Pelo contrário, na medida em que a emotividade pode ser 

considerada uma manifestação de autenticidade e uma expressão identitária, ela 

concorre juntamente com a reflexão crítica, não apenas com a gestão do conflito 

social, como também para o alargamento dos temas e do próprio carácter da reflexão. 

Esta reveste-se não apenas de racionalidade, como também de emocionalidade. Mais 

do que as considerarmos segundo uma hierarquia, a tele-realidade alerta-nos para a 

sua concomitância na publicidade. Por isso, em vez de condenar linearmente a emoção 
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em prol da razão, trata-se de perguntar como e em quê a emoção contribui para o 

debate público e para a reflexão colectiva. Em vez de censurar a relação entre reflexão 

e espectáculo televisivo, interroguemos-mos como as imagens da tele-realidade 

podem contribuir para a discussão pública (cf.Mehl, 1996: 181).  

Ao incorporar a experiência individual de forma muito visível e empática, a tele-

realidade tornou-se um espaço de emoções (e comoções) que salienta como a 

recepção afectiva dos seus programas, temas, questões e testemunhos é, tal como 

aconteceria no quotidiano, fonte inestimável de aprendizagens sociais. Não 

favorecendo o conhecimento literário, sistemático, erudito ou científico por este exigir 

mais do que a exposição às imagens possibilita, a tele-realidade opera com 

conhecimentos ordinários que ao serem percepcionados podem ser objecto de 

incorporação, modificação ou rejeição tal como em qualquer princípio imitativo de 

aprendizagem. Ela revela formas de vida social desconhecidas, transmite práticas, 

mostra diferentes hábitos culturais. Se não lhe podemos abarcar erudição ou 

instrução, podemos, pelo menos, no momento da partilha catódica dos afectos, aferir-

lhe as capacidades fundamentais de descoberta e apropriação de experiências. Face à 

demonstração, a reconfiguração publicitária empreendida pela tele-realidade sublinha 

a mostração onde o valor da compreensão do genuíno e do autêntico domina. Chartier 

distingue duas “psicologias”: a do entusiasmo fusional; e a de deliberação e 

razoamento (Chartier, 1994). Ora, na tele-realidade predomina justamente a 

persuasão assente no reportar testemunhal e na observação directa que dirige os 

espectadores para uma percepção partilhada do mundo, seja como receptores da 

experiência subjectiva, seja como observadores da experiência social de outros 

indivíduos. Na tele-realidade a especulação é literal, significa um estudo observatório 

atento onde o ecrã se torna um espelho (speculum em latim), esse dispositivo que 

especula imagens. Os aspectos basilares do funcionamento social podem, pois, ser 

apreendidos, reconhecidos e consciencializados. Com efeito, o que caracteriza a 

política é também o assumir das diferenças sociais, económicas, culturais. Ao reportar 

o outro, a sua experiência e a sua emoção, a tele-realidade indicia uma proto-política: 

ao manifestar uma variedade de situações sociais, contribui para a construção de uma 

compreensão plural das sociedades. E esta é igualmente um indício do seu papel no 

processo publicitário: a mútua expressão de pontos de vista que transcende a 
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compreensão inicial e que motiva as transformações do pensamento. Não é essa 

pluralidade que para Arendt (2001) é a condição da publicidade?  

A proto-política envolve, em síntese, a expressão desinstitucionalizada de 

pontos de vista afastando-se da racionalidade e objectividade característica do modelo 

de política deliberativa316. Ela representa uma ideia ampliada da discussão política, a 

qual recorre a outros formas comunicativas para além do discurso crítico-racional. A 

proto-política envolve também o recurso a um conjunto alargado de dispositivos 

retóricos. Ela realiza-se com pequenos gestos (abraços, apertos de mão, troca de 

ofertas comemorativas), com toda uma pluralidade de formas de pôr em prática essa 

comunicação fáctica que permite acomodar os discursos e acções do outro no seu 

próprio discurso. Realiza-se na trivialidade das interacções sociais; opera-se na 

concreticidade das trocas comunicativas quando se invocam sentidos, símbolos e 

conotações capazes de ligar aquele que fala, aquele que ouve e aqueles a quem a 

acção discursiva se dirige. Daí que o humor, a sátira ou a caricatura sejam igualmente 

formas políticas muito presentes nalguns programas televisivos de realidade. Tudo isso 

circula no processo publicitário erigindo e desfazendo os sentidos políticos que 

constituem a política; como as ondas que indo e vindo acabam por constituir a 

imensidão a que chamamos mar. 

Vejamos alguns programas televisivos onde a proto-política parece emanar.The 

Phil Donahue Show (as emissões datam de 1967 e terminaram nos anos 1990) ou Jerry 

Springer Show são talk-shows - cujas emissões duraram décadas nos Estados Unidos da 

América - que recrutam um envolvimento activo dos seus espectadores sob a forma 

emotiva; o primeiro referindo-se a temas de interesse público e o segundo centrando-

se em conflitos emocionais debatidos em estúdio (Bonson et alli, 2010). São exemplos 

de plataformas onde se reproduzem as tensões sociais quotidianas e espaços onde o 

indivíduo comum pode reflectir de forma espontânea e afectiva a certas contradições 

que a vida apresenta. The Jerry Springer Show é mesmo considerado o programa que 

desenvolve paralelamente à discussão pública crítica, um debate que encoraja, gere e 
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 Young enfatiza a ideia de uma política informal exercida para lá da argumentação crítico-racional ao 
defender que ao lado da concepção de democracia deliberativa (do argumento lógico) se sobrepõe uma 
outra, a de democracia comunicativa, na qual a política se faz, também, a partir de um conjunto de 
formas e estilos discursivos e de interacção comunicativa mais informais e localizadas nas experiências 
particulares e subjectivas dos indivíduos (Young, 1997: 60- 74). 
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reflecte temas potencialmente conflituais a partir de premissas puramente 

emocionais. Com efeito, a hierarquia tradicional é invertida: à expressão emocional 

sob a forma de um intenso conflito pessoal ou revelação de segredos íntimos é dada 

prevalência sobre a abordagem racional dos temas em questão. Na verdade, esta é 

posta em segundo lugar, na medida em que poderia revogar o potencial para o 

conflito, a exposição da intimidade e a escalada das emoções (Lunt e Stenner, 2005: 9). 

À argumentação verbal sobrepõe-se a expressão emocional dessa mesma 

argumentação. Eis um exemplo onde a dimensão privada e pessoal não é entendida 

como um factor tóxico para o debate de ideias, veiculando correntes sociais baseadas 

numa fusão emocional e combinando de forma singular expressão e reflexão. A 

explosão das emoções é encorajada e não reprimida naquilo que se aproxima de uma 

irrupção das emoções que, apesar de caótica, acaba por se inserir no ambiente 

controlado pelo programa. O anfitrião é o mestre-de-cerimónias gerindo as tensões 

que as emoções suscitam: abrindo tacitamente a possibilidade do indivíduo comum 

“deixar sair o que lhe vai na alma” ou restringindo com constantes mas breves 

alocuções. A reacção faz aqui parte da exposição dos pontos de vista e perspectivas. 

The Jerry Springer Show concede uma oportunidade para a expressão mais instintiva 

do indivíduo, uma que o processo civilizacional, como escreve Elias (1969), se ocupou a 

reprimir. Neste sentido, alarga o espectro de possibilidades de compreensão dos 

temas à própria reactividade e experiência individual colorindo o processo publicitário 

de inúmeras nuances emotivas.  

O aspecto emocional da proto-política da tele-realidade reflecte-se na 

constituição de espaços interactivos. Com a narrativização da realidade sobre a forma 

noticiosa dos anos 1980, coexiste uma pletora de formas comunicativas organizadas 

segundo a interacção humana que tornam os assuntos mais pessoais e nítidos pela sua 

elevada carga subjectiva. Entrevistas, painéis de discussão como aquele de Prós e 

Contras, debates semanais como O Corredor do Poder ou talk-shows possuem a 

semelhança de cada um deles envolver uma troca não-rotinada ou pré-definida de 

interacções discursivas envolvendo figuras públicas, jornalistas e gente comum. Ligada 

a um debate colectivo de ideias que mistura razão e emoção surgiram formatos 

televisivos de carácter interaccional (Clayman, 2004: 30). Um dos atributos principais 

de alguns destes programas é deixar que a audiência participe, presencial ou 
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telefonicamente, fazendo com que a tele-realidade seja um meio que os cidadãos 

possuem de publicitar as suas opiniões. Aliás, esta capacidade de fazer participar os 

espectadores que a tele-realidade manifesta no tele-voto e nesses espaços interactivos 

de debate, prolonga-se na sua própria programação de realidade. Fóruns de 

programas como Big-Brother caracterizam-se por um empolamento da controvérsia 

que frequentemente têm implícita uma reconsideração das convenções sociais. Neles 

encontramos um espectro variado de reacções sociais que vão desde a troca trivial de 

informação respeitante aos participantes até, por exemplo, acesas discussões acerca 

de temas sociais, comportamentos, decisões éticas ou até preferências sexuais 

(Campanella, 2008). 

A findar estas considerações acerca do carácter proto-político que a tele-

realidade encerra e que, de algum modo, demonstram as asseverações do capítulo 

acerca de uma publicidade sem Esfera Pública, queremos enunciar alguns princípios 

sobre a compreensão da ideia de público e as suas possíveis expressões colectivas. 

A tele-realidade, no modo como as audiências formam um corpo social 

heterogéneo, disperso, fluido, mas também emotivo e interactivo ajuda-nos a 

reconhecer que a presunção do Público como uma entidade substantiva, tem 

fragilidades evidentes. A tese do processo publicitário apresenta considerações que 

provavelmente justificam a afirmação de que o Público não é uma entidade em si que 

anteceda ou exteriorize as suas manifestações. Em contraste, parece sustentar que os 

indivíduos comuns formam um público apenas no momento em que interagem e 

participam na experiência publicitária. Se os indivíduos podem formar uma consciência 

colectiva pública é apenas no momento em que se publicitam e que cada um deles 

concorre para a formação de um fenómeno social vasto. É quando são confrontados 

pela tele-realidade com tópicos que eles podem ter expressões de crítica ou prazer, 

identificação ou indignação. Talvez seja útil entender os espectadores da tele-

realidade como indivíduos que formam potencialmente um público no momento em 

que partilham essa modalidade da experiência (cf. Quéré, 2003: 113- 134) publicitária, 

isto é, no momento em que adquirem uma percepção do mundo renovada por 

intermédio da sua participação nos conflitos sociais, debates de ideias, disputas, 

controvérsias e polémicas que a publicidade encerra. Só existe um público quando o 

processo publicitário se dinamiza - sendo que um desses factores é a tele-realidade, na 
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medida em que - pelos atributos que temos vindo a descobrir – concorre para pôr em 

prática um ressentir comum, não apenas apoiado na razoabilidade dos assuntos como 

também na sua afectividade, não apenas baseado na informação como também no 

entretenimento e no lazer; dimensões essas que encontramos na experiência social 

quotidiana e que são reproduzidas na televisão. É por isso, porque os sentidos do 

público não cessam de se reconfigurar consoante as suas operacionalizações, que, à 

semelhança de Cefai e Pasquier (2003:10-12), preferimos falar em modalidades de 

composição dos públicos e enfatizar as texturas da experiência colectiva. O público é a 

expressão do processo publicitário quando os indivíduos participam nele, seja 

mediatizadamente ou não, e se dedicam a pôr em prática regimes de acção pública. 

Trata-se de um actor colectivo mas apenas se por isso entendermos a expressão social 

da acção convergente e sintonizada das individualidades particulares. Por isso, os 

indivíduos não sabem se integram uma modalidade da experiencia pública antes de a 

exercer colectivamente; eles sentem-na sem que consigam fazer dela uma 

representação explícita e concreta. Os indivíduos formam um público na medida em 

que vivem e compartilham uma experiência pública e colectiva. Ele é “relativo a uma 

ordem de sentido em virtude da qual ele é mais do que e outra coisa mais que os seus 

substratos físicos; ele incorpora um «ver como» ou um «contar para»” (Quéré, 2003: 

121). A tele-realidade, através dos aspectos enunciados relativamente à sua proto-

política, talvez constitua um exemplo ímpar de elucidação de como a experiência 

pública não é dependente de um Público maiúsculo crítico-racional. Ela sublinhará que 

aquilo que está em jogo no processo publicitário é a harmonia de estados de espírito 

(crenças, representações, ideo-lógicas) que existindo de acordo com uma forma 

individual, têm repercussões colectivas e vice-versa. Envolve a inscrição efectiva - e 

afectiva - no mesmo horizonte.  

Resumindo, a compreensão da instância do público remete-nos para as 

modalidades da experiência que o processo publicitário engendra. Se as acções são 

colectivas, isso não nos leva a concluir que exista um Público visto como agente 

colectivo supra-individual. Daí que privilegiemos, durante o nosso estudo, o uso 

adjectivo de público face ao seu uso substantivo. Público (na acepção adjectiva) 

remete-nos para um modo de associação simbólica (e só depois associação física e 

presencial) que ocorre nas interacções sociais mais prosaicas e que a mediatização da 
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publicidade, como o caso da tele-realidade, veio intensificar. Esta acepção adjectiva 

carrega consigo um sentido alternativo ao seu uso substantivado: não tanto uma 

entidade do interesse colectivo mas sobretudo uma associação simbólica espontânea 

referente ao interesse colectivo e que produz uma experiência social partilhada. 

Então, uma das lições contidas na proto-política da tele-realidade é que o que 

está em causa no processo público é sempre a questão de saber como a experiência 

individual se faz relação social. 

 

A Integração Social na Tele-Realidade 
 

Um dos melhores modos de apreender a tele-realidade como um catalisador 

publicitário e proto-político da relação social é compreender que a televisão se reveste 

de muitas dimensões. Em primeiro lugar, temos de ter em conta que, não apenas ela 

constitui aquilo que se designa por medium, como temos de distinguir, no seio dessa 

nomeação, dois entendimentos diferenciados: medium qua dispositivo tecnológico de 

mediação simbólica, tal como a internet ou a rádio, e medium qua texto social, isto é, 

mensagens simbólicas localizadas em discursos socioculturais particulares 

interpretadas individualmente (Couldry et alli, 2007: 24). Quando falamos que a 

televisão enceta a relação social e que contribui para o sentimento de pertença de 

uma sociedade, estamos a implicar o seu sentido de dispositivo tecnológico de 

mediação simbólica (tendo em conta a exposição simultânea a essa tecnologia de 

reprodução simbólica) ou o seu sentido textual (tendo em conta o conteúdo simbólico 

que permite partilhar uma perspectiva comum do mundo e a sua discussão)? Não 

existe uma resposta definitiva. Provavelmente, ambas as possibilidades se verificam: a 

televisão possui uma dimensão plural nas suas formas culturais pelo que tem de ser 

perspectivada à maneira caleidoscópica como um dispositivo tecnológico cuja 

exposição agrega o sentimento colectivo, e como um conjunto de discursos 

socioculturais que nela perpassam que cimentam esse sentimento colectivo. A 

televisão é um objecto prismático (ou seja, enfatiza a dificuldade de ser observado de 

todos os ângulos ao mesmo tempo) que envolve não apenas os discursos populares 

como os discursos profissionais em que a sua qualidade polimorfa contribui para a 

tornar progressivamente mais esquiva e indefinida. Dahlgren considera, por exemplo, 
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que a televisão concerne simultaneamente uma indústria, textos audio-visuais e – 

aquilo que nos é mais valioso – uma experiência sociocultural (Dahlgren, 1995: 25). Ela 

faz parte da vida diária penetrando e reflectindo a nossa experiência social, 

organizando e estruturando esse mundo, e oferecendo quadros conceptuais de 

percepção colectiva: no fundo, ela liga a experiência quotidiana com quadros 

simbólicos mais alargados da vida social, política e cultural. Ela é um artefacto cultural 

mas também um facto cultural, objecto que reflecte a nossa cultura mas que, ao 

mesmo tempo, contribui para a delinear.  

O nosso ambiente simbólico está impregnado de televisão, assim como a 

televisão opera sobre essa semioticidade não apenas de um ponto de vista 

quantitativo (o volume de mensagens é avassalador) como do ponto de vista da sua 

legitimidade social. À televisão é concedido o estatuto de trabalhar e difundir os 

nossos quadros simbólicos de referência produzindo e reproduzindo os implícitos 

socioculturais. Para tal contribui a sua diversidade de tema e de género, a qual tornou 

o sentido social fragmentado, mas também descentralizado e plural. Tecnológica e 

simbolicamente, a televisão está activamente empenhada em transmitir, definir e 

moldar as nossas perspectivas do mundo contribuindo para um senso comum tácito e 

dinâmico – a doxa - que circula transversalmente pela sociedade. Ela desempenha um 

papel fundamental, quer na integração social do universo simbólico (Silverstone, 1981: 

181), quer na reintegração dos sentidos incapturáveis e evasivos funcionando como 

um serviço de tradução social que relocaliza o não-familiar e o ininteligível em 

contextos mais facilmente apreensíveis317. Claro que, à semelhança daquilo que o 

filme Lost in Translation nos indica, há sempre qualquer coisa que se perde ou se 

desloca nessa tradução. Ela não é unívoca tanto mais porque apresenta um carácter 

insitamente contraditório: se o seu consumo e visionamento são privados, ela versa, 

no entanto, uma intensa experiência colectiva (Wolton, 1994: 46). Ela não nos oferece 

somente a ostentação do mundo; ela obriga-nos a interessar pela sociedade e a 

aprender a fazer a ligação entre esses dois mundos que integram o indivíduo. Esta 

contradição espelha-se, por exemplo, no revezamento entre o conhecido e o 

desconhecido, o senso comum e aquilo que o ultrapassa. No seu todo, a mediação 

simbólica da televisão valida o quadro simbólico das sociedades providenciando um 
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 A ficção televisiva ou o comentário político têm uma função decisiva neste aspecto. 
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sentido de coerência, assumindo, deste modo, uma função mítica que ajuda a 

processar e digerir a riqueza e a dissonância das nossas experiências (Dahlgren, 1995: 

43). A televisão vive, assim, no entroncamento entre um tempo quotidiano 

tendencialmente lento e circular – o Khronos- e um tempo inesperado de aceleração 

máxima e indeterminação – Kairos- entre a ritualização social do tempo inesgotável e a 

fugacidade das suas concretizações individuais. Os chamados “eventos mediáticos” são 

justamente os exemplos desse Kairos disruptor da cronologia da vivência diária, essa 

surpresa e esse particularismo que asfixia o expectável correr dos dias. 

 

 Conciliar o Particular e o Geral 

 

A tele-realidade convive com todas estas múltiplas valências da televisão. O 

que nos leva a interrogar acerca da sua capacidade para promover as leituras 

simbólicas individuais com as leituras colectivas. Contudo, se existe uma propriedade 

que a destaca como objecto preferencial de reflexão sociológica e comunicacional é 

precisamente esta coordenação da apreensão individual e da compreensão colectiva. 

O resultado desta convergência pode ser expressa na ideia de uma concentração sobre 

a dimensão comunal das sociedades, sobre o comum como categoria dinamizadora da 

relação social. A tele-realidade pode, a esta luz, ser entendida como uma rede 

simbólica expansível e contraível que desempenha a função publicitária de expressão e 

integração do particular e do colectivo318. Traduz o modo como as diferenças internas 

das sociedades se podem aliar numa identidade colectiva e como diferentes maneiras 

de viver, ambições, sexualidades ou etnicidades podem subsistir numa sociedade 

considerada como multiplicidade de diferenças singulares. Tal como uma rede, a tele-

realidade é composta de diferentes nódulos simbólicos que são interconectados, como 

uma malha apertada, que permite a formação do sentimento do “comum” como 

aquilo que une essas diferenças particulares num tecido comunicativo capaz de 

providenciar o agir e o sentir conjunto. A vida social encontra-se dependente das 

forças do comum (Hardt e Negri, 2004: 224). As soluções que as sociedades encontram 
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 Como sabemos, este foi o tema não apenas do capítulo respeitante ao teor religioso da publicidade, 
como ao capítulo sobre a individuação que ocorre no processo publicitário. Não se trata, pois, de uma 
tese original. A única novidade é ao nível da sua aplicação à televisão. 
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de comunicar, colaborar e cooperar são produzidas de forma dinâmica e espiralada e 

centram-se justamente na constituição pública de um fundo comum. O comum é algo 

que se vai construindo publicamente sendo que a tele-realidade poderá, em contextos 

determinados, ter uma importância considerável319.  

A sua mais-valia a este nível consiste em fazer com que as sociedades não 

tenham de escolher entre a sua unidade (os indivíduos) e a sua pluralidade (as 

sociedades que mais não são do que a complexificação das relações desses indivíduos). 

Ela torna possível, por intermédio da sua força publicitária, a conjugação das 

multiplicidades individuais dispersas num tecido coerente fundado nos aspectos 

comuns que as ligam. A tele-realidade permite, assim, gerir a relação social anulando a 

contradição aparente entre o indivíduo e as relações entre os indivíduos (sociedade) 

através da produção e reprodução públicas da categoria do “comum”. Ao operar essa 

articulação, a tele-realidade não fica subordinada às aporias do individualismo ou do 

colectivismo. Pelo contrário, ela dá conta das dificuldades em harmonizar estes dois 

níveis de análise social. A paradoxal especificidade das sociedades humanas é que elas 

não são específicas; toda a sua natureza assenta sobre a comunicação e o agir em 

comum do indivíduo singular e do indivíduo plural (sociedade); a prática social comum 

é produzida e produtiva, criada mas criativa. 

A ascensão da tele-realidade nas últimas décadas do séc. XX recupera esta 

herança emanando do duplo movimento da televisão: por um lado, responde às 

individualizações suscitadas pelas transformações sociais sendo uma televisão do 

sentir subjectivo do indivíduo; por outro lado, sendo um dispositivo tecnológico de 

mediação simbólica e envolvendo a transmissão, difusão e ampliação homogéne de 

mensagens para o número muito grande de destinatários, responde a uma “sociedade 

de massas”. Se as aspirações são individualistas, a realidade social é colectivista. Assim, 

a vantagem da televisão, e particularmente, da tele-realidade é conciliar a valorização 

do indivíduo e a valorização do grande número (da sociedade de indivíduos) segundo 

um ideário baseado na liberdade mas também na igualdade. Parafraseando Wolton 

(Wolton, 1999: 420-21), vivemos em sociedades individualistas de massa que lidam 
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 Não obstante os contornos inegavelmente fracturantes que frequentemente alguns programas 
televisivos de realidade assumem, diremos que, enquanto categoria pública, a tele-realidade se 
concentra sobretudo nesse papel agregador. 
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com a dificuldade em encontrar um ponto de equilíbrio no seio destas duas 

tendências. A importância sociológica da televisão surge exactamente por representar 

um instrumento comunicacional e publicitário que permite gerir estas duas antinomias 

contemporâneas (Wolton, 1994: 154). A função publicitária da tele-realidade reside 

precisamente aqui, nesta necessidade de preencher o vazio entre as aspirações do 

indivíduo e o sentir comum da sociedade assegurando a ponte entre os dois extremos. 

A tele-realidade não quebra os isolamentos mas limita os seus efeitos; ela não produz 

automaticamente uma consciência colectiva mas contribui para providenciar o espaço 

publicitário simbólico que lhe dá origem. É este factor de coabitação entre níveis 

sociais diferenciados (o indivíduo no singular e o indivíduo no plural) que a tele-

realidade consegue concretizar, que lhe dá a sua relevância ao processo publicitário. 

Contra a fragilização das relações sociais e a favor de sucessivas camadas de integração 

social, deparamo-nos com a televisão como gestora dessas duas escalas da experiência 

social. A tele-realidade possui esse potencial de intrometer-se nas lacunas entre os 

indivíduos e as relações que eles empreendem entre si, entre o particular e o geral, 

enchendo o vazio entre a experiência individual e a experiência colectiva. Claro, não 

será o único recurso simbólico ou cultural a fazê-lo nem sequer todos os indivíduos lhe 

prestarão muita atenção. Todavia, parece gerir de forma relevante essa passagem na 

medida em que se coloca como recurso potencial. Não é que a tele-realidade proceda 

sempre à integração social ou que todos os programas televisivos o façam: trata-se de 

sublinhar que enquanto instrumento comunicativo, ela possui em potência essa 

capacidade caso os indivíduos a aceitem e a apropriem. 

Como é que a tele-realidade consegue em potência a integração social? Antes 

de mais, perante a hierarquização das relações sociais, ela oferece igualdade de 

acesso: como já referimos, todos os temas, privados, subjectivos, marginalizados 

podem potencialmente merecer a atenção catódica. O seu agendamento é 

virtualmente infinito. Mesmo se alguns programas televisivos de realidade procedem a 

um tratamento sensacionalista apoiado em fortes motivações comerciais, a verdade é 

que todos os temas, mesmo nesses moldes, poderão ser abordados. Aceitar esta 

hipótese envolve deslocar a interpretação crítica da publicidade (e do debate de temas 

em termos estritamente críticos e racionais) para entendê-la como princípio social 

onde todos os assuntos poderão ser objecto de análise, ainda que esta possa ocorrer 
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noutros moldes. Note-se que mesmo atravessados por algum sensacionalismo, esses 

tópicos não deixam de assomar na tele-realidade e de dinamizar uma reflexão pública. 

O sensacionalismo só é inibitório de debate à luz de uma discussão ponderada e 

crítica. Se ele for assumido como parte integrante dos recursos comunicativos de uma 

sociedade, então, talvez seja mais fácil percebê-lo para lá desse carácter impediente. É 

certo que o sensacionalismo pode distorcer o foco de seriedade na análise de um 

tema: não obstante, ele não elimina o seu potencial mobilizador das sociedades. 

Ora, é justamente nesta composição eclética e numa programação de realidade 

que reflecte ambientes sociais e relações entre indivíduos muito diversificadas320 que 

podemos encontrar os princípios da diversidade cultural e do reconhecimento 

identitário que contribuem para o “estar junto” da integração social. A tele-realidade, 

tal como a televisão generalista, tem o seu ponto-forte em colocar como iguais todos 

os tipos de programa sem se preocupar em apresentar uma programação específica 

para um tipo específico de audiência. Por este mesmo facto, ela obriga-nos a 

reconhecer a existência do outro e a sua experiência social ou os seus valores 

idiossincráticos, processo esse indispensável nas sociedades multiculturais em que 

vivemos (Wolton, 1999: 108).  

A tele-realidade não apenas reflecte uma sociedade de natureza diversa, como 

oferece um leque de programas que, pela sua construção, disponibilizam o espaço 

para indivíduos, de várias proveniências, profissões e estilos de vida, acederem e 

comunicarem. Com isto, ela redefine o sentido da massificação na expressão “medium 

de massa”: não tanto uma massificação entendida como a propagação de uma mesma 

mensagem por milhões de espectadores, ou como efeito da difusão simbólica 

unilateral operada por um dispositivo tecnológico, mas sobretudo, um meio de dar às 

heterogeneidades sociais, culturais ou políticas o seu quinhão de publicidade321. Se a 

tele-realidade, por interpelar uma função publicitária do medium de massas 

“televisão”, significa massificação, é somente porque aumenta exponencialmente o 
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 Desde ambientes masculinos de reparação e personalização automóvel como Rides, passando por 
relações entre gente privilegiada e humilde em The Simple Life, até ao ambiente de uma clínica de 
estética de The Swan, ou ao ambiente prisional de Jail. 
321

 Por esta expressão não se entenda uma referência a uma cultura para as massas. A massificação a 
que nos referimos está mais próxima de uma cultura das massas, apenas se por ela se entender uma 
agilização comunicativa de mensagens públicas que reflectem se não a generalidade, pelo menos uma 
diversidade plural da sociedade. 
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acesso, sobretudo integrativo do indivíduo anónimo ao processo publicitário, 

limitando, assim, a dinâmica de exclusão social. Quanto mais se apresentar como 

reflexo de heterogeneidade, mais ela se torna um factor de integração social (Wolton, 

1999: 112) e consequentemente de estabilização cultural. E fá-lo porque religa a 

identificação pessoal dos indivíduos comuns à identificação colectiva que eles possuem 

com outros indivíduos nos quais se reconhecem. Quanto mais o conjunto dos 

indivíduos se reverem na televisão, mais a tele-realidade estará a contribuir – e não a 

concluir – para a integração social. Se ela significa massificação é apenas no sentido de 

uma abertura à heterogeneidade social oferecendo uma ocasião publicitária para 

comunicar. A tele-realidade é um medium de massas, não porque transmita para 

milhões de indivíduos de todos os países do mundo, mas porque permite que esses 

milhões de indivíduos participem no processo publicitário e que tenham a possibilidade 

de se identificar e reconhecer enquanto fabricam aquilo que lhes é comum. Mais, ela 

fornece as referências simbólicas que enquadram a conversa de todos os dias e a 

sociabilidade quotidiana, como se representasse uma âncora social que permite que os 

indivíduos continuem ligados àquilo que acontece nas suas sociedades. A tele-

realidade, nesta acepção, é um agente de coesão social que, ao tornar a televisão mais 

subjectiva e íntima, não a torna mais individualizada mas paradoxalmente, torna-a 

mais colectiva e partilhada. Ao tornar comum determinado acidente, atentado, 

catástrofe natural, guerra ou Jogos Olímpicos, a televisão está a oferecer uma 

oportunidade dos indivíduos se unirem numa identidade colectiva e um pretexto para 

que as divisões sociais sejam colocadas entre parênteses. A tele-realidade pactua desta 

qualidade, incentivando o estar-junto através da adopção desse carácter mais 

subjectivo e particular de reportar e documentar a realidade. Que haveria de comum 

entre milhões de indivíduos se num determinado momento não se reconhecessem no 

ecrã? Que experiência colectiva poderiam as nossas sociedades baseadas na 

contracção do tempo e do espaço e na quasi-interacção mediatizada sem uma tele-

realidade que lhes desse uma percepção partilhada da realidade? A força da tele-

realidade é também fornecer o pretexto da publicidade: de provocar a interacção, a 

ocasião de se trocarem comentários, e com eles, se trocarem experiências de vida 

comuns. Ela atravessa a fronteira da diferença inultrapassável porque justamente se 

baseia numa realidade participada. Mais do que oferecer programas para os católicos, 
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os muçulmanos ou os protestantes, o valor da tele-realidade é oferecer uma 

experiência colectiva que extravasa todas as diferenças religiosas ou culturais, todas as 

classes sociais, todas as faixas etárias ou estilos de vida322: precisamente porque 

assenta no valor do quotidiano e de uma programação generalizada onde qualquer 

indivíduo pode reconhecer-se durante os quinze minutos de fama que Warhol 

prognosticava. Isto é, a integração das micro-realidades subjectivas trabalham para o 

tecer de uma percepção eclética da realidade social evitando um discurso monolítico 

que apenas partilharia uma ínfima parte da experiência social. Por outro lado, ao 

apresentar uma grelha generalista de programação, a tele-realidade apresenta 

imediatamente representações de realidade que ele não encontraria tão facilmente se 

acedesse apenas a canais temáticos de televisão. Contra a obrigação da escolha por 

entre um cada vez maior número de possibilidades de visionamento diferido, canais e 

programas, a tele-realidade oferece relances da experiência individual e colectiva sem 

que haja previamente uma intenção a esse visionamento. Tal como no quotidiano 

somos confrontados com acontecimentos que não escolhemos, na tele-realidade o 

espectador não tem de suportar a por vezes árdua tarefa de escolher que tipo de 

experiência testemunhar fazendo com que, à semelhança do seu quotidiano, os seus 

visionamentos sejam mais espontâneos, causais e representativos da realidade 

circundante, e não estejam dependentes de uma única preferência que levaria a uma 

percepção distorcida das preocupações colectivas (cf. Dovey, 2000: 170). 

A tele-realidade, porque se dirige a todas as pessoas, cumpre a tarefa de 

espelhar (e especular) a realidade, mas também de fornecer as oportunidades para 

uma participação simultânea. Implícita em si está a questão da conservação e 

desenvolvimento de vínculos sociais e mecanismos de solidariedade em sociedades 

cuja principal característica é a coabitação de múltiplas diferenças (sociais, étnicas, 

culturais, raciais, et caetera). A televisão, e sobretudo a sua função publicitária que 

designamos por tele-realidade, destaca-se pela capacidade em favorecer, de forma 
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 Precisamente uma das características mais criticadas de alguns programas televisivos de realidade é 
o grau da sua vulgaridade. Porém, ao assentar no quotidiano e simultaneamente se construir sobre uma 
variedade de contextos e situações sociais, a tele-realidade possui, em germe, essa aptidão de fornecer 
a diferentes classes sociais e audiências uma representação plural que se lhes dirige. Dirige-se-lhes, por 
um lado, porque convoca o quotidiano basilar da experiência social; por outro lado, porque se concentra 
em muitas realidades sociais susceptíveis de corresponder, nalgum momento, às expectativas de grupos 
sociais particulares. 
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generalizada e abrangente, novas formas (talvez mais diáfanas) solidárias ao mesmo 

tempo que procura neutralizar os efeitos que a transformação da vida social do séc. XX 

(como o egocentrismo, o isolamentos das consciências ou a apatia política) e da 

estandardização da chamada “sociedade de massa” trouxe (relações prêt-a-porter ou 

sociabilidade superficial, por exemplo). Todavia, a que tipo de vínculo social nos 

referimos? A tele-realidade conserva uma competência de, mais do que criar, reforçar 

os elos sociais já existentes e fomentados na publicidade contribuindo, deste modo, 

para contrariar o acentuar da fragmentação e disnomia social. Porém, este reforço do 

vínculo social constitui uma ampliação: não só se apresenta como uma estrutura de 

representação da sociedade característica da televisão generalista de meados do séc. 

XX, como igualmente, preserva um princípio geral de comunicação num contexto que 

torna as diversas comunidades mais ou menos indiferentes umas às outras (cf. Wolton, 

1994: 140). Porque se a tele-realidade significa uma abertura ao mundo, uma fenda 

mediatizada onde os indivíduos integram o princípio de publicidade, essa mesma 

abertura – como vimos no capítulo acerca do teor religioso da publicidade – é também 

uma forma de fortalecer a solidariedade social através da ênfase naquilo que é comum 

a todos os indivíduos. Em sociedades onde o trabalho (e as viagens entre o local de 

emprego e a habitação) pode ocupar mais de metade das horas diárias, em que a 

instantaneidade e a celeridade estão na ordem do dia, em que as pessoas têm cada 

vez menos tempo e oportunidades para uma sociabilidade presencial, a tele-realidade 

assume uma importância acrescida ao consagrar, ainda que de forma mediatizada, 

oportunidades dos indivíduos constatarem a vida das outras pessoas. Ela é uma 

interrupção do isolamento espacial e espiritual que os indivíduos experimentam nas 

sociedades contemporâneas, daí o seu prazer na observação do factor humano, das 

suas reacções e comportamentos. Ao produzir as imagens do humano, a tele-realidade 

alimentou toda uma psico-economia dependente de uma ligação - nem que seja 

escópica - aos outros indivíduos (cf. Ogdon, 2006: 29).  

Esta forma televisionada do vínculo possibilitada pela mediatização da 

publicidade está associada àquilo que, a propósito da proto-política, nomeámos como 

“público”, a saber, uma modalidade da experiência colectiva. É que o telespectador, ao 

ver a tele-realidade, agrega-se a esse público potencialmente inesgotável e igualmente 

anónimo que a vê em simultâneo e com ela comunga uma ligação simbólica invisível 
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assente na consciência do mesmo testemunhar e apreender da experiência televisiva 

de realidade. O indivíduo assiste a um programa que sabe que os outros assistem (eis 

como os programas se tornam também factos públicos e colectivos) e que sabe que os 

outros sabem que ele assiste também. Numa relação de reciprocidade e antecipação 

instaura-se, de uma forma tão simples e espontânea quanto esta, uma associação de 

interesses que poderão culminar em afinidades electivas. Voltamos, pois, à primeira 

frase do parágrafo: a tele-realidade ao preocupar-se em reflectir a realidade social, cria 

uma imagem especular e uma representação; contudo, ao fazê-lo oferece o pretexto 

simbólico que enceta o desenvolvimento do vínculo social em todos aqueles que a 

acompanham regularmente. É neste sentido, que a tele-realidade possui uma 

verdadeira função publicitária: desenha representações da realidade social e, 

simultaneamente, permite a todos aceder a essa representação de modo a que ela se 

constitua como um facto social colectivamente relevante. A tele-realidade, porém, 

contribui de forma ainda mais decisiva do que a televisão de uma forma geral, na 

medida em que, à semelhança da rádio, ela consubstancia um vínculo ainda mais 

familiar, banal, vulgar e quotidiano. Numa palavra, a tele-realidade constitui uma 

forma possível de fortalecer as solidariedades diáfanas que perpassam a sociedade 

manifestando publicamente o vínculo social. Reside aqui a sua dimensão 

comunicacional: se entendermos que a comunicação consiste em fomentar algo de 

comum nas pessoas, a tele-realidade possui claramente um forte pendor 

comunicacional323 na medida que desempenha um papel incontornável na reafirmação 

pública e quotidiana que subjaz às relações sociais que se estabelecem entre os 

indivíduos. Nesta linha de raciocínio, sendo a tele-realidade essa função publicitária 

que a televisão encerra, ela assume-se como a expressão máxima da figura mitológica 

                                                           
323

 Este aspecto leva-me a fazer o seguinte comentário: embora reconheçamos grande valor e 
pertinência ao trabalho da Escola de Frankfurt e à sua perspectiva da indústria cultural, a nossa posição 
relativamente à televisão é distinta. Se aceitamos aquilo que Adorno e Horkheimer na Dialektik der 
Aufklärung descrevem como a instrumentalização da comunicação ou que Habermas em Theorie des 
kommunikativen Handelns descreve como colonização do mundo da vida, pela qual os dispositivos 
tecnológicos de mediação simbólica, em especial, a televisão perderam algum do valor normativo que 
os caracterizavam, não subscrevemos que isso se insira numa estratégia de dominação ideológica. À 
comunicação e a televisão, se é certo que sofreram ataques sucessivos de erosão da sua normatividade, 
não podemos sonegar as restantes dimensões que a envolvem. Sem radicalismos mas aceitando as 
ambiguidades, a nossa hipótese da tele-realidade repousa sobre uma consideração optimista que lhe 
reconhece, não obstante todas as fragilidades apontadas pela Kritische Theorie, potencialidades ao nível 
do processo publicitário. 
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de Hermes, a grande mensageira das sociedades complexas, guia simbólico daquilo 

que é socialmente relevante, arauto da coesão social ou esse grande barqueiro que 

une, entre os seus sucessivos vaivéns, as duas margens do indivíduo (na sua escala 

singular e plural, sociedade). É precisamente devido ao facto das sociedades 

funcionarem segundo fracturas, desigualdades e divisões que o princípio de 

publicidade, e particularmente a sua mediatização, adquire um valor estrutural ao unir 

as diferenças da percepção da realidade num manta de representações da realidade 

que, precisamente por constituírem uma rede de experiências simbólicas, permite 

fomentar a solidariedade e a coesão social. 

 

  Religião e Tele-Realidade 

 

A questão que necessariamente se segue é: então, de que modo a tele-

realidade poderá fomentar a coesão? Naturalmente, a resposta reenvia-nos para o 

modo como o próprio princípio de publicidade a opera, porém, não a podemos 

resumir assim, havendo aspectos particulares a levar em linha de conta. Comecemos 

por afirmar que na medida em que a tele-realidade consubstancia um princípio 

comunicacional que atravessa todas as diferenças individuais, ela manifesta a 

construção e manutenção de um mundo cultural comum e partilhado a partir do qual 

a acção humana é possível. A comunicação que ela envolve projecta os ideais das 

relações plurais entre os indivíduos criando um ambiente propício à ordem simbólica 

dos processos sociais. Ela passa pelo processo publicitário onde a realidade é 

produzida, reproduzida e transformada existindo como um conjunto variado de 

práticas sociais. A tele-realidade envolve, assim, uma visão ritual da comunicação na 

qual os indivíduos interagem simbolicamente construindo um mundo partilhado de 

representações dotadas de suficiente coerência e elasticidade para suportar as suas 

necessidades sociais (cf.Carey, 1992: 85). Ela enfatiza a emergência e conservação de 

paradigmas fundadores da coesão social, não tanto o conteúdo que habita esse mundo 

simbólico, quanto o seu enquadramento. Comunicar significa aqui o participar, o 

partilhar, o associar-se a uma fé comum evidenciando o quanto as palavras 

comunidade, comunicação, comunhão devem umas às outras. A tele-realidade, a esta 
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luz, salienta-se, como já se disse, não por permitir aceder a uma essência da realidade, 

mas por constituir comunicativa e consequentemente publicamente, os limites 

representativos a partir dos quais os indivíduos falam acerca da realidade, e fazendo-o, 

criam-na, instituem-na, reproduzem-na, modificam-na. Aludindo à expressão 

wittgensteiniana de “jogos de linguagem”, diga-se que a coesão social potencialmente 

facilitada pela tele-realidade opera segundo “jogos comunicativos”, através das 

estratégias de construção pragmática do sentido, o qual forma a vida associativa que 

caracteriza os seres humanos. A tele-realidade poderá, assim, ser vista como 

possuindo uma competência (nem sempre, convenhamos, activada) para consolidar a 

coesão social, não tanto porque se dedique à transmissão extensiva de mensagens (a 

massificação como estandardização) mas porque contribui – e aqui está claramente a 

sua feição pública – para a subsistência simbólica das sociedades e para a sua 

conservação ao longo do tempo por intermédio da representação partilhada de 

crenças (mais uma vez, a massificação entendida como princípio de comunhão). 

 A tele-realidade expressa, assim, a coesão social sob a forma de uma 

comunicação ritualizada o que significa que os tele-espectadores não se limitam a ser 

meros observadores - uma simples audiência que recepciona uma transmissão 

televisiva - mas são, nalgumas circunstâncias, muito mais: participantes num processo 

social que assenta em representações polimorfas da realidade. Consequentemente, 

não é algo que aconteça sem que o indivíduo escolha fazer parte. Ou seja, trata-se de 

uma abordagem que coloca a televisão no centro das lutas simbólicas das sociedades 

onde não apenas é suposto os indivíduos exercercerem a sua participação, como 

também a televisão é suposta fornecer-lhes os fundamentos dos mapas de sentido de 

que eles se revestem.  

Tal como no rito, o processo social envolvido na tele-realidade não têm um 

sentido que ultrapassa os indivíduos; pelo contrário, o seu sentido nasce da 

interpenetração de perspectivas e da intenção dos espectadores integrarem os 

processos representativos da realidade que, a longo prazo, constituem as fronteiras 

sobre as quais as suas percepções são construídas. A tele-realidade opera sob esta 

forma de comunicação ritualizada lembrando-nos o voluntarismo e a intenção 

interpretativa a que os indivíduos que nela participam recorrem. Este rito quotidiano 

de que se reveste, envolve-a na ideia de comunidade e solidariedade social. Os 
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indivíduos estão a realizar simbolicamente alguma coisa, isto é, utilizam símbolos para 

atingir determinados objectivos sociais. Aliás, uma das riquezas da tele-realidade 

reside precisamente no seu carácter simbólico, no qual cada comportamento possui 

simultaneamente um significado denotativo (por exemplo, um participante de um 

programa de realidade ajuda outro a levantar-se e a concluir a tarefa) e um significado 

conotativo (essa acção possui uma significação suplementar e que poderá ser 

traduzida pela ideia de cooperação e entreajuda que o sentimento comunitário 

daquele grupo de participantes incute em cada um deles e que, possivelmente se 

repercutirá na percepção individual dos espectadores). Esta lógica generativa da 

comunicação, presente na sua simbolicidade, é precisamente uma das potencialidades 

escondidas da tele-realidade, e que melhor poderá exemplificar o seu contributo para 

uma ideia de comunhão e integração social. Os símbolos são trabalhados em cima de 

outros símbolos, num palimpsesto comunicativo que instaura uma densidade 

simbólica capaz de, pelo menos, resistir à erosão e à fragmentação social. A tele-

realidade é uma forma mediatizada que indicia o princípio de publicidade. Se lhe 

reconhecemos o potencial simbólico e ritual da comunicação, teremos de concluir que, 

enquanto forma comunicacional, a tele-realidade repete esse padrão simbólico. 

Estamos, deste modo, a tentar mostrar as afinidades possíveis (concordamos 

que nem sempre são observadas nos programas televisivos de realidade) entre a tele-

realidade e aquilo que designámos por teor religioso da publicidade. Aquilo que no 

seguimento de Durkheim, Maffesoli apelida de “divino social” exprime essa força 

agregativa que está na base de qualquer sociedade e onde as implicações com a 

religião têm a ver com aquilo que une os indivíduos à comunidade (Maffesoli, 2000: 

75). O divino social talvez esteja também na tele-realidade pois no seu fomento da 

coesão social, os indivíduos encontram-se unidos por uma força de religação cuja 

inscrição não é institucionalizada ou dogmática mas se inscreve na mais banal força 

daquilo que é sentido e crido como comum. O poder da ligação reside muitas vezes, 

como a tele-realidade demonstra, pelo quotidiano e por essa lógica da atracção social. 

Assim, o vínculo social deve ser compreendido como religião, isto é, religação de 

afinidades e criação de um sentimento comum. Alguns autores não hesitaram em 

defender que a televisão é uma espécie de religião moderna. “A televisão provê, talvez 

pela primeira vez desde a religião pré-industrial, um forte elo cultural, um ritual 
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partilhado diariamente de elevada atracção e conteúdo informativo” (Gerbner et alli, 

1986: 18). Tal como a religião teológica, a televisão opera, não com mudanças a curto-

prazo mas com estabilidades de longo-prazo através da reprodução de factos e 

conhecimento oriundos da experiência simbólica (Rothenbuhler, 1998: 87). E, 

analogamente, a tele-realidade lida todos os dias com a apresentação e a 

representação de ícones.  

Mas onde, porventura se pode observar melhor um literal espírito religioso da 

tele-realidade é na sua programação de gamedoc. Por exemplo, podemos interpretar o 

Big-Brother como sendo dominado por um espírito religioso católico: aqui o 

comportamento dos indivíduos é determinante para a sua “salvação”, a saber, o não 

serem condenados à expulsão da casa. A “salvação” é conseguida pelos méritos 

avaliados pelos espectadores (todo-poderosos) que possuem a omnisciência e 

ubiquidade possibilitada pelas múltiplas câmaras de observação. A eles cabe a decisão 

derradeira que separará os “eleitos” dos “condenados”. A voz-off que os participantes 

ouvem faz lembrar a escuta divino colocando os concorrentes numa humildade 

própria de quem escuta uma palavra superior. E depois há o aspecto confessional: um 

gabinete dedicado à exposição dos sentimentos da alma e onde o apresentador pode 

esperar que lhe respondam a tudo aquilo que ele deseja. Aí são expostos os pecados 

sociais, isto é, todas as tensões e animosidades que os concorrentes sentem entre si e 

que aí são, de certo modo, expurgadas. Por isso, o choro é habitual como produto final 

desta catarse. E tal como no quinto mandamento, os participantes destes programas 

de realidade honram os seus pais dirigindo-lhes constantemente palavras ou gesto de 

afecto.  

Paralelamente, o Survivor é o exemplo de um programa de realidade de 

espírito protestante. Enquanto no Big-Brother, os indivíduos se tornam famosos pela 

sua ociosidade e pelas inúmeras horas de arrastamento pelas várias divisões fazendo 

passar calmamente o tempo, neste o repouso e preguiça são claramente reprovados: 

cada concorrente tem de arranjar a sua própria comida, a sua própria habitação e 

objectos pessoais. Contra o luxo de Big-Brother, Survivor exibe a austeridade própria 

de quem é deixado perante o seu destino. E as actividades desportivas, longe de 

promoverem o recreio e a boa-disposição dos concorrentes, são provas de 

sobrevivência da comunidade, desafios físicos que acarretam melhorias substanciais 
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na sua vida e só existem porque fundamentam a atribuição da imunidade contra a 

exclusão do concurso (cf. Jost, 2009: 39). Neste programa, os espectadores não são 

essa audiência divina, não possuindo nem o olhar omnisciente nem ubíquo que 

caracteriza Big-Brother, nem o poder de salvar o concorrente favorito. Os participantes 

só podem contar consigo próprios, com o seu trabalho e dedicação à comunidade com 

a expectativa de por ela serem recompensados. Além disso, porque as emissões são 

transmitidas com um diferimento temporal, podemos achar no vencedor de Survivor 

um certo tipo de predestinação, pois quando o espectador começa a visionar o 

programa este já terminou e, por conseguinte, já tem vencedor. O tele-voto não existe, 

o destino daqueles participantes encontra-se previamente traçado. 

Há algumas ressalvas a serem feitas relativamente ao laço entre religião e tele-

realidade. Sabemos como certos estudos de influência durkheimiana revelam que a 

televisão pode funcionar como celebrações rituais suscitando um certo tipo de 

efervescência colectiva gerando e recriando sentimentos religiosos e renovando as 

representações colectivas324. Queremos agora chamar a atenção para o seguinte: se 

descrevemos o teor religioso da publicidade e a possibilidade de fortalecimento da 

coesão social e do sentimento comunitário da tele-realidade de uma forma muito 

inspirada por Durkheim, isso não significa que subscrevamos as debilidades apontadas 

aos trabalhos desta índole. Claro que a televisão tende a transformar os acidentes 

políticos, naturais ou sociais em espectáculos; claro que os espectadores não se 

encontram a partilhar uma publicidade de co-presença mas uma publicidade 

mediatizada. O que pretendemos ao afirmar uma ligação entre religião e publicidade, 

desta vez operacionalizada na tele-realidade, não é defender uma perspectiva ingénua 

e simplista da integração social – crítica que tem sido dirigida aos trabalhos de 

inspiração durkheimiana325. É, antes, procurar articular as vantagens daquele 

pensamento sociológico para a análise da integração social e consequentemente da 

publicidade e da tele-realidade, contemplando as dificuldades que uma tal aplicação 

directa às sociedades complexas contemporâneas pode implicar. Nas nossas palavras 

devem-se ler-se, então, que a publicidade promove a integração social sem que com 

isso se implique uma leitura hegemónica que apague os necessários conflitos ideo-
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 O exemplo paradigmático é Dayan e Katz, (1999). Mas também Warner (1959) e Verba (1965). 
325

 Nomeadamente, Lukes (1975: 289-308) e Couldry (2003: 55-67). 
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lógicos, a negociação implícita dos valores ou o conflito social potencialmente inerente 

ao acto interpretativo, seja individual ou colectivo. Como Hall (1973) argumentou, 

numa troca comunicativa há sempre um fosso ou um degrau entre o momento de 

produção da mensagem e o momento da sua recepção. O sentido não é 

absolutamente determinado pelo emissor da mensagem, nem a própria mensagem é, 

em si, inteiramente transparente. O receptor da mensagem tem um papel activo na 

sua interpretação do sentido. Além disso, os sistemas semióticos de que os indivíduos 

fazem uso contêm sempre a possibilidade de distorcer as intenções dos produtores da 

mensagem e de suscitar posições contraditórias por parte dos seus receptores. Isto 

será patente quando nos referirmos, mais à frente, à relação entre tele-realidade e 

ideo-lógicas. 

O que defendemos sim, é que existe uma tendência da publicidade e da sua 

mediatização (neste caso, a tele-realidade) a desenvolver um processo de integração e 

coesão sociais. Mas não afirmamos que todos os programas da tele-realidade a 

promovam de igual maneira, nem sequer que todos esses programas de realidade 

necessariamente contribuam para esse objectivo. O que se argumenta, sobretudo, é 

que encontramos na publicidade (e na tele-realidade) um aspecto presente no modelo 

durkheimiano religioso de integração social: o facto da representação de realidades 

sociais significar uma interpretação cognitiva do mundo que o torna inteligível e 

apropriável em termos da criação de um sentimento de pertença baseado em 

representações colectivas partilhadas326. Dito por outras palavras, uma possibilidade 

de construção da relação social.  

 

  Televisão Relacional 

 

De que modo é possível conceber na tele-realidade a emergência de uma 

televisão relacional (Mehl, 1992: 14)? Assistimos nas últimas décadas a uma 

transformação onde a televisão é não somente encarada como instrumento de difusão 

e informação, como também como efectiva mediatização publicitária onde a 
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 Iremos, na próxima secção, explorar como essa representação da realidade que a publicidade 
envolve se manifesta na tele-realidade, não ao nível da integração social, mas precisamente ao nível das 
ideo-lógicas e da discussão conflitual de perspectivas diferentes. Ela irá, assim, contribuir para que o 
teor religioso da publicidade não suscite uma perspectiva simplificada da integração social. 
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comunicação se orienta para a criação de laços empáticos - e fácticos - entre os 

indivíduos. A atenção prestada ao indivíduo anónimo resulta igualmente num cuidado 

dedicado ao modo como ele sente a sua relação com os outros. Problemas de solidão, 

arrogância, problemas de amizade tornam-se temas centrais numa tele-realidade que 

não enjeita as relações sociais. Poderia pensar-se que o seu foco subjectivo e 

sentimental implicaria um certo individualismo e apropriação privada da publicidade. 

Mas, tal como já sublinhámos, a privatização da publicidade é uma configuração que 

vai a par da publicização da privacidade. Isto sugere-nos que a conformação subjectiva 

da tele-realidade não termina no modo como os indivíduos percepcionam 

isoladamente o mundo mas começa precisamente no modo como cada indivíduo sente 

as dificuldades em se relacionar e encetar relações sociais válidas. Como forma de 

compensar este sentimento de falta e de perda das referências sociais, a tele-realidade 

assume uma convivialidade e um tom coloquial que pretende precisamente reduzir as 

distâncias que separam espectadores e apresentadores, mas sobretudo, as distâncias 

que a mediatização da publicidade sempre implica entre os indivíduos. Por isso, a tele-

realidade fala de igual para igual, levando o quotidiano prosaico e as suas interacções 

humildes até ao espectador pretendendo criar uma cumplicidade típica das 

comunidades. Ela assenta sobre o consumo da relação. O apresentador interpela 

constantemente o espectador (“isto sem si não tinha graça nenhuma”, “não saia do 

seu lugar”, ou “garanto-lhe que vai valer a pena”), ao mesmo tempo que o pequeno 

ecrã pretende ser o palco onde as pessoas se encontram e voltam, passados anos, a 

comunicar: programas como Perdoa-me ou Ponto de Encontro mostram as grandes 

emoções do reencontro familiar num ambiente intimista que pode suscitar uma 

osmose entre espectadores e participantes desses programas de tele-realidade dos 

anos 1990. A tele-realidade provoca, assim, a relação social não apenas interpelando o 

tele-espectador como mostrando-lhe as relações pessoais e familiares entre outros 

indivíduos. O objectivo desta televisão relacional parece ser a fusão emocional entre 

aqueles que observam e aqueles que aparecem nos programas de realidade. Na tele-

realidade, não conta apenas o reportar da actualidade noticiosa (uma televisão 

informacional), como o reportar e contar de histórias que promovam a comunhão 

catódica. Ela assume o papel de instrumento de promoção da relação directa 

atenuando a fragmentação e solidão social: organiza encontros (como, por exemplo, o 
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programa das Festas da Vindima), centrando-se sobre acontecimentos sociais 

(celebrando o Dia dos Avós), acompanhando sempre o indivíduo através dos grandes 

marcos sociais (todos os anos temos programas especiais e em directo que aludem a 

dádiva natalícia ou à Páscoa). No fundo, a tele-realidade representa uma televisão 

relacional quando procura tornar-se interactiva, seja nos seus espaços noticiosos 

(vemos no Opinião Pública da Sic Notícias ou no Antena Aberta da RTPN o apelo à 

participação dos espectadores para comentar e, sobretudo, alvitrar temas da 

actualidade política, desportiva ou social), seja na sua programação de entretenimento 

(nos anos 1980, o Você Decide permitia que quem escolhesse o final do episódio de 

ficção fosse o tele-espectador através do tele-voto). Sobre a reflexão, apareceu a 

criação dos afectos, das relações, do aventar acalorado. A tele-realidade alimenta-se 

da emoção popular e, concomitantemente, procura suscitá-la (Mehl, 1992: 23).  

Ela exprime o deslocamento entre a possessão de si, de um individualismo 

exacerbado, para a relação de si com os outros que manifesta a vontade de se ligar aos 

indivíduos, de lhes dar a conhecer as suas opiniões e de se inteirar dos temas que 

preocupam a sociedade. Porque a tele-realidade se constitui no reconhecimento da 

existência dos indivíduos anónimos e da procura de fazer com que essa existência 

entre em relação, que ela seja aceite e confirmada de modo a integrá-la no mundo 

social. Porque lhe interessa a história do outro? Simplesmente porque o outro é 

também um indivíduo, o outro poderia ser o espectador.  

Neste sentido, quando a relação tem por alvo o que o outro sente, ela passa 

facilmente para a compaixão. A tele-realidade denota a relação interpessoal fundada 

na empatia que transforma a simpatia num movimento de identificação, numa partilha 

dos seus sofrimentos e das contrariedades que a vida se lhe apresenta: eis ali um 

irmão choroso que não se sabia existir; aqui alguém desiludido por ter sido expulso do 

jogo televisivo; as vítimas de um maremoto que ficaram sem casa ou emprego; ou, 

ainda, o drama pessoal de quem possui alguma espécie de deformidade ou 

característica anormal (a qual diminui a sua auto-estima) e se propõe modificá-la com 

a ajuda de um programa de realidade centrado na transformação pessoal. Procura-se, 

assim, que os espectadores tenham uma adesão imediata, que integrem o sofrimento 

alheio e que percebam que as infelicidades dos outros poderão ser bem maiores do 

que as suas. Na tele-realidade, a compaixão é co-sofrimento, é uma angústia 
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partilhada, daí o seu carácter relacional. Porque, como diz Arendt, a compaixão diz 

respeito ao caso particular daquele exacto indivíduo, é baseada na singularidade não 

podendo ser generalizável nem representar um grupo social (Arendt, 1967). Contudo, 

isso não significa que o propósito deste dispositivo passional não seja a partilha de 

experiências fomentando a relação, mas também a partilha dessas experiências com o 

propósito de esclarecer e elucidar os espectadores para esses temas. O que a tele-

realidade acrescenta a essa compaixão é a sua capacidade em criar a relação ao tornar 

interindividual o conhecimento dessa dor particular (cf.Mehl, 1996, 220). Os 

espectadores compartilham essa constrição criando-se, deste modo, uma pequena 

comunidade de compaixão assente nessa caridade do sofrimento comum, na 

intimidade mediatizada criada pela exposição da profundidade da alma. Reduzindo a 

distância às vítimas, mostrando as expressões de dor, o olhar amargo e aflito, a tele-

realidade contribui para criar uma solidariedade que aproxima os espectadores, une-

os por vezes em maratonas de donativos, configurando, assim, um espaço social 

comum. Perante a denúncia da exclusão social, da chamada de atenção para uma 

doença rara, ou da revelação da miséria em que algumas pessoas vivem, a tele-

realidade fomenta um sentimento de responsabilização que os espectadores 

assumem, como membros de uma mesma sociedade. Ela torna-se, assim, um agente 

social promovendo a mediação da relação social (Ehrenberg, 2005: 171) 

movimentando publicamente os laços de compaixão que unem os indivíduos. 

 

  “Liveness” 

 

Outra faceta da instituição da relação por parte da tele-realidade é a criação da 

ideia de intimidade social, confiança, conivência e cumplicidade com os espectadores 

através da construção retórica do tempo A proximidade emocional que ela manifesta 

advém do trabalho sobre a temporalidade e da construção de uma proximidade 

temporal conectando a contiguidade do “aqui” com a urgência do “agora”. A tele-

realidade não se encontra subordinada ao tempo histórico - como a televisão factual 

ou informativa – reordenando o tempo em unidades socialmente reconhecíveis que 

são reiteráveis e susceptíveis de apropriação desfasada. É precisamente este trabalho 
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sobre a ideia de tempo criando um sentido comunitário que provoca a emergência de 

um sentido de imediatez através do resgate da vivacidade (liveness) do directo 

televisivo (Kavka e West, 2004: 139). Habitualmente celebramos a transmissão 

televisiva em directo da actualidade como a própria ontologia da televisão permitindo 

uma tele-visão, isto é, uma perspectiva óptica instantânea e vivaz de acontecimentos 

que estão distantes, fazendo do espectador alguém que está simultaneamente em 

dois lugares diferentes: o espaço físico da recepção (por exemplo, a sala de sua casa) e 

o espaço observado no ecrã (a representação catódica). Contudo, conforme alerta 

Ellis, a única coisa que na televisão pode ser “em directo” é a própria transmissão 

técnica, isto é, o envio e a recepção de sinais através das ondas hertzianas, cabo, fibra 

óptica ou satélite que fazem que naquele preciso momento aquela imagem exista 

(Ellis, 2000: 31). A sensação de directo faz parte da ideologia televisiva mas não é mais 

do que uma construção retórica, tanto visual quanto verbal, que os espectadores 

aceitam participando nessa ilusão de que os acontecimentos reportados pela tele-

realidade acontecem com uma vivacidade e imediatez (immediacy) tal que parecem 

acontecer no momento em que são transmitidos. Na verdade, o sentido que os 

Ingleses nomeiam como liveness (e que em Português não existe uma tradução óbvia 

que lhe faça jus mas que traduziremos por imedatiez ou sensação do directo) não 

depende apenas dos programas de realidade, mas especialmente da organização da 

transmissão. É por isso que programas como Survivor ou Cops, transmitidos com 

considerável desfasamento em relação à gravação dos factos representados, podem 

dar ao espectador uma sensação de directo e imediatez muito próxima da 

experimentada na realidade de todos os dias. É a transmissão que detém esse sentido 

de existir sem mediatização (liveness), não os programas em si, pelo que estes podem 

reclamar o estatuto de um acontecimento em directo na medida em que a sua 

transmissão os liga a um momento particular no tempo, como o dia da grande final de 

American Idol, por exemplo.  

A televisão oferece aos indivíduos uma poderosa sensação de co-presença com 

as ocorrências que apresenta, uma cujo efeito acaba por ser a produção à distância de 

um sentido de estar-junto (togetherness) entre aqueles que a visionam (Ellis, 2000: 

32). A tele-realidade leva esta qualidade mais longe ao tornar o acto de testemunho da 

realidade social representada um acto doméstico rotineiro, pessoal e tão prosaico 
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quanto o próprio quotidiano. Ao contrário do cinema, onde se detecta facilmente a 

presença e a ausência daquilo que vemos, na tele-realidade somos confrontados com 

uma instantaneidade capaz de formar um sentimento partilhado daquela experiência 

social mediatizada. O aspecto central deste testemunho participado é que essa 

transmissão televisiva chega a milhões de espectadores, os quais observam na exacta 

mesma altura as exactas mesmas imagens: o sentimento comunitário e a relação social 

nascem desta presença diferida que cada indivíduo, não obstante a sua separação 

espacial, encontra naquele preciso momento em que está ligado, através da tele-

realidade, aos outros indivíduos. O sentimento da imediatez e do directo (liveness) tem 

muito a ver com esta inclusão que a tele-realidade produz em comunidades 

imaginadas no rigoroso momento do visionamento do programa. Ele é tanto mais 

intenso quanto maior a tensão ligada à imprevisibilidade dos eventos transmitidos. A 

aura do directo reside, pois, nessa percepção colectiva e simultânea de um 

acontecimento carregado de valor simbólico que arrasta cada ponto individual para a 

formação momentânea de uma constelação comunitária. É neste sentido que a tele-

realidade, enquanto acontecimento de testemunho da representação da realidade, 

contribui para a relação, ao fazer aquilo que se poderia chamar de sociabilização dos 

seus espectadores (cf. Kavka e West, 2004: 140). A formação comunitária e a 

instituição da relação social surge no momento em que cada indivíduo pode dizer: “eu 

estou entre aqueles que viram, presenciaram, testemunharam e participaram nesse 

acontecimento televisivo”.  

Este sentimento da singularidade de pertença a uma comunidade única 

prende-se justamente com o grau de intensidade dessa presença diferida que a 

televisão mostra. Os acontecimentos dão-se com tanta veracidade, impõem-se com 

tanta presença que os espectadores assumem essa realidade no acto de testemunho 

da tele-realidade. O estar lá, o estar no meio da acção reportada dá-se aos 

espectadores como um momento irrepetível, como um momento frágil e efémero 

único. O ver televisivo adquire, assim, na tele-realdiade uma aura semelhante àquela 

que acontece quando se observam no local o desenrolar de um acontecimento: um 

deslumbramento pela singularidade, a partilha de um momento irrepetível que a 

gravação e a emissão diferida nunca poderão ter já que perderam esse hic et nunc, o 

aqui e agora de uma realidade tão imprevista e susceptível a situações inadvertidas 
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quanto a própria realidade. Esta sensação do directo na tele-realidade funciona, então, 

como uma janela para o evento, não como uma representação: ela traduz um acesso à 

verdade e à autenticidade. Daí que no acto testemunhal da tele-realidade a descrição 

da experiência ceda à própria experiência. A passagem do visto àquilo que é dito não 

existe sem perigos. Embora as palavras possam ser trocadas, as experiências, essas 

têm de ser experimentadas. O trunfo da tele-realidade reside justamente aqui: ela 

providencia um contexto comunicativo de distância espacial mas de contiguidade 

temporal que oferece à vista aquilo que, por vezes, não pode ser apenas dito. A sua 

dimensão aglutinadora provém da percepção desta singularidade onde o desfile da 

realidade ultrapassa a sua representação. 

O significado da sensação participada de directo (liveness) descansa também no 

facto de outros indivíduos estarem simultaneamente a ver o mesmo programa e 

implicitamente o colocarem como um facto colectivo relevante. Mesmo se esse 

acontecimento é uma gravação feita há muitas décadas, desde que haja um conjunto 

de indivíduos a visioná-la e a falar dela, esse acontecimento perde a sua temporalidade 

histórica face à instantaneidade da sua transmissão permitindo que o indivíduo se 

junte ou permaneça nessa comunidade327. A possibilidade de encetar uma discussão 

ou os comentários no dia seguinte, seja presencial ou mediatizadamente, é central 

para esta ideia de imediatez e de relação social da tele-realidade: a vulgar 

“coscuvilhice” funda precisamente o sentido desta comunidade imaginada de 

pertença. Este sentimento de imediatez e de uma realidade experienciada em directo 

e em simultâneo é fundamental para a criação desse efeito de comunidade que coroa 

a relação social iniciada com a tele-realidade. A Live Tv, gravada ou diferida, é sempre 

uma sensação de que não existe sequelas que a repitam ou continuem. Cada emissão 

vale por si porque assenta na crença de que os espectadores estão ali a partilhar uma 

realidade simbólica enquanto observam os participantes da tele-realidade a fazer o 

que estão a fazer enquanto as câmaras gravam directamente a realidade. Isso reforça a 

imediatez enquanto esta amplia o efeito de comunidade, que por sua vez, robustece a 

                                                           
327

 A este propósito, talvez seja interessante pensar no surgimento dos canais por cabo baseados em 
programação televisiva antiga, como por exemplo, a RTP Memória, a Sic Gold ou a ESPN Classic. Mais do 
que um revivalismo, esses canais fomentam a criação de pequenas comunidades de coleccionadores e 
aficionados que encontram aí um espaço de transmissão de programas clássicos cuja renovação e 
retransmissão perpetua a sua existência e a da comunidade a que deram origem.  



478 
 

intimidade social. No fundo, o que ela salienta é que através do directo os 

espectadores acedem, por intermédio de um dispositivo tecnológico de mediação 

simbólica, a algo publicamente pertinente cuja centralidade e amplitude sociais 

merece que seja visionado imediatamente à medida que ele se desenrola. Se se perder 

essa emissão, há todo um envolvimento ou um elan colectivo que se desfaz. 

Toda esta fabricação da imediatez, da actualidade e da intimidade está 

subordinada a essa construção técnica e retórica do tempo. A qualidade “directa”, 

vivaz e imediata de um acontecimento mediatizado advém da percepção que os 

indivíduos têm de seguir um evento tal como ele se desenrola. Não requer que todos 

os elementos nele presentes sejam transmitidos em directo mas a crença de, no seu 

conjunto, o visionamento desse programa televisivo fornece um acesso comum e 

privilegiado à medida que ele se desenvolve (Couldry, 2002: 286). O carácter vivaz e 

imediato de um programa de realidade liga-se mais à pressuposição de que ele, 

mesmo se gravado ou transmitido em diferido, foi realizado como se fosse em directo, 

como um acontecimento normal decorreria sem todo o aparato de produção 

televisiva. A convicção e confiança nesse pressuposto é fundamental para que seja 

compreendido segundo essa construção.  

Um dos primeiros instrumentos retóricos de construção da ilusão328 de 

imediatez e transmissão directa (liveness) é a interpelação directa dos participantes 

aos espectadores “aí em casa”. Não apenas olham a câmara directamente como se 

lhes dirigissem o olhar, como, ao adoptar um discurso pessoal e coloquial, utilizam os 

indicadores de co-presença falando em “agora”, “hoje”, “já a seguir” ou “nós”, 

referindo mesmo a hora a que a emissão será transmitida ou aludindo a eventos que, 

sabe-se previamente, decorrerão no dia da emissão televisiva. Um segundo aspecto 

desse código de leitura da sensação de directo (liveness) da tele-realidade passa pela 

produção televisiva, e antes de mais, pelo nome do programa como por exemplo 

Saturday Night Live. Do ponto de vista de pré e pós-produção, a ilusão do directo é 

conseguida através, não apenas da edição simultânea de como o programa se processa 

(sequência de planos, inibição de sonoplastia sofisticada, legendas mínimas, esquema 

                                                           
328

 “No que à recepção da televisão diz respeito, liveness é sempre uma ilusão. Apenas aqueles 
presentes numa plateia do estúdio podem ver um programa «em directo»” (live), no mesmos sentido 
em que, digamos, o «teatro em directo» é directo (…)” (Bonner, 2003: 35). 
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de multi-câmaras de modo a captar, sem pós-produção, todas as reacções) mas 

também a presença de uma audiência composta de indivíduos de ambos os sexos (por 

vezes, composta apenas de mulheres consoante o sub-género de programa de 

realidade) que não hesita em manifestar as suas emoções (Bolin, 2005) (batendo 

palmas, fazendo perguntas, emitindo pequenos interjeições de desagrado ou prazer). 

Uma terceira maneira de construir essa retórica reside no carácter presenteísta de 

alguns programas de realidade. Parte da tele-realidade desenvolve, ao contrário do 

tempo localizado num ponto particular de um continuum e em relação com outros 

eventos (por exemplo, o dia 25 de Abril de 1974 e o Largo do Carmo), um tempo 

deslocalizado (Unlocated time) em que períodos de tempo são simultaneamente 

finitos e cíclicos de uma maneira que contradiz as convenções do tempo histórico 

linear (Kavka e West, 2004: 142). Uma ilustração deste tempo deslocalizado que 

caracteriza a tele-realidade é a segmentação de trinta e nove dias do Survivor ou os 

cinco minutos para completar as tarefas de Fear Factor. Ou o padrão temporal 

simultaneamente repetitivo da estrutura (as sucessivas temporadas) e renovado (cada 

episódio procura ressuscitar o interesse). A deslocalização do tempo toma emprestada 

as convenções de medição temporal (semanas, dias, horas, minutos) mas retira-as da 

progressão linear histórica fazendo com que, à semelhança das peças de um ábaco, 

elas possam ser movimentadas sem que tenham uma associação com o tempo 

histórico localizado. Assim, os cinco minutos de Fear Factor ocupam uma porção maior 

de “tempo-real” no programa, tal como os trinta e nove dias de Survivor significam 

apenas trinta e nove secções narrativas comprimidas em trinta e nove episódios de 

trinta minutos329. O que a tele-realidade faz com distinção é radicalizar esse trabalhado 

do tempo, retirá-lo do seu fluxo habitual, congelá-lo ou liquefazendo-o à medida da 

sua conveniência, e construindo uma sensação que os acontecimentos estão a 

desenrolar-se naquele presente partilhado e imediato em que os tele-espectadores se 

reúnem para o visionar. Rompem, deste modo com a linearidade do tempo tornando-o 

                                                           
329

 A deslocalização do tempo, ou melhor o seu deslocamento da escala histórica para uma escala lúdica, 
encontra o seu exemplo ficcional na série 24, a qual desenvolve, em cada temporada, aquilo que 
acontece às suas personagens no espaço temporal de um único dia, vinte e quatro horas. O tempo é 
também aqui distorcido, e à maneira da Teoria da Relatividade dobrado sobre si, referindo não vinte e 
quatro horas em tempo-real mas vinte e quatro horas do tempo narrativo, o qual como sabemos pode 
ser construído com base em múltiplas elipses, analepses e prolepses. 
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cíclico porque sempre que voltamos a ver a emissão, essa sensação presenteísta 

regressa e com ela a possibilidade de constituição de uma intimidade social.  

Assim, os programas da tele-realidade não precisam de ser emitidos em directo 

para serem experienciados como tal: basta estabelecerem um enquadramento 

retórico de um tempo flutuante que faça coincidir os tempos de transmissão televisiva 

com os tempos da sua recepção por parte dos indivíduos. Deste modo, perder um dos 

episódios de Survivor significa perder os momentos que foram fraccionados e 

nomeados como dia catorze: esses momentos são, do ponto de vista do imediatismo, 

irrepetíveis. Daí que, apesar das ocorrências nele reportados já terem ocorrido, a 

experiência comunitária que envolvem se perca sempre que o espectador falhe o 

visionamento de um episódio. A reordenação do tempo é feita, pois, em prol da 

coincidência social do tempo, da relação, da intimidade social e da formação de 

comunidades sincronizadas que a tele-realidade fomenta. Com efeito, deste ponto de 

vista, um dos atributos mais centrais das transmissões televisivas não é a presença no 

espaço mas sim a presença no tempo (Peters, 2001: 721), da concentração da 

presença numa estrutura temporal caracterizada pela simultaneidade da experiência 

colectiva. 

O grande significado que este deslocamento temporal, constante nalguns 

programas de realidade, sublinha é a promoção de uma intimidade mediatizada 

quotidiana e um sentido comunitário que não se relaciona com o tempo histórico mas 

com a retórica da emissão “em directo”. E ao fazê-lo, mais não está do que a enfatizar 

um princípio ubíquo de publicidade que encontra alguma da sua força social 

agregadora na actualidade, na imediatez e na experiência do acontecimento concreto 

testemunhado em directo. O que a tele-realidade na sua função publicitária destaca é 

“o momento”, aquela promessa de autenticidade votada à efemeridade, essa 

proximidade emocional e simbólica irrepetível que permite revestir de intimidade a 

promoção do sentimento comunitário. 
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Sentimento Comunitário  

 

No fundo, a tele-realidade intensifica a capacidade agregadora e mobilizadora 

da televisão. Esta tornou-se progressivamente mais invisível: já não a vemos porque 

ela preenche quase todas as dimensões da nossa vida social. O televisor tornou-se uma 

peça do mobiliário doméstico de que não se prescinde mais. E, portanto, tornou-se 

parte da vida quotidiana, não apenas reportando-a, representando-a, ficcionalizando-

a, mas porque a ela recorremos, com variados propósitos, diariamente. O que é 

notável na tele-realidade é trabalhar a tendência da televisão significar a absorção de 

correntes divergentes num pensamento homogéneo principal (no sentido que se dá a 

mainstream) que é familiar à larga maioria dos indivíduos, disponível para ser 

partilhado publicamente tornando-se - através dessa acessibilidade alargada - algo de 

comum e banal que integra a experiência quotidiana e o senso-comum dos indivíduos. 

A exposição regular à televisão ao longo do tempo promove a distribuição de imagens 

comuns e padrões de representações colectivas ratificadas e aceites. É por isso que 

Gerbner, Morgan e Signorelli (1986) propuseram a teoria da cultivação (cultivation 

theory) para designar os efeitos cumulativos que a televisão possui sobre os 

indivíduos. O visionamento rotineiro da televisão cultiva subtilmente percepções da 

realidade que os indivíduos integrarão quanto mais insidiosa e transversal é a presença 

do dispositivo tecnológico de mediação simbólica (qua texto cultural) nas suas vidas. 

Assim, mais do que falar nos efeitos de estímulo, despoletamento, sugestão ou 

indução da televisão, estes autores preferem acentuar um cultivo de longo-prazo de 

mensagens, imagens e valores que a televisão, enquanto medium de acesso 

generalizado e de consumo alargado, envolve.  

É precisamente aqui que podemos encontrar os princípios para um sentimento 

comunitário que, como vimos, estão já implícitos na criação da relação social, de um 

religamento colectivo e da imediatez e presenteísmo. É porque a televisão nunca cria 

ou reflecte simplesmente opiniões e crenças. Ela é, sobretudo, um aspecto integral de 

um processo cultural dinâmico (Gerbner et alli, 1986: 23). O que chamamos de cultura 

necessita de ser cultivado sendo que é a este nível de propagação de ideias presentes 

na sociedade que a televisão funciona e que encontra a sua relevância para a criação 

de comunidades. As comunidades, elas-próprias, desenvolvem uma identidade a partir 
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da exposição consistente ao fluxo de mensagens que a televisão propicia. Por isso, a 

televisão é simultaneamente um agente modelador e um modelado de perspectivas. 

Na medida em que se insere numa visão cultivada de vastas representações 

colectivamente difundidas, ela é um veículo basilar da participação cultural. Segundo 

esta teoria, a televisão não insemina ideias nas mentes dos indivíduos; pelo contrário, 

ela participa nesse processo dinâmico de disseminação de representações de um 

modo que não é unilateral ou unívoco. “O ponto a reter é que a cultivação não é 

concebida como um processo unidireccional mas mais como um processo 

gravitacional. O ângulo e a direcção do «empurrão» depende do facto de os grupos de 

espectadores e o seu estilo de vida se encontrarem alinhados com o centro de 

gravidade e a corrente principal (mainstream) do mundo televisivo. Cada grupo pode 

resistir e deslocar-se numa direcção diferente mas todos os grupos são afectados pela 

corrente central. A cultivação é, assim, parte de um processo aberto, contínuo e 

dinâmico de interacção entre mensagens e contextos. E isto porque a sua marca 

principal é a estabilidade relativa e a mudança lenta” (Gerbner et alli, 1986: 24). É 

justamente porque a televisão envolve a sedimentação de mensagens que possibilita 

que os grupos sociais se identifiquem entre si e que se formem comunidades de 

reconhecimento colectivo. Mas também porque essa cultivação dinâmica se insere no 

processo publicitário concorrendo para esse mesmo reconhecimento e identificação. 

Tal como a publicidade, a televisão, de acordo com a teoria da cultivação, procede à 

disseminação de representações que oferecem a base para a interacção, a partilha de 

presunções, significados e definições. Desse modo, a televisão, está a fomentar a 

comunicação entre grupos sociais heterogéneos porque lhes oferece perspectivas 

comuns sobre as quais podem interagir. A teoria da cultivação e a sua insistência na 

sedimentação de correntes de pensamento (mainstream) significa, assim, a 

homogeneização de pontos de vista diferentes e a convergência de grupos de 

indivíduos diferenciados. O poder social da televisão, e especialmente da tele-

realidade, está na sua capacidade em atrair todo o género de audiências e indivíduos. 

A função publicitária da televisão reside particularmente neste ponto ao conciliar o 

particular e o geral através da consistência das suas mensagens, as quais fornecem 

uma plataforma mais sólida no meio de todas as correntes de pensamento 

heterogéneas e divergentes que passam nas sociedades. A cultivação de presunções e 
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imagens estáveis, resistentes e largamente partilhadas é justamente aquilo sobre o 

qual a construção das solidariedades sociais e o sentimento comunitário pode ser 

ampliado. 

A hipótese da teoria da cultivação da televisão fornecer as representações 

comuns sobre as quais se constroem as comunidades na tele-realidade, corresponde à 

parte escondida e imersa do iceberg. Elas referem-se a projecções conceptuais difíceis 

de discernir e de referenciar. Já a parte visível do iceberg surge no forte trabalho sobre 

a ideia de comunidade. A construção da comunidade começa, em muitos programas 

de realidade, na sua própria tentativa de recriar imageticamente a sua compreensão 

de como uma “verdadeira” comunidade funciona. Daí que o conteúdo de Big-Brother, 

Loft Story, ou Secret Story diga directamente respeito à formação de comunidades 

dentro da micro-sociedade que o conjunto dos concorrentes simboliza. Mas mesmo a 

sua forma se dirige a uma representação televisiva da ideia de comunidade: primeiro 

que tudo, na selecção de gente vulgar, os produtores dão a indicação de pretenderem 

oferecer aos tele-espectadores, exemplos autênticos da vida comum. Apesar da 

artificialidade que a sua selecção de participantes envolve, eles sugerem que essa 

comunalidade é verdadeira justamente porque os seus agentes - os concorrentes – são 

gente ordinária e banal, numa clara alusão à já mencionada retórica da autenticidade 

da pretensão de realidade. Em segundo lugar, vemos como esses programas são 

construídos sobre a ideia de comunidade na delimitação do espaço comum. A Casa 

providencia um ambiente restrito e auto-suficiente que funciona não apenas como 

palco da dramatização emocional, como espaço doméstico onde a comunidade vive. 

Os produtores constroem, assim, um mundo quotidiano de actividades credíveis e 

rotineiras que ecoa a experiências dos espectadores e que simboliza o espaço 

definidor da comunidade. O mesmo grupo de pessoas, fora daquelas Casas, deixam de 

ter o sentimento comunitário que possuíam dentro dela, sendo ele um dos motivos de 

explicação para muitos dos comportamentos a que os espectadores assistem, e daí o 

seu interesse antropológico330. 

Mas o figurino mais visível da formação de comunidade é, com certeza, 

Survivor, o qual utiliza uma linguagem cénica e verbal que a evoca de duas maneiras. 

Primeiro, os participantes são divididos em dois grupos tribais que representam 
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verdadeiras comunidades. Cada tribo tem o seu próprio nome e o seu totem, o seu 

orgulho e os seus objectivos, mostrando uma enorme dimensão identitária quando 

defronta a outra tribo rival. Cada concorrente é referido em relação à tribo a que 

pertence e usa adereços que identificam pela cor a sua tribo de pertença. Segundo, o 

efeito comunitário é mais visível quando as tribos competem por bens de primeira 

necessidade (por exemplo, comida) em desafios preparados pela produção. Aí 

observa-se a transformação de uma tribo numa equipa onde cada elemento trabalha 

para o colectivo e onde, em última análise, se consolida a identidade tribal e o 

sentimento comunitário. Os concorrentes expressam-nos dizendo “esta tribo é uma 

família” ou “encontrámos aqui algo que nos une” (Cavender, 2004: 160). Esta crença é 

reforçada pelo conselho tribal semanal que representa a “voz da comunidade”: cada 

concorrente elege individualmente um elemento para ser votado ao ostracismo num 

ambiente cénico que sublinha todo esse poder da comunidade sobre cada indivíduo 

isoladamente. Ela é aqui o valor superior e o critério a partir do qual muitos 

concorrentes justificam as suas decisões. Na verdade, muitas discussões são motivadas 

pela confiança331 (ou falta dela) que os concorrentes transmitem para a comunidade e 

para a criação de laços sociais sólidos. Há, assim, uma conduta individual que se deve 

submeter e coexistir com o espírito colectivo, como se a moralidade fizesse sombra à 

ética. Survivor resume a visibilidade televisiva da ideia de comunidade tratando-a 

como um espaço simbólico de valores comuns onde aflora um espírito colectivo e uma 

identidade que os indivíduos sentem, reforçam e trabalham. 

Estes exemplos programáticos da tele-realidade não provam o sentimento 

comunitário que a tele-realidade estimula. Porém, a preocupação para que eles 

reflictam a sociedade e se construam sob a ideia de comunidade dá-nos indícios do 

papel que a televisão pode desempenhar ao nível da publicidade. Mas, sobretudo, 

sugerem-nos que a integração social pode ser obtida de formas variadas e que a 

mostração do sentimento comunitário pode contribuir para o suscitar e lembrar 

publicamente à sociedade a sua proeminência. 
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 Um dos concorrentes de Survivor Africa relata que “a confiança é provavelmente um dos maiores 
problemas” (Cavender, 2004: 161). 
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Ideo-Lógicas: conversação e debate na tele-realidade 
 

Pretendemos agora desenvolver a reflexão acerca do processo de cultivação da 

televisão e avançar para um outro nível de criação do efeito de comunidade: o das 

ideo-lógicas, isto é, de uma lógica mental das representações colectivas, a qual 

perpassa na tele-realidade. 

Uma das características mais salientes da televisão contemporânea é o 

aumento do espaço dedicado à conversacionalização332, ao diálogo espontâneo ou à 

confabulação pronta. Ela tornou-se progressivamente mais conversacional 

aprendendo a mimetizar o discurso popular e a inventar uma variedade de formas 

discursivas que coloca os espectadores como interlocutores. Na verdade, isto surge 

pela necessidade da televisão, como medium de massas, não dispor à partida da forma 

adequada para se dirigir a espectadores que a viam a partir de suas casas. Ela 

encontrou no modelo conversacional a compensação para a alienação implícita na 

difusão de larga-escala de mensagens e a resposta adequada ao contexto intimista do 

espaço doméstico (Scannell, 1996). A própria imediatez e intimidade que 

reconhecemos à tele-realidade tem origem no tom coloquial que as conversas na 

televisão comportam (Bonner, 2003: 50). Literalmente, a tele-realidade, nas múltiplas 

facetas de que se faz revestir, inclui a de ser o espaço simbólico de um literal 

“parlamento”, a saber, não a assembleia de representantes eleitos por intermédio de 

um processo político, mas uma verdadeira assembleia que (salvo as devidas diferenças 

com a assembleia politica) os indivíduos utilizam para pôr em acto um exercício de 

parlamentação, conferenciando, falando e negociando interlocutivamente 

perspectivas pessoais e colectivas. Mais do que uma agora electrónica, a tele-realidade 

consubstancia-se num exercício verbal de discussão da experiência social e de 

operacionalização dos enquadramentos conceptuais simbólicos que a delimitam. Em 

muitos casos, dado que se trata de uma publicidade mediatizada, o equilíbrio do 
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 O termo é utilizado por Fairclough (1995: 9). Segundo o autor, significa a integração por parte do 
discurso público das práticas discursivas da vida quotidiana. Podem ser identificadas, por exemplo, pela 
utilização crescente de expressões idiomáticas, pela densificação lexical, pelo uso de sociolectos, pelo 
recurso a acrónimos, ou ainda pelo emprego frequente de metáforas. Para nós, a conversacionalização 
designa uma prática discursiva que inclui a conversação mas não se resume a ela. 
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locutor e do interlocutor encontra-se desfeito (no caso, por exemplo, de um membro 

da audiência de um programa como Oprah só dispor de uma única e breve 

oportunidade para falar) ou por vezes desfasado no tempo (quando por exemplo 

alguém telefona para o Antena Aberta, exprime o seu ponto de vista e tem de 

aguardar que o convidado em estúdio comente ou responda à sua alocução). Noutros 

tantos casos verificamos que a interacção é condicionada quase exclusivamente pelo 

aspecto visual ou que as situações são pré-preparadas e não espontâneas.  

Não obstante os condicionalismos inerentes à mediatização, a tele-realidade 

continua a providenciar um verdadeiro espaço de conversação onde as normas da 

interlocução são igualitárias. Um membro de uma audiência em estúdio, por exemplo, 

não considera que a televisão deixe de ser um espaço onde se possa expor aquilo que 

se sente. “Ainda bem que tive uma oportunidade para dizê-lo, porque mesmo que não 

faça nenhuma diferença em relação ao problema do lixo, pelo menos, deitei cá para 

fora aquilo que me ia na alma e senti que fiz alguma coisa; Deitei a minha angústia e 

frustração cá para fora na televisão e, quem sabe, pode ter benefícios, a longo prazo” 

(Livingstone e Lunt, 1994: 165). Aliás, a conversação na tele-realidade pode ser tão 

emocional quanto no dia-a-dia: “ Estava quase a tremer de raiva com aquilo que ele 

disse porque ele estava a falar de moral e ética, sobre os jovens e a ser incrivelmente 

paternalista, e não sabia do que estava a falar” (Livingstone e Lunt, 1994: 166). Há na 

tele-realidade um carácter informal e extemporâneo que plagia as interacções diárias 

quotidianas e que provoca o mesmo envolvimento com os temas de que se fala. Ela 

oferece a ocasião para ocorrerem publicamente conversas pessoais onde a indiscrição 

e a argumentação se entrecruzam. Aliás, a para-interacção social dá-nos uma vívida 

ilustração do envolvimento que os espectadores podem sentir com aqueles que 

aparecem regularmente na televisão: os membros da audiência de Oprah facilmente 

fazem comentários aos convidados do programa como se os conhecessem 

pessoalmente, fazendo menções à perda de peso ou à mudança de corte de cabelo 

(Cerulo et alli, 1992).  

Daí que tenhamos de considerar o papel dos dispositivos tecnológicos de 

mediação simbólica na constituição de relações sociais. A ruptura espacial e temporal 

da comunicação tardo-moderna (Giddens, 2004) fez com que as experiências 

psicológicas se separassem de contextos e localizações físicas específicas, deslocando 
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as estruturas e relações sociais tradicionais para a constituição de comunidades 

imaginárias que misturam a comunicação pessoal e a comunicação mediatizada, a 

publicidade de co-presença e a publicidade mediatizada, nomeadamente, a tele-

realidade. O modo como esta trabalha a relação social e o sentimento comunitário 

tem muito a ver com a forma como coloca a conversação e a interacção (o tele-voto, a 

chamada, o sms ou o email do espectador) no topo das suas prioridades ao ponto de 

constituir um sub-género próprio para o efeito, o talk-show. Felizmente, existem 

formas heterogéneas de comunicação: a tele-realidade exemplifica como a conversa 

pode assumir um carácter mediatizado sem perder substância. O diálogo não é sempre 

fluido, também supõe silêncios, ouvir o que os indivíduos na televisão dizem sem que 

seja necessário que eles ouçam de imediato o espectador (Peters, 2006). Ele só 

permite que uma pessoa apenas fale. Se queremos perceber a função publicitária da 

televisão e o seu papel construtor da relação e da comunidade, temos de ter em conta 

que as sociedades precisam da possibilidade de muitos indivíduos participarem de uma 

só vez. A tele-realidade é essa possibilidade; dando motivos de conversa aos 

indivíduos, dialogando de forma aberta, tendo-os como testemunhas, oferecendo-lhes 

o acesso a uma conhecimento partilhado. O seu visionamento pode, deste ponto de 

vista, ser uma prática social activa. 

Mas porque é que o aspecto conversacional da tele-realidade parece nunca 

esgotar-se? Porque é que os anos passam e o debate informal de temas persiste? 

Parece haver sempre algo a dizer. Com efeito, aquilo que caracteriza a televisão é essa 

catadupa de imagens e representações advindas com o aumento da oferta de canais e 

que contribuem grandemente para a complexificação e imprevisibilidade de uma já 

por si complexa realidade. Se o caleidoscópico tem a virtude de nos oferecer vários 

pontos de vista, tem, por outro lado, a desvantagem de nos dar uma perspectiva geral 

confusa e desordenada. 

O carácter conversacional da tele-realidade parece processar todo esse 

material perceptivo numa forma narrativizada mais fácil de ser apreendida. Ellis fala 

num working through (Ellis, 2000: 78) que a televisão realiza e que pode ser traduzido 

como uma espécie de explanação que pretende pensar aturadamente num problema 

sem nunca o concluir. Na Psicanálise, Freud utiliza-o para dar conta de uma insistência 

reiterada sobre um problema emocional que ao arrastar-se no tempo perde 
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intensidade apesar de continuar a suscitar a reflexão. Na tele-realidade assistimos a 

uma renovação do termo: os programas de televisão inserem-se nesse processo de 

análise exaustiva em operação permanente, voltando aos temas, dissecando-os, 

olhando-o de todas as perspectivas, procurando novos pormenores da sua reanálise. 

Pense-se, por exemplo, em casos policiais por explicar que, fazendo parte da agenda 

mediática, são constantemente revisitados, reevocados, repensados, re-comentados. 

 Assim, parte considerável da conversação da tele-realidade não incide apenas 

sobre a exposição subjectiva de pontos de vista. Tem muito a ver com o working 

through: face à profusão de imagens e de representações, as conversas procuram 

compreender o seu sentido, resolver as tensões e as contradições. Ela procura 

definições, descobre explicações, cria narrativas e especula com vista a impor um 

sentido a toda a profusão. Tal como a realidade, as representações da tele-realidade 

são sempre abertas, imprevisíveis, incompletas. Requerem explicação, um comentário 

em voz-off, uma legenda na imagem, uma introdução por parte do jornalista ou uma 

narração do apresentador. O sentido é esguio procurando sempre a sua 

discursivização. Quando tudo passa na televisão, os espectadores precisam de palavras 

e explanações que lhes sirvam de referência na análise desses temas. Mas essas 

palavras necessitam de outras palavras, a narrativização é infinita, e assim a 

conversação da televisão se torna infindável. Não existem senão conclusões 

provisórias ou sentidos temporários. A controvérsia é um campo aberto. Por muito 

que tente, a televisão não pode fornecer um sentido absoluto a tudo o que mostra. 

Por isso, as conversas alimentam-se desta indeterminação constitutiva da realidade. É 

o reino do “diz que disse”, do “parece que foi assim”, ou do “ pelo que sabemos só 

podemos dizer…”. A televisão apresenta uma experiência social em aberto, há sempre 

algo a acrescentar na tentativa de a explicar. A explanação, onde a palavra é copiosa, 

corresponde a essa tentativa de ordenar a multiplicidade de lógicas representativas, 

de ideo-lógicas e perspectivas que o dispositivo catódico emana. Perante a 

ambiguidade – onde o sentido das imagens é deixado em aberto - a tele-realidade 

responde com a conversação e com o debate de ideias. “Esta, creio, é contribuição 

central da televisão para a época contemporânea: uma relativamente segura área na 

qual a incerteza pode ser encarada e que pode corresponder a entretenimento” (Ellis, 

2000: 82). O que versam Cops ou Children’s Hospital senão essa indeterminação 
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intolerável da realidade social, nas suas manifestações criminais e clínicas? O working 

through procura aqui fechar a ambiguidade circunscrevendo a realidade aos casos 

relatados e às opiniões que comentam as acções dos protagonistas. Mas fá-lo 

explanando: não fechando a realidade em conclusões inabaláveis mas acrescentando-

lhe em cada episódio mais um diálogo, mais uma conversa, mais uma troca de 

perspectivas. A explanação da tele-realidade é sempre interminável: tal como na 

realidade social, os seus dramas e dilemas são pura e simplesmente revolvidos. Eles 

podem sofrer uma resolução temporária, mas as questões voltam e com ela as 

explanações. Por isso, se repetem talk-shows, repetem-se as suas conversas, repetem-

se os temas (a violência doméstica; a violência sobre as crianças; os problemas de uma 

alimentação não-mediterrânica, os incentivos a uma vida mais saudável, ou os apelos à 

realização profissional mas também pessoal). A explanação é, assim, um dos princípios 

da conversação presente na tele-realidade. 

Um dos outros princípios da conversacionalização da tele-realidade passa pelos 

programas com audiência in vivo de debate, os quais representam uma versão pós-

moderna do debate público reivindicando as vantagens de uma participação alargada 

face às críticas de serem superficiais e incongruentes (Livingstone e Lunt, 1994: 173). 

Ao oferecer cada vez mais espaço mediático aos debates (formais e informais, 

institucionais ou quotidianos) seja em talk-shows, seja nos restantes subgéneros de 

programas de realidade, a tele-realidade contribui decisivamente para o moldar das 

discussões sociais, se entendermos por elas a interacção discursiva onde qualquer 

tema, desde a política até á vida privada – pense-se nas rubricas diárias como Tertúlia 

cor-de-rosa ou programas como Noite da Má-língua – pode ser alvo de polemização, 

apresentação de pontos de vista, crítica ou encómio, repetindo muitos dos padrões de 

conversa que se pode ter em contextos públicos ou íntimos. Há, assim, uma dilatação 

do conteúdo dos debates cumpridos no processo publicitário -podendo agora incluir 

não apenas a avaliação da governação ou a aprovação de leis como também a 

competência maternal para lidar com os filhos, a vida estroina de uma personalidade 

pública ou a compreensão dos motivos que determinado indivíduo teve para optar 

pela transexualidade333. Como há igualmente uma dilatação do próprio formato desses 
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 Um elencar e análise dos temas ideo-lógicos mais presentes na tele-realidade, como os discursos 
sobre a família, sobre a saúde, a sexualidade ou raça pode ser encontrado em Bonner (2003: 98-170). 
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debates que agora se realizam espontaneamente durante a interacção casual dos 

protagonistas da tele-realidade. Por exemplo, na edição portuguesa de Secret Story 

pôde-se assistir ao confronto de ideias acerca da prostituição de luxo que três 

concorrentes levavam a cabo enquanto repousavam tranquilamente no sofá. Os 

debates das representações colectivas tornaram-se, deste modo, mais versáteis e 

aglutinadores não sendo já geridos da mesma maneira dos debates televisivos que não 

se inserem na tele-realidade. A diferença reside no facto do formalismo se ter perdido, 

assim como o tradicional enquadramento televisivo. Na tele-realidade, assistimos a 

debates sobre ideo-lógicas sem necessariamente assistirmos a um programa de 

entrevistas ou debate político. A confluência de perspectivas e ângulos de análise, a 

incidência sobre o indivíduo comum e o seu atributo subjectivo e explanatório 

conferem à tele-realidade um ambiente polissémico e de acessível participação onde 

se assiste com muita extemporaneidade à discussão – ainda que abreviada, emocional, 

e por vezes tendenciosa – das representações simbólicas que revestem a realidade 

social que todos os dias experienciamos. 

 As convenções do discurso público são, assim, não apenas alteradas com a 

privatização do público e a publicização do privado, são também transformadas pelos 

formatos televisivos em que agora podem ocorrer. Esta dilatação do conteúdo e 

formato do debate público da conversacionalização da tele-realidade traduz a histórica 

possibilidade de ampliar a circulação de argumentos e, com ela, a facilitação da 

fabricação de identidades sociais. A conversa na tele-realidade pode comportar a 

discussão publicitária das ideo-lógicas, tomadas no seu sentido amplo de lógica social 

de representações colectivas que tanto podem incluir assuntos políticos (na primeira 

temporada de Big-Brother Portugal uma das concorrentes mencionava o seu interesse 

passado pelo marxismo e discutia, com a informalidade e superficialidade do 

quotidiano, a hipótese comunista), como culturais (por exemplo, se determinada artes 

performativas como o teatro e as artes circenses de rua deviam ser consideradas tão 

artísticas quanto a pintura) ou sociais (dois dos participantes do primeiro Big-Brother 

português tiveram uma curta carreira no Exército trazendo à antena um lado mais 

humano da vida militar). A tele-realidade não assume apenas a postura crítico-racional 

do debate clássico mas foca-se afectiva e emocionalmente em problemas sociais 

questionando-os sempre de forma plural, oposicional e disjuntiva: “deve a prática dos 
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touros de morte ser banida das praças tauromáquicas ou ser permitida um regime de 

excepção para Barrancos?”; “ Deve a eutanásia ser legalizada ou não?”. Os tele-

espectadores dos talk-shows como Geraldo, e de programas como Newsnight, Antena 

Aberta ou Opinião Pública poderão reconhecer que a discussão informal - mas 

implícita na tele-realidade - de ideo-lógicas carece, pelo seu formato, da autoridade e 

da legitimidade que o debate formal levado a cabo por jornalistas, especialistas e 

políticos em programas da especialidade possui. Todavia, também consideram que ela 

pode estimular a comunicação política, educar os cidadãos, incentivar o activismo 

cívico e promover a livre-expressão (cf. Crittenden, 1971: 201). No debate 

conversacional - menos analítico mas igualmente argumentativo – cada lado da 

questão é defendido ou criticado a partir das experiências dos intervenientes, de 

forma mais ou menos organizada, mas tão justificada quanto um discurso formal na 

assembleia política e de um modo que os espectadores poderão acompanhar e até 

autenticar. A tele-realidade subsume, assim, não apenas a mostração de conversações, 

como também - pelo facto dessas conversas poderem potencialmente incluir revisões 

ideo-lógicas- a produção de conversas no dia seguinte à emissão do programa, quanto 

mais não seja de comentário tagarelo aos comportamentos observados. O mexerico é 

um dos prazeres importantes que os tele-espectadores retiram de Big-Brother sendo 

um tópico pronto a consumir (ready-made) sobre pessoas que eles pensam 

conhecer334 (Bignell, 2005: 156). 

Mais uma vez regressamos à relação social. Os debates de ideo-lógicas 

mediatizadas na tele-realidade ajudam a negociar identidades através da simples 

conversa entre interlocutores. Sabemos, através de pesquisas científicas e por 

experiência própria, que a televisão, nessa sua função publicitária, influencia a agenda 

de preocupações dos seus tele-espectadores. E se os seus serviços noticiosos já eram 

uma fonte incontornável de informações acerca do mundo, com os programas 

televisivos de realidade, essa informação tem agora uma outra natureza, menos 

marcada pela correspondência aos critérios jornalísticos do valor-notícia, e mais 
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 Facto para o qual não é inconsequente os planos aproximados e filmados em ambientes íntimos 
como a casa debanho os quais produzem no espectador uma sensação de intimidade. De todas as 
pessoas que conhecemos e com quem todos os dias interagimos, quantas é que já vimos escovar os 
dentes? No Big-Brother, uma rotina de higiene tão simples adquire nuances impensáveis no que diz 
respeito à criação de familaridade. 



492 
 

determinada pela própria expectativa dos indivíduos que assistem e que participam na 

tele-realidade. Tal como na interacção face-a-face, na comunicação da tele-realidade 

circula a mesma intenção dos indivíduos em conversarem e debaterem as 

representações e convenções colectivas que dão consistência à realidade social. Ora, 

pelo carácter conversacional onde as múltiplas ideo-lógicas afloram intermitentemente 

consoante as preocupações sociais dos indivíduos, a tele-realidade contribui para a 

produção e reprodução dos enquadramentos simbólicos que tornam auto-evidente o 

mundo partilhado e que dão consistência à realidade social. Ela desempenha, nas 

nossas sociedades, um papel análogo aos mitos e aos sistemas de crenças das 

sociedades tradicionais (Moscovici, 1981: 181), versando, como mostra a teoria da 

cultivação, uma translação contemporânea do senso-comum. O debate em estúdio, 

como Kilroy por exemplo, constrói a audiência de tele-espectadores como comunidade 

e como repositório desse senso-comum (Livingstone e Lunt, 1994: 38-39). A conversa, 

por mais banal e errática, é algo simbolicamente fundador. A emergência de 

representações sociais verifica-se na tele-realidade do mesmo modo que acontece na 

realidade social não-mediatizada: ela dá-se, em tempos de crise ou aguda apreensão, 

na conversação de gente comum sendo por vezes auxiliada pelas contribuições de 

especialistas, aparecendo por intermédio de uma diversidade de formas de debate e 

gerando um vocabulário, explicações causais e quadros cognitivos (Moscovici, 1981: 

184). Através da fala, o mundo social é linguisticamente construído e mantido. Ela 

sublinha como a interacção é fundamental para a existência humana: as realidades 

subjectivas são sempre parcialmente potenciais só se actualizando através da 

interacção concreta com outras pessoas. A conversa representa, de uma perspectiva 

construtivista, um processo contínuo da circulação de sentidos significando a criação 

da intersubjectividade, a qual nunca se encontra pré-determinada.  

O que observamos nos talk-show e em muitos dos programas televisivos de 

realidade é essa abertura temática e participativa onde as sociedades encontram uma 

oportunidade (por pequena que seja ou imbuída de propósitos meramente comerciais) 

de expressão da sua diversidade, de contestação de representações, mas sobretudo de 



 

493 
 

confluência de múltiplos discursos mais ou menos convergentes335. A tele-realidade 

pode, com vimos, funcionar, em determinadas circunstâncias, como o exemplo 

empírico das ambições pragmáticas de uma comunicação (proto)política. 

A possibilidade da validade da hipótese das ideo-lógicas perpassarem na 

publicidade e surgirem na televisão através da sua mediatização pressupõe um 

princípio que ainda não foi devidamente mencionado, a saber, a de uma recepção 

crítica por parte dos tele-espectadores. Que estes possam telefonar e participar na 

discussão de um programa não nos garante que a interpretação do tema tenha sido 

feita de forma reflexiva. Todavia, perante uma diversidade informativa, as audiências 

possuem a capacidade de avaliar criticamente os discursos veiculados na rádio, na 

imprensa ou na televisão. A tele-realidade supõe igualmente um indivíduo atento 

capaz de compreender a conciliação que a televisão opera entre o conhecimento 

especializado e o conhecimento do senso-comum. Os tele-espectadores não raras 

vezes comentam espontaneamente a coerência dos raciocínios ouvidos, a clareza do 

argumento, ou as motivações por detrás do que ouvem e que talvez tenham sido 

omitidas (Livinsgstone e Lunt, 1994: 71). Como também comentam e se mostram 

conscientes dos constrangimentos derivados do horário de emissão, por exemplo 

(Livingstone e Lunt, 1994: 81-86). Há diferentes envolvimentos e orientações 

avaliativas que exprimem diferentes modos de gratificação. Isto traduz uma 

responsabilidade social que surge quando alguém se dedica às interpretações dos 

sentidos que outro indivíduo implicou. “Quer os espectadores gostem ou desgostem, 

aprovem ou desaprovem, um programa afecta o seu envolvimento ou distância com 

esse programa, as interpretações das suas estruturas e propósitos, e claro, a sua 

probabilidade de ser visto em casa” (Livingstone e Lunt, 1994: 87). Contudo, a postura 

crítica não reside nesta capacidade em desgostar mas nas próprias capacidades 

avaliativas, quer negativas quer positivas, perante o programa de realidade. Cada 

espectador varia na sua análise do género televisivo e na sua relação mais ou menos 

mediadora das ideo-lógicas que perpassam na tele-realidade. O que significa que a 

resposta crítica do espectador não se encontra condicionada a elites culturais com um 
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colocará, por vezes, ao seu serviço, mesmo se abdicando de uma comunicação crítica e racional. 
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maior nível de educação formal. Encontra-se disseminada em cada indivíduo, ainda 

que cada espectador possua graus diferentes de exigência e de expectativa em relação 

à tele-realidade. Aliás, uma das características da tele-realidade é simplificar a 

discussão ideo-lógica permitindo que qualquer espectador, por menos capital cultural 

que possua, possa reconhecer e participar, tal como faz no dia-a-dia nas suas 

interacções sociais, no debate das representações colectivas. 

A capacidade mais ou menos crítica dos espectadores leva-nos a outro aspecto 

da tele-realidade: a natureza plural das ideo-lógicas. A televisão possui um jorro 

informativo e imagético tão intenso que ela fomenta, à maneira de um caleidoscópio, 

a multiplicidade das perspectivas e dos pontos de vista. Isto significa, não apenas que 

os indivíduos não necessitam de preencher certos requisitos ideo-lógicos para nela 

serem integrados, como também significa que a própria lógica das representações e 

convenções colectivas podem reflectir dissonâncias e divergências. As ideo-lógicas 

podem ser tão díspares que incentivam quer ao teor religioso da publicidade, quer ao 

papel catalisador que a tele-realidade tem na criação da relação social e do sentimento 

comunitário. A ambiguidade ideo-lógica é tão grande que estimula a televisão, 

sobretudo a generalista, a recortar simbolicamente a realidade de forma a desenvolver 

a unidade social precisamente a partir das diversas estratégias simbólicas que nela, 

enquanto função publicitária da televisão, circulam. A comunidade e a relação da tele-

realidade não nasce de uma televisão unida, homogénea e totalizadora mas 

precisamente do contrário, da possibilidade que ela comporta em suportar diversas 

representações sociais e dos espectadores reflectirem, ainda que possivelmente de 

forma espontânea e emocional, sobre essa pluralidade. É da dissensão que o consenso 

pode surgir. É do interrogar e explanar que a tele-realidade vive. “ Sugerimos que na 

cultura popular em geral, e na televisão especificamente, o levantar de questões é tão 

importante quanto a sua resposta. Isto é, é igualmente importante que uma audiência 

seja apresentada aos problemas da discriminação sexual, como a resposta a esse 

problema” (Newcomb and Hirsh, 1983: 565). O papel agregador que a tele-realidade 

reflecte nasce da sua competência para reunir ideo-lógicas plurais a partir das quais os 

espectadores se situarão, responderão e se identificarão, de forma mais ou menos 

crítica. Não terá a sociedade mais unidade se também as minorias culturais acederem 

ao processo publicitário? Ora é isso que está em jogo na tele-realidade: a construção 
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de uma unidade de sentido a partir, não de um único sentido absoluto, mas dos mais 

fluidos e efémeros sentidos sociais. Na tele-realidade, não se procura a realidade, 

indaga-se a relação social para se construir simbolicamente a própria realidade social. 

Na tele-realidade, falar acerca da realidade é disseminar as ideo-lógicas e com elas, 

paradoxalmente, a própria possibilidade de partilharmos publicamente o mesmo 

mundo social. O working through ou explanação televisiva insere-se também neste 

movimento em direcção de uma contínua provisão de pontos-de-vista, opiniões e 

estilos de vida. A televisão pode ser uma montra caótica mas, não obstante, é um 

centro de perspectivas gerais do mundo. A sua organização flexível, explícita e 

quotidiana - que a tele-realidade acentua - só contribui para contactar, à distância de 

um comando, com muitas e diferentes ideias e problemas, mas sobretudo, para 

desenvolver oportunidades de encetar a relação social.  

É por isso que Newcomb e Hirsh caracterizam a televisão como um forum 

cultural (Newcomb e Hirsh, 1983). Durante o fluxo televisivo, encontramos correntes 

de ideias que se antagonizam ou que reflectem tratamentos opostos para essas 

mesmas ideias. Deparamo-nos, assim, com um pluralismo que leva os autores a 

afirmar que “a televisão como um todo apresenta à audiência de massa o espectro e 

variedade de ideias e ideologias inerentes à cultura americana” (Newcomb e Hirsh, 

1983: 566). Sendo que essas ideias e ideologias levam necessariamente a uma 

“sociologia da interpretação” na medida em que requerem um processo de atribuição 

de sentido que sublinha o processo, não o produto, a discussão e a contradição, não a 

endoutrinação. Como vemos, e em síntese, a pluralidade das ideo-lógicas supõem uma 

atitude reflexiva e crítica - de interpretação- ao mesmo tempo que a sua inserção na 

tele-realidade as tornou mais emocionais e pessoais - na participação dos 

espectadores no seu debate e na sua conversação. 

 

Visibilidade e Sinoptismo 
 

Existem, historicamente, duas acepções principais da dicotomia do público e do 

privado (cf. Thompson, 1995:119-125) que a tese do princípio de publicidade tem 

procurado desconstruir e re-trabalhar. Uma delas, a mais antiga, encontra as suas 

raízes no mundo Helénico (na discussão, na agora, por parte dos cidadãos dos 
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assuntos da polis) e Romano (a res publica) e desenvolve-se na Grundlinien der 

Philosophie des Rechts de Hegel: ela considera a dicotomia entre o público entendido 

como domínio institucionalizado do poder da soberania política e o privado como 

domínio das relações económicas e relações pessoais e domésticas (oikos), as quais 

caíam fora do controlo do Estado. O privado designa, nesta acepção, todas as 

actividades e esferas da vida social que se encontram excluídas ou separadas da 

autoridade do Estado. A partir do séc. XVIII, à dicotomia entre público e privado adita-

se a categoria do Público maiúsculo - como reunião de pessoas privadas a fazerem o 

uso público da sua razão - e a de sociedade civil na medida em que esta encerra o 

conjunto de indivíduos privados e organizações que se regem pela lei civil e se 

distinguem formalmente do poder político. Deste modo, entende-se o domínio privado 

aquele das relações pessoais e do empreendedorismo económico, e o público como as 

organizações detidas pelo Estado e exercendo o poder político, situando-se a 

sociedade civil entre o privado e o público como as organizações e grupos de pressão 

que representam, face ao Estado, os interesses da sociedade.  

Porventura a acepção sociologicamente mais interessante, e aquela que mais 

nos interessa não é revestida por uma institucionalização política mas uma – menos 

divulgada mas igualmente presente no dicionário das sociedades ocidentais – que se 

prende com a questão da visibilidade. Como vimos a propósito da Fenomenologia da 

Publicidade, a palavra “público” comporta os aspectos sociais que podem ser 

observados por todos. A segunda acepção da dicotomia entre público e privado 

recobre, assim, a ideia da abertura versus sigilo, visibilidade versus invisibilidade. A 

publicidade pode, nesta segunda acepção, ser associada ao predomínio das questões 

da visibilidade na avaliação da sua pertinência: quanto mais visível, aparente e 

observável aos indivíduos, maior probabilidade tem de se tornar um assunto público. 

A tele-realidade, como é fácil perceber, vem acentuar o processo publicitário ao 

dar uma enorme visibilidade aos processos sociais. Com efeito, a simultânea 

privatização do público e publicitação do privado que ela promove encontra-se 

directamente ligada a este entendimento da publicidade como aquilo que se torna 

visível, acessível, perceptível e manifesto a todos os indivíduos. A sua originalidade 

prende-se com o facto de tornar visível aspectos da intimidade pessoal que outrora – 

tal como na acepção helénica e romana – se encontravam ocultos à maioria dos 
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indivíduos e escondidos do olhar público. A relevância da tele-realidade para este tema 

não passa apenas pela circulação mediatizada de ideo-lógicas ou da construção da 

relação e do sentimento comunitário; a importância da tele-realidade passa 

igualmente pela radicalização da visibilidade como fundamento fenomenológico do 

princípio de publicidade. Com ela, é evidente o modo como as mutações da 

visibilidade podem contribuir para novas configurações da publicidade. 

Um dos contributos centrais da tele-realidade para acentuar os laços estreitos 

entre publicidade e visibilidade passa pela percepção testemunhal do mundo que ela 

introduz. Se a televisão começou por convocar o espectador na observação da 

realidade que o rodeia, a tele-realidade vai interpelá-lo directamente a testemunhá-la. 

Ela oferece uma promessa inigualável., presente nos seus códigos estéticos, de 

imediatez e comprometimento com os factos que relata através das imagens336. E a 

prioridade que concede ao visual sobre o verbal (embora ambos se 

intercomplementem) faz com que o meio de apreender e compreender o mundo seja 

predominantemente visual e visível. Como se o espectador fosse investido de um 

envolvimento emocional que o faz sentir no meio dos acontecimentos, não tanto 

como se simplesmente lhes assistisse, mas como se a sua observação fosse 

participante. A ênfase entre o visual, a verdade e a verificabilidade do mundo – “ver 

para crer”ou “ver por si próprio” - contribui para investir as imagens da tele-realidade 

de um fundo perceptivo que coloca o espectador como testemunha directa e 

implicada daquilo que vê no ecrã. Tratar o audiovisual da tele-realidade como 

dimensão testemunhal simula a modalidade da experiência quotidiana: os 

acontecimentos percepcionados parecem desfilar ininterruptamente, num outro 

tempo ou num outro espaço, sem que o indivíduo tenha a capacidade de congelar as 

imagens, editá-las ou voltar atrás. Há uma experiência de uma realidade 

testemunhada em directo que contribui para colocar o espectador como cúmplice 

daquilo que vê. No aparecer das imagens e dos eventos, o espectador torna-se 

imediatamente uma testemunha envolvida que sofre a seguinte admoestação por 

parte da tele-realidade: “você não pode dizer que não sabe; e não pode fazê-lo porque 

o viu”. Embora as imagens seja associadas a um distanciamento com o espectador, as 
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imagens catódicas da tele-realidade são, no mesmo movimento, algo que o envolve e 

o torna conivente. A cumplicidade nasce do grau de consentimento implicado com a 

visualização das imagens (Ellis, 2000: 11). A afluência dos pormenores, e da 

multiplicidade das situações na tele-realidade constrói toda uma ambiência que 

sublinha a mesma experiência testemunhal do quotidiano; sem esse suplemento, a 

mera narração ou mostração não seria suficiente para colocar o tele-espectador como 

testemunha. Aliás, é desse rodopio de minudências – uma sobrancelha que se levanta 

ou um gesto que é interrompido – que a tele-realidade se preocupa em transmitir que 

vive o seu carácter imersivo. Desse modo, a televisão mediatiza uma realidade social 

que vem em bruto (como uma pedra preciosa) necessitando de ser polida pelo 

indivíduo que a testemunha. Contra uma realidade devidamente formatada numa 

narração que lhe diz aquilo que deve ver (o relato desportivo é elucidativo disto 

mesmo), a tele-realidade procura reproduzir as relações sociais na sua índole bravia de 

modo a que o espectador, ao interpretar a diversidade que lhe é apresentada, se 

comprometa com o seu sentido. Ao obrigá-lo a digerir a realidade, a tele-realidade faz 

do espectador, uma testemunha empenhada com o mundo. Isto significa que este 

carácter testemunhal das imagens da tele-realidade não lhe é íntegro mas que existe 

como uma modalidade da experiência televisiva. Não diz tanto respeito a uma 

ontologia das imagens subordinada à realidade e representação, quanto a uma 

experiência das imagens como visibilidade do mundo. Essa forma do espectador se 

ligar à sociedade e ao mundo repousa menos no enunciado do que no dispositivo de 

enunciação: eis a regularidade, a temporalização e a repetitividade das imagens como 

catalisadores da ligação social. Paralelamente à sua funcionalidade informacional, 

corre nas imagens uma dimensão litúrgica fundada na sua cadência onde o acto de 

recitação não pode mais ser entendido como estrutura vazia de sentido337. 

A experiência das imagens televisivas inaugura uma relação diferente entre o 

sensível e a sociedade. É como se a aparência (das imagens mas também das 

personagens e personalidades que figuram na tele-realidade) se constituísse no 

cruzamento da sociabilidade suscitando, pela sua intensidade estética um elan vital, 

fundamento de toda a vida em sociedade (Maffesoli, 2003: 134). Com a realidade 
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catódica, o sensível, nas suas diversas modulações, toma corpo e desenvolve-se como 

terreno onde as relações plurais entre indivíduos, ou sociedade, se dão. Na visibilidade 

da publicidade que a televisão significa, essa dimensão sensível da relação social 

acontece como sintonia perceptiva, como contacto através do olhar que contempla o 

indivíduo. Porque o sensível é o substrato do reconhecimento e da experiência do 

outro (Maffesoli, 2000: 133). Porque as afinidades electivas que a publicidade catalisa 

começam sempre na percepção do outro, sobre uma “materialidade social” que a 

aparência subjaz. 

A nossa reflexão acerca do modo como “a relação” e o sentimento comunitário 

são suscitados na tele-realidade pode, então, sofrer uma ampliação: o sentimento da 

experiência partilhada pode ser abordado a partir do ângulo estético. Como a própria 

etimologia indica, o estético consigna essa faculdade do sentir comum, uma certa 

efervescência sensível que, como Durkheim notava, se pode reflectir na constituição e 

consolidação das representações colectivas. Embora esta dimensão estética da relação 

social esteja na contemporaneidade muito ligada às redes telemáticas (pense-se no 

Facebook ou no YouTube), ela verifica-se, talvez de modo ainda mais intenso, na tele-

realidade. O desfile das aparências no pequeno ecrã ou a tentativa selvagem de 

aparecer publicamente de muitos castings como o de Ídolos ou So You Think You Can 

Dance, ilustram como a experiência sensível pode convocar muitas representações 

partilhadas e funcionar como um apelo extra no visionamento e participação de 

programas de realidade. Há como que uma sintonia que nasce de um desejo público 

de estar no grupo social, uma tentativa de experimentar um fusão com outro. No 

momento em que as individualizações suscitam variadas identificações, verificamos a 

coexistência de uma “saída extática de si” como método de desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo. Quando percorremos as páginas do Facebook ou as filas 

de casting de Ídolos, concluímos que a diversidade individual se funde em estilos 

populares de vestir e de agir. Constatamos que a imagem desempenha aí o agente da 

implosão fusional que permite uma vibração em uníssono que fomenta, como um 

rizoma que multiplica, o nascimento de uma “nebulosa afectiva”(Maffesoli, 2000: 137). 

Esta denomina a fluidez com que o estético modela a sociabilidade contemporânea e 

cunha um dos meios que os indivíduos têm em se reconhecer. É nesta medida que o 

estético comporta o aspecto publicitário: de como a relação social pode nascer a partir 
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do prazer da contemplação da expressão sensível do outro, e sobretudo, do contacto 

(físico e mental) que essa experiência pode originar. O estético e o sensível evacuam, 

assim, a racionalização das relações sociais e recentram-nas na comutação emocional 

que as suscita. Neste sentido, as imagens da tele-realidade são despoletadores 

sensíveis da emoção comum tendo como consequência o refundar da experiência 

colectiva em termos estéticos. Isto é, o estético visto como causa provável de 

representações colectivas partilhadas. Eis como a visibilidade da publicidade nos faz 

repensar a experiência social e como a tele-realidade tem um papel central neste 

processo: ao reproduzir sensivelmente, ao apelar à experiência perceptiva as 

conversações banais e bisbilhotices que pontuam a vida quotidiana, cria uma aura 

simbólica que cimenta a elaboração das opiniões comuns e das crenças colectivas, 

numa palavra, a doxa grega. 

O modo como a tele-realidade torna o processo publicitário visível e com isso 

suscita uma relação social a partir da experiência sensível pode ser compreendido 

como o nascimento de uma certa “viscosidade social” (Maffesoli, 2003: 204), um 

vínculo peganhento que resiste ao escoamento e diluição rápida que a efemeridade da 

percepção estética do outro poderia envolver. A viscosidade social designa, assim, o 

modo em que o nós resiste à separação do “eu” e do “tu” que o compõe. E 

relativamente às imagens, ela referencia a emergência do imaginal, isto é, da potência 

da imagem para se transfigurar em ligação social. Mas tem, antes de mais, a ver com 

uma certa propriedade háptica que nasce a partir da propriedade óptica que 

caracteriza primariamente a tele-realidade. É como se pelas imagens, pela consagração 

da experiência sensível da televisão, os indivíduos tendessem a agregar-se fisicamente, 

a tornar a visão em tacto, o óptico em háptico. Assim se entende as audiências 

televisivas movidas por um interesse num sentir comum que já não se contenta com o 

ver simultâneo (os tele-espectadores) mas que deseja sentir de forma mais concreta e 

física os temas ou as personalidades que povoam a televisão. A viscosidade aí tem a 

ver com a consistência física que os indivíduos experienciam e com a dificuldade de 

interromper esse vínculo; por isso, os encores ou o aplauso longo que não deixa os 

protagonistas evadirem-se do palco prolongando simultaneamente o óptico e o 

háptico. 
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Contudo, se a viscosidade social salienta o háptico, não o devemos à sua 

dimensão óptica, isto é, à percepção sensível e à visibilidade do outro. Ela nasce, 

primeiro que tudo, de um desejo de ver; só depois do ver, o háptico se pode 

transformar num prolongamento dessa experiência sensível. Concentremo-nos na 

visibilidade da publicidade que a tele-realidade encerra. E se pensarmos bem, a sua 

ênfase no visível denota um prazer em olhar, em contemplar e mirar uma imagem; 

mas também um prazer na exibição individual: aquilo que podemos chamar uma 

escopofilia. O termo deriva do Schaulust da teoria da sexualidade de Freud338, e foi 

posteriormente desenvolvida pela Psicanálise Lacaniana sobretudo na teoria do Stade 

du Miroir. Contudo, a sua importância não reside nas suas raízes psicanalíticas (e na 

patologia mental que caracteriza o voyeurismo ou o exibicionismo) mas nessa 

capacidade vinculativa da aparência, tanto entendida como objecto do olhar, como 

objecto produzido pela exibição do indivíduo. A escopofilia é uma tendência social 

exacerbada339, não existindo praticamente nenhum limite para aquilo que aí é 

mostrado. Em sociedades contemporâneas onde a impessoalidade prevalece, o desejo 

de ver e de se mostrar sustenta ainda essa experiência sensível e pública que constrói 

um sentido comunitário: em primeiro lugar, porque para o indivíduo se publicitar tem 

de aparecer, exibir-se perante os seus pares, tem de gerir a sua aparência perante o 

juízo avaliador da sociedade; em segundo lugar, o sentimento comunitário sai 

reforçado quando os indivíduos vêem as mesmas coisas podendo estas servir como 

base de conversação (Calvert, 2000: 237).  

A tele-realidade traduz um tipo especial (e relativamente desconhecido) de 

escopofilia: o sinoptismo. Com efeito, ao lado do modelo panóptico onde alguns 

indivíduos observam a maioria, como no caso dos circuitos fechados de televisão 

(CCTV), no sinóptico, é a maioria dos indivíduos a mirar alguns. Ao longo da história 

das sociedades humanas, o panóptico e o sinóptico sempre coexistiram (embora a 

partir do séc. XVIII o panóptico tenha ganho preponderância com Bentham, e depois 

no séc. XX com Foucault e as tecnologias da imagem) sendo um meio de exercer um 
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 Com efeito, a escopofilia não nasce com a Psicanálise sendo uma pulsão que sempre acompanhou o 
homem. Naturalmente, com a modernidade e a invenção de novos dispositivos ópticos a partir do 
Renascimento, ela foi reforçada até assumir a força colectiva que lhe atribuímos. Esta influência não é 
alheia ao cinema onde múltiplos filmes a referenciam, logo a começar com o Rear Window (1954) de 
Hitchcock. 
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poder e podendo até ser exercidos em simultâneo (como no modelo panóptico da 

prisão de Bentham no qual os guardas viam todos prisioneiros (panoptismo) mas os 

prisioneiros só podiam ver os guardas (sinoptismo))340. Podemos ver nos censos 

romanos um precursor do panóptico e nos espectáculos de gladiadores uma forma 

sinóptica de escopofilia. A tele-realidade não versa a substituição do panóptico pelo 

sinóptico, antes refere como um dispositivo tecnológico de mediação simbólica 

possibilita a experiência estética nas sociedades contemporâneas e o faz por 

intermédio de uma mostração a todos das relações sociais de alguns - e isso demonstra 

talvez o laço entre visibilidade e publicidade. Ela amplia o sinoptismo ao dar a ver a 

todos os espectadores um número comparativamente reduzido (e nesse sentido 

privilegiado) de personalidades. Mas o poder do sinóptico difere do panóptico porque 

enquanto este é elitista, o primeiro pauta-se por ser plural ao conceder a um grande 

número de pessoas a possibilidade de observar alguns indivíduos. Big-Brother é, pois, 

um péssimo nome para o programa televisivo de realidade em questão desvirtuando a 

herança de Orwell. A haver parecença, é somente na interiorização da vigilância341 que 

cada indivíduo participante desenvolve. Tal como a etimologia demonstra, synoptickos 

deriva de synopsis, de uma perspectiva geral, enquanto panoptikos significa uma 

perspectiva total. Porque enquanto, em 1984, o Big-Brother significava um dispositivo 

escopofilico de carácter panóptico, no programa de realidade ele assume-se 

marcadamente como um dispositivo sinóptico. Ele permite que milhões de 

espectadores observem apenas catorze residentes na Casa. Além disso, enquanto no 

romance de Orwell, o Big-Brother exercia um poder político totalitário, o poder 

sinóptico do programa televisivo homónimo aponta, antes, para uma escopofilia de 

contornos mais sociais. Em vez de se concentrar na coerção, ele opera pela sedução, 

pela comoção, por um desejo do indivíduo se insinuar publicamente. Em vez de vigiar, 

ele dá a observar, mostra, traz as interacções sociais para a sala-de-estar.   
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 Sobre o assunto leia-se, entre outros, Mathiesen (1997) e Lyon (2006). 
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 É bastante plausível colocar a capacidade socializadora junto desta interiorização: eis a crítica que 
consiste em ver o interesse de Big-Brother como que nascendo de uma pulsão de vigilância do outro e, 
simultaneamente, como essa visibilidade (e a sua interiorização) se torna determinante para o indivíduo 
se pensar enquanto elemento social.  
No entanto, a nossa perspectiva afasta-se desta hipótese quando coloca a tele-realidade como um 
indício da mediatização da publicidade. Isto significa que, embora a interiorização da vigilância possa 
acontecer, não resume todas as potencialidades e aptidões socializadoras por desenvolver da tele-
realidade. 
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No fundo, o sinoptismo manifesta uma exemplificação, isto é, uma forma das 

sociedades tornarem publicamente partilhadas uma experiência de contemplação, mas 

também de mostrar como os espectadores se poderão rever, de algum modo, 

naquelas pessoas. Em último caso, a escopofilia e o sinoptismo da tele-realidade 

apontam para um tipo de efervescência colectiva fornecido pela experiência sensível 

das suas imagens. Eles são uma espécie de arroubamento social que a dimensão 

estética do vínculo social permite. Não no sentido de um êxtase comunicacional onde 

os dispositivos tecnológicos de mediação simbólica são tidos como instrumentos de 

transparência e obscenidade que, como escreveu Baudrillard (1988) se traduz numa 

obsessão delirante com um prazer compulsivo que esgotaria o indivíduo de exaustão 

face à profusão de signos e imagens que constantemente lhe pedem interpretação; 

dizemos arroubamento, não no sentido de uma perda do real mas de um ganho social. 

Ele tem para nós o sentido de um arrebatamento ou êxtase colectivo que a visibilidade 

da publicidade na experiência sensível das imagens e aparências da tele-realidade 

potencia. A transparência que reconhecemos à tele-realidade não se prende com o fim 

da privacidade, mas com a promiscuidade entre publicidade e privacidade. O 

arroubamento da tele-realidade versa um encanto colectivo pela imagem - a 

escopofilia - como método de constituir um vínculo social por intermédio da 

experiência estética. Tem a ver com a forma como as aparências e as imagens 

contribuem, não para uma vertigem simulacral, mas para uma viscosidade social onde 

a comunicação é um factor, não de obstrução, mas de desbloqueio. Compreendemos o 

êxtase social mais à maneira de Maffesoli, isto é, de uma saída de si que permite o 

indivíduo unir-se a outros indivíduos e formar um vínculo social (Maffesoli, 2003: 203). 

Esta capacidade agregadora que a imagem e a escopofilia da tele-realidade possuem é 

aquilo que do ponto de vista da sua visibilidade contribui para o processo publicitário. 

 

Individualizações 
 

Não apenas as relações humanas se expõem, patenteiam-se também os 

objectos pessoais e íntimos que, por vezes, são reservados ao quarto. O que conta na 

tele-realidade é o deslocamento para o estético e o modo como os indivíduos parecem 

e aparecem. Talvez por isso a sempre presente maquilhagem mesmo se filmando 
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ambientes domésticos ou a atenção redobrada aos figurinos e ao guarda-roupa como 

o faz Operação Triunfo. Uma das características da escopofilia é que ela se divide em 

duas facetas: por um lado, um desejo de ver; por outro lado, um desejo de ser visto. 

Nesta secção abordaremos a maneira como este lado fáctico da escopofilia esconde 

um processo plural de individualização. 

Com efeito, a tele-realidade pode ser percebida como uma dimensão da 

televisão onde a dimensão pessoal se expõe ao olhar alheio. No duplo processo de 

privatização do público e publicitação do privado, a tele-realidade posta-se como uma 

televisão da intimidade, um agente social que merece a confidencialidade que os 

indivíduos que nele desfilam lhe atribuem. Ela assenta sobre o duplo pressuposto de 

que as personalidades são específicas variando de um indivíduo a outro, e que as 

aparências são expressões directas do “eu”. Cada um deles induz a crença na 

revelação, quer voluntária, quer involuntária dos sentimentos pessoais342. Modos de 

vida idiossincráticos, aspectos pessoais singulares, segredos que até à mostração 

televisiva ninguém conhecia, tudo isto o indivíduo comum se dispõe a revelar. Isto 

assenta numa estratégia de relativização dos sistemas de valor ou de exibição de 

tolerância por parte da sociedade, mas sobretudo indica-nos o modo como os 

indivíduos se assumem como sujeitos de discurso e como agentes activos da sua 

própria individualização. Falar da marginalidade social que certas doenças infelizmente 

podem acarretar, discutir a castidade ou a violência doméstica, tudo isto são temas 

sociais mas são igualmente assuntos que revelam um trabalho sobre si de reflexão 

acerca da sua própria individualidade. Reconhecer esses problemas é, antes de mais, 

aceitar que aquele indivíduo reconhece perfeitamente a sua individualização. Sair do 

anonimato, quebrar o selo do secretismo, deixar a discrição, falar com o rosto 

descoberto, tudo isto são sinais de uma individualidade assumida que encontra na 

tele-realidade um espaço de afirmação. Para lá da evasão e da diversão, ela assume-se 

como factor de fabrico da individualidade. “Os reality-shows são somente a parte 

emersa de um estilo televisual que se situa no coração dos dilemas contemporâneos 

da individualidade pretendendo tratá-los eficazmente ao mesmo tempo que mantém 

as funções distractivas da televisão” (Erenhberg, 1995: 171). A palavra é aí a condição 
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 Há uma semelhança com o modelo público, defendido por Sennett (1992: 259), de apresentação de 
si das sociedades intimistas. 
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para um reconhecimento da individualidade, por isso ela é como que o mestre-de-

cerimónias deste movimento escopofílico de mostração de si. A tele-realidade 

significa, não apenas a reivindicação de uma imagem de si, como também uma 

exigência de reconhecimento por parte do outro e da sua existência. Isto é, a 

subjectivação da experiência individual realizada defronte das câmaras vive 

dependente da confirmação e assentimento dos outros indivíduos. Quando, na 

experiência contemporânea, o indivíduo sente que a sua vida não tem um destino 

traçado mas que assenta num projecto reflexivo da sua identidade, ele volta-se para a 

sociedade, dirige-se ao pequeno ecrã televisivo como forma de redenção da 

sobrecarga de responsabilidades. 

O discurso de si, feito na mediatização do princípio de publicidade, é um 

discurso pessoal que vive das suas ligações com as reacções da audiência e dos 

espectadores, isto é, é discurso pessoal que se alimenta do inter-pessoal e, até do 

inter-relacional. Porque em, muitos casos, é precisamente a relação do indivíduo com 

a alteridade que está em causa. A primeira emissão de L’Amour en Danger, versa as 

dificuldades de relacionamento que um casal experimenta e transmite na primeira 

pessoa as ambições e desilusões que cada um experimenta na sua relação conjugal 

(Mehl, 1996: 18). Claro que a imprensa (a chamada imprensa cor de rosa, por 

exemplo) e a rádio (os programas de participação do auditório) já haviam destacado o 

inter-pessoal mas a novidade da tele-realidade reside no facto de ela literalmente o 

mostrar: observamos as emoções espelhadas no rosto, as mãos cerradas, a frustração 

há muito contida e que agora, ali na televisão, parece pronta a explodir. Deste ponto 

de vista, os sentimentos e as emoções que demonstram as relações ocupam um lugar 

diferente; são momentos de aparição sensível das relações sociais, fases de 

constituição ou remodelação dos processos de individualização que ocorrem na 

publicidade. Assistir a uma discussão no café parece anódino mas observá-la no espaço 

televisivo, onde o seu grau de publicidade é exponencialmente maior, parece ter um 

significado inusitado. A televisão é um terminal relacional (Erenhberg, 1995: 167) e a 

tele-realidade representa isso mesmo: o testemunho ou a visibilidade de si não 

traduzem uma dobra individualista mas a indagação do outro através de uma procura 

de uma abertura comunicativa com ele; eles significam uma preocupação com a 

relação social. A tele-realidade inaugura, pois, uma televisão da mediação relacional 
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que é realizada nos próprios formatos de entretenimento. Ela significa uma tentativa 

publicitária do indivíduo se ligar e se conectar ao outro. É um instrumento de procura 

e reconhecimento dos significados sociais em sociedades contemporâneas menos 

lisíveis e de relações sociais mais nebulosas. E fá-lo aumentando a auto-estima e o 

sentimento de existir socialmente ao mesmo tempo que fornece os recursos 

simbólicos necessários à constituição da relação. Através do seu cunho publicitário, ela 

mantém o vínculo entre indivíduo e sociedade. 

O incentivo à individualização envolve a psicologização dos discursos como 

parte dos seus recursos interpretativos. Os indivíduos recorrem à tele-realidade para 

falar da sua psicologia, dos problemas que sentem esperando que o apresentador, a 

audiência e os espectadores fiquem ali simplesmente escutando-os, acompanhando-os 

na sua rememoração dos dramas passados. Nos talk-shows, por exemplo, a expressão 

é tudo: a ventilação verbal que aí é permitida tem um papel apaziguador, respeitam-se 

as hesitações, os silêncios, as incongruências da expressão oral. A palavra torna-se 

imagem, assim como os não-ditos implícitos naquilo que se diz. E desta forma, os 

indivíduos comuns sentem que tiveram um momento de introspecção, tanto maior 

quanto o tamanho da sua audiência, tanto mais importante porque em vez de terem 

apenas o psicólogo à sua frente, têm a sociedade inteira, em vez de terem uma 

conversa privada e intima tiveram um diálogo onde a intimidade se publicitou num 

desabafo e foi partilhada; tornou-se inter-pessoal porque se exteriorizou na 

publicidade. Bas les Masques ou Você na TV favorecem esta eclosão da palavra que 

expõe a interioridade pessoal: apresentadores e convidados anónimos olhos nos olhos, 

a expressão é encorajadora, a escuta atenta, o tom compreensivo. Os testemunhos 

são recolhidos e com eles o indivíduo liberta aquilo que no seu inconsciente pesava, 

liberta-se da angústia porque a conta a alguém, sente um alívio por partilhar os seus 

dramas com outros indivíduos. Esta é uma televisão que escuta. 

A tele-realidade corresponde assim a uma espécie de confessionário social 

onde se expõem as particularidades. Criando uma tele-intimidade, a tele-realidade 

coloca ali o indivíduo a expurgar o que lhe vai na alma, deixa-o ser o locutor principal 

enquanto ele procura a indulgência dos espectadores que lhe permitirá realizar com 

sucesso o processo catártico. Eles, ao procederem ao reconhecimento e aceitação do 

que o indivíduo confessa, estão a desenvolver, nesta perspectiva, uma espécie de 



 

507 
 

remissão dos pecados oferecendo-lhe o perdão ou a compreensão (consoante os 

casos) ajudando-o a que, a partir dali, ele possa ter uma nova compreensão da sua 

experiência. Expiando, assim, as dissonâncias cognitivas, recorrendo ao assentimento 

do apresentador e dos espectadores, o indivíduo comum fala nesse confessionário 

social perseguindo a sua busca identitária. Com efeito, a confissão catódica não é 

apenas uma das formas mais legítimas de produzir o autêntico do indivíduo, a sua 

psicologia e as suas emoções, a confissão pode ser vista como uma prática social de 

estruturação da experiência individual, isto é, da sua própria individualização. Como 

nos lembra Foucault, “o indivíduo autentificou-se a si próprio, durante muito tempo, 

pela referência dos outros e a manifestação da sua ligação a outrem (família, 

obediência, protecção); depois autentificaram-no pela discurso de verdade de que ele 

era capaz ou que era obrigado a proferir sobre si próprio. A confissão de verdade 

inscreveu-se no coração dos processos de individualização pelo poder” (Foucault, 

1994: 63). À confissão é atribuída, ao longo do pensamento ocidental, a capacidade de 

extrair a verdade das profundezas interiores do indivíduo, tal como à maneira estóica, 

o exame pessoal conduz aos caminhos tortuosos da consciência pessoal. 

Historicamente ela foi vista como um meio importante de produção de identidade. 

Sem nos atermos à leitura foucaultiana, queremos sugerir uma ponte entre a confissão 

e a confissão catódica que observamos na tele-realidade. Porém, essa ponte é obtida 

por intermédio das diferenças que definem os tipos confessionais. Face a uma 

confissão católica operada, em segredo ou comedimento, no espaço privado, a 

confissão catódica despedaça os limites que a continham e inunda o processo 

publicitário. O seu discurso torna-se vasto a todos e pode versar qualquer assunto. 

Trata-se de um modelo aberto da confissão (Dovey, 2000: 107) que neutraliza a sua 

forma ritual e as hierarquias que fundam o modelo católico, tornando-se um processo 

disperso e refractado em muitos aspectos culturais. Já não comanda uma 

categorização absoluta da identidade mas um comprometimento com as formas 

particulares de construção da individualização. Contrastando com o processo 

centralizado e totalizador da confissão católica, na confissão catódica os processos de 

individualizações caracterizam-se por ser abertos, plurais e múltiplos. Eles denotam 

uma matriz cultural dinâmica, através de uma variedade de programação de realidade 

e de uma variedade de diferentes modalidades de expressão sentimental, que 
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contribuem para um fabrico social complexo e difuso da individualidade. Nem todos os 

discursos pessoais são confessionais, evidentemente; mas alguns deles escorregam 

para esse registo quando, nesse movimento, se joga a construção social das 

identidades. Os indivíduos já não estão frente a uma autoridade, como o padre ou o 

médico, mas confessam-se a indivíduos comuns seus semelhantes. Nessa medida, a 

confissão torna-se menos um monólogo que se subordina ao interesse de uma elite, 

mas um diálogo diversificado que reconhece a natureza interactiva e partilhada das 

identidades sociais. Os espectadores, audiência ou apresentadores não estão ali para 

os julgar e criticar; estão, antes, para participarem num processo de gestão das 

identidades, de reconhecimento da autenticidade e de resolução de potenciais 

conflitos que o projecto reflexivo do self da individualização possa conter. A revelação 

como modo principal da confissão resvala na sua forma catódica contemporânea para 

um desabrochar da individualidade e a sua comunicação pública à sociedade. Mas este 

descerrar-se por parte do indivíduo não significa o início de uma produção unilateral, 

avaliadora, categórica da individualização; aponta, por outro lado, para uma dinâmica 

social participada onde a sua publicidade faz parte da sua própria constituição como 

individualidade. A confissão na tele-realidade não significa reconhecer um 

comportamento desviante ou pecaminoso em relação a uma determinada concepção 

social da identidade; sugere antes a celebração de um percurso pessoal que se torna 

compartilhado e reconhecido publicamente. Face à prescrição da confissão católica, a 

confissão catódica lida com o reconhecimento; face à culpabilização ela opõe a 

vitimização e a desculpabilização; face à exposição gratuita, opõe a manifestação da 

diversidade e da particularidade contidas na tele-realidade. A confissão catódica 

denota, assim, um direito que o indivíduo sente em reclamar publicamente e em 

conjugação com a reacção dos outros, a sua individualidade. 

Mas a tele-realidade, além de escutar, também fala ao indivíduo comum. Ao 

mesmo tempo que o indivíduo se expressa, a mediatização da publicidade operada 

pelos dispositivos tecnológicos de mediação simbólica configura-os como profissionais 

do conselho prático, difundindo cada vez mais receitas acerca de “como viver”. A tele-

realidade não foi alheia a esta corrente e recolhe uma legitimidade pública para dar 

conselhos de vida aos espectadores. Assim, o modo como ela promove as 

individualizações não tem apenas a ver com a responsabilização de si que a 
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desocultação da intimidade representa, como também com um espaço onde os 

indivíduos trabalham a sua própria subjectividade (cf. Erenhberg, 2005: 222). “Seja 

feliz”,” desfrute de mais tempo para si”, “ como fazer os outros gostar de si”,“como ser 

uma boa profissional”, são temas alvo de conselhos práticos emitidos pela tele-

realidade feitos num tom prescritivo que pretende revelar as leis da vida para que cada 

indivíduo possa melhor fruir dela. Espécie de treinadora pessoal, a tele-realidade 

contribui para a reflexão individual ao afirmar a força interior de cada pessoa, e os 

efeitos que a sua vontade própria podem ter na melhoria do seu bem-estar. Em Dr. 

Phil, é evidente esta exortação das capacidades pessoais e a sua importância para o 

indivíduo comum assumir o seu próprio destino. Mas trata-se de um destino que tem 

de ser construído pelo indivíduo na sua relação com os outros; depende sempre do 

modo como ele se posiciona face às expectativas dos que o rodeiam insistindo no 

diálogo e na comunicação franca como vias de acesso ao bem-estar pessoal. 

Na tele-realidade, a televisão não é, então, apenas um intermediário do que se 

passa no mundo, ela é um divã gigante onde os indivíduos aliviam as suas angústias; 

ela é redentora enquanto cuida dos espectadores, ouvindo-lhes as mágoas ou 

aconselhando-os a como lidar com os desgostos. “Ela intervém na vida mental dos 

nossos cidadãos, transcende o seu papel de receptáculo e de vulgarizadora, em suma, 

a sua função mediadora. Ela torna-se, ela própria, psicóloga amadora” (Mehl, 1992: 

40). Com efeito, antes da tele-realidade um casal com dificuldades conjugais dirigia-se 

a um especialista clínico ou aconselhava-se junto de uma terapeuta. Agora, os 

espectadores encaminham-se para a sua televisão reclamando o exercício de uma 

acção curativa. Isto pode ser explicado pelo abrandamento económico das sociedades 

ocidentais e a necessidade de poupar o dinheiro de uma consulta; mas estará 

sobretudo relacionado com a proximidade que a tele-realidade trouxe entre 

espectadores e programas de realidade. É como se eles sentissem uma familiaridade 

extra que os faça de imediato sentirem-se à vontade para recorrer ao plateau 

televisivo. Como se vendo e proferindo-se perante uma audiência de indivíduos 

comuns, os espectadores se sentissem à-vontade para se dirigir ao grande divã da tele-

realidade. Dr. Oz Show, e especialmente Dr. Phil, desempenham exactamente esse 

papel de apoio médico e aconselhamento psicológico. Neste último discute-se, por 

exemplo, o que é o amor abusivo ou como enfrentar as situações que se perde a 
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confiança nos outros. Mas fá-lo não apenas apresentando o ponto de vista do médico 

e terapeuta, mas do ponto de vista do indivíduo comum, dando alguns minutos ao 

espectador anónimo para contar aquilo que sente, mas também dando o tempo para 

falar, e de modo a que as associações livres aí emergentes revelem o seu inconsciente 

profundo. Neste sentido, este tipo de programação de realidade traduz uma “televisão 

traumática” (trauma tv) (Dovey, 2000: 22), uma exposição das tragédias pessoais que 

outrora se confinavam às memórias343 íntimas e que agora invadem a cena pública. 

Esta expressão aponta, não para uma televisão que seja apreendida de forma 

traumática mas uma televisão que traz à publicidade todas as ansiedades e 

inseguranças que antigamente se restringiam à privacidade. O espaço doméstico 

deixou de ser o local predominante dos dramas familiares e pessoais, é toda a 

sociedade que agora tem oportunidade de os testemunhar. E não só testemunhar: ela 

pode contribuir monetariamente, através da televisão, para comprar uma cadeira de 

rodas, ou um mesmo construir uma casa adequada para pacientes como doenças 

mentais incapacitantes. Mas a grande inspiração para este deslocamento dos traumas 

da privacidade para a publicidade é a possibilidade de identificação que eles contêm: 

ao serem desabafados e arejados na mediatização da publicidade, eles dão o alento a 

quem está a passar pelas mesmas experiências ao mesmo tempo que são sublinhados 

os pormenores necessários para se evitar que os espectadores passem, alguma vez, 

pela mesma situação. Eles asseguram ao tele-espectador que o seu problema é 

partilhado por milhares de outras pessoas, que somos todos semelhantes nas nossas 

dificuldades e medos secretos unindo de forma muito particular a singularidade 

individual e o comum partilhado pelos indivíduos. Dispositivo de comunicação pública, 

a tele-realidade pode não dirigir-se a nenhum espectador em particular mas possibilita 

que qualquer um nela se reconheça (Ehrenberg, 2005: 251). Ao comprometer-se com 

as desgraças e embaraços individuais, a tele-realidade oferece, assim, abundantes 

oportunidades de identificação. Programas como Trisha, Oprah ou The John Walsh 

Show assentam nesse pressuposto de que as emoções violentas devem ser 

exteriorizadas, que os traumas devem ser combatidos pelas emoções que suscitam e 
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 Com efeito, se no séc. XX as memórias traumáticas tendiam a concentrar-se em acontecimentos 
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histórias e memórias pessoais passaram a contribuir para essa memória colectiva das sociedades. 
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só depois pelas palavras (Biressi e Nunn, 2005: 111). Eles repousam na ideia de que há 

algumas experiências demasiado “reais” para serem expressas somente por palavras 

pelo que incentivam os convidados a desfazer-se em lágrimas, a mostrar sinais de 

stress ou a exibir sinais de incapacidade física como resultantes dos traumas que ali 

são partilhados. Na televisão traumática, a tele-realidade pretende comunicar toda a 

experiência para lá do limite que as palavras impõem; cada plano ou cada pergunta 

são tentativas de capturar a realidade emocional dos convidados. O que é fundamental 

é que a visibilidade das expressões faciais permita chegar ao espaço mental do 

indivíduo, vislumbrar-lhe a alma, que seja uma via privilegiada de acesso à sua 

psicologia. Frases inacabadas, silêncios repentinos, lágrimas a aflorar, constituem aqui 

os sinais desse processo de rememoração traumática que, em última análise, visa 

diminuir a ansiedade. Falar mas sobretudo mostrar para se curar é, talvez, a divisa de 

uma televisão traumática. Assim, mais do que uma recuperação gratuita do drama, a 

tele-realidade coloca-se como uma televisão que ambiciona redimir esses traumas, 

resolver as contradições, ajudar o indivíduo a lidar com elas na sua vida quotidiana.  

Ela contém, deste modo, uma dimensão terapêutica colocando-se sempre do 

lado da vítima. A terapia é feita não apenas porque oferece um divã para o indivíduo 

desabafar, mas também porque este tipo de programas de realidade promovem a 

auto-ajuda, a auto-estima e a demonstração de solidariedade no âmbito de um 

processo publicitário, o qual é fundamental no modo como o indivíduo pensa a sua 

própria experiência traumática. Como explica Ehrenberg, “a convocação de um outro 

que vos olha é um recurso para sair do enclausuramento privado, ela dá uma 

consistência às realidades psíquicas, autentifica-as. O acesso a uma cena pública é um 

meio de desinibir porque assegura ao indivíduo que as suas dificuldades não têm nada 

de infame ou de medíocre” (Ehrenberg, 2005: 251). E frequentemente, a terapia não 

se realiza somente entre o indivíduo, o apresentador/especialista e os espectadores; 

envolve igualmente a participação de familiares e amigos que desse modo dão o seu 

aval e incentivo público à recuperação emocional dos indivíduos/pacientes. Uma das 

emissões de Trisha, no Reino-Unido, tinha como título “With a Little Help of my 

Friends” (Dovey, 2000: 119). Com a dimensão terapêutica presente em certos talk-

shows ou programas de realidade de auto-ajuda não estamos a atribuir uma 

verdadeira função clínica à tele-realidade. Estamos, antes, a salientar o modo como 
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esta programação de realidade fornece a oportunidade para discutir temas 

emocionalmente dolorosos que, em certos casos, nos lembram uma situação 

terapêutica pelos seus aspectos de desculpabilização, conforto e motivação344. O lado 

terapêutico dos talk-shows reside então no tipo de discurso aí levado a cabo: um 

discurso que procura ser coerente construído num ambiente público, mas não 

obstante e paradoxalmente, intimo e que visa chegar a pequenas conclusões 

temporárias, as quais representam os “ganhos terapêuticos” do indivíduo. O 

apresentador tem aqui um papel incontornável assumindo o papel de “terapeuta” pelo 

modo como concatena os tópicos, estabelece paralelos e contrastes, interpreta e 

sugere com o fim de colocar o indivíduo em contacto directo com as suas emoções. Em 

Kilroy, o apresentador interroga (“quais foram os problemas que as crianças 

causaram?”), desafiando emoções (“mas afinal de que se trata, porque é, Jackie, que 

está a reagir assim?”), lançando interpretações que ajudem o indivíduo/paciente a 

compreender-se melhor (“quer dizer que sentiu que ele estava a competir com as 

crianças?”), ou clarificando o discurso de maneira a torná-lo mais perceptível e 

coerente (“sentiu-me ciumenta”; “então, achou que ele estava a invadir o seu 

espaço”). No fim, Kilroy ainda põe o braço à volta dos ombros da sua convidada 

selando com familiaridade a sessão terapêutica televisiva por que passaram 

(Livingstone e Lunt, 1996: 64). 

A abertura das fronteiras interiores levou a uma psicologização da tele-

realidade cujo efeito passa, então, por esta transformar-se num espaço de conselho de 

vida, mas também num espaço que promove a recomposição dos recursos 

interpretativos dos indivíduos. É mostrando aquilo que sente e desabafando 

publicamente na televisão, mas também ouvindo aquilo que a televisão lhe pode dizer 

acerca da sua própria vida, que as individualizações são construídas na tele-realidade. 

Porque a tele-realidade é uma televisão de companhia – ouvindo e aconselhando -, ela 

torna-se o reino da relação e do inter-pessoal. Ao modelo da impessoalidade 
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 Talvez a maior aproximação entre a dimensão terapêutica da tele-realidade e a psicoterapia seja 
ilustrada pela Rational emotive behavior therapy (REBT). Proposta por Albert Ellis, em 1959, a tele-
realidade assemelha-se a esta terapia de comportamento cognitivo pela ênfase na crença de que as 
tragédias pessoais podem ser melhor ultrapassadas através da maneira como o indivíduo constrói as 
suas perspectivas do incidente através da linguagem, crenças, interpretações. Assim, segundo o modelo 
A-B-C, a adversidade (A) tem consequências menores (C) se as crenças (B) forem construtivas, positivas 
e flexíveis. Os talk-shows trabalham justamente com esta suposição tentando que a discussão pública 
televisiva contribua para uma perspectiva mais positiva da adversidade. 



 

513 
 

característica da vida contemporânea urbana (como Simmel escreveu), e ao modelo da 

personalização onde (como defende Sennett (1992)) as roupas exprimem a 

personalidade, a tele-realidade exprime um modelo da inter-pessoalidade, onde a 

escopofilia está associada a uma validação da palavra que articula o pessoal e o 

colectivo, o secreto e o visível, aquilo que se sente em privado e o publicamente 

dizível. A palavra individual faz-se relacional, o privado torna-se público, a 

individualização é operada no processo publicitário. A tele-realidade é, assim, um 

modelo televisivo marcado pela comunicação e por um sincretismo dos imaginários 

sociais: pretende restaurar o laço social através da escuta, do diálogo, da palavra que 

expõe. A ela subjaz o seguinte corolário: conjurado a um individualismo que o faz 

privar-se da sociedade, o indivíduo combate essa perda de identidade e do sentido 

através da sua exposição pública nas imagens televisivas utilizando a palavra como 

pivot e ponte de acesso aos outros indivíduos; porque sabe que a sua individualização 

depende de uma relação à definição plural dos indivíduos, ou seja, à sociedade. A 

amplitude com que a alma é mostrada na tele-realidade corresponde à extensão da 

capacidade do indivíduo entrar em contacto com o outro. Para que ele compreenda o 

seu lugar na sociedade necessita de ser ajudado pela sociedade, e a tele-realidade 

constitui uma via de acesso ao processo publicitário. A individualização é tanto maior 

quanto maior o número de relações que estabeleça com os indivíduos. Os programas 

de realidade oferecem uma espécie de resposta a individualizações cada vez mais 

trajectórias e instáveis, ao providenciar a multiplicação pública de ligações entre os 

indivíduos, e com isso, reforçar a individualização de cada um. Se cada um necessita de 

reivindicar a sua individualidade, conhecer-se, criar o seu estilo de vida, isso não 

desagua num individualismo egoísta mas num processo de individualização que 

encontra na publicidade mediatizada que a tele-realidade caracteriza as mediações 

relacionais. A vontade escopofílica de aparecer na televisão deriva desse 

inflacionamento da subjectividade que o acesso ao processo publicitário possibilita. E o 

grande atractivo de Big-Brother está nesse carácter sinóptico: a certeza que os 

indivíduos têm de ser vistos e reconhecidos pela larga maioria dos espectadores (e 

consequente, da sociedade) e a convicção de que essa exibição de si contribui para a 

sua individualização. Em cada tele-voto, somos confrontados com esse significado 

subliminar: que o problema da relação e da subjectivação se encontra em cada acção 
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que os concorrentes fazem345. A concepção de uma sociedade dos indivíduos 

corresponde à ideia de que nós estamos cada vez menos em lugares definidos e mais 

em relação com outros indivíduos, num processo que compromete a nossa própria 

individualidade. Esta pauta-se por ser aquilo que põe em relação a realidade interna e 

a realidade externa. Quanto mais vivemos numa relação comunicativa com os outros, 

mais nos tornamos indivíduos. 

Com efeito, um dos traços da escopofilia hodierna é justamente o prazer que o 

indivíduo retira de ser visto por outros. E isto não obriga a trazer à colação o 

narcisismo habitual entorpecedor a que muitos programas televisivos de realidade têm 

sido associados. Pelo contrário, essa mostração é um aparecimento, é uma 

inauguração social por parte do indivíduo, um entrar, pela porta da visibilidade, no 

mundo público. A haver um movimento narcísico é um movimento avesso: aquele em 

que o indivíduo se reconhece; mas reconhece-se na imagem especular como um outro, 

alguém que necessita de ser visto e percebido para ser reconhecido pelos outros. Aliás, 

de Freud a Lacan, encontramos este movimento como fundador da consciência 

individual. 

O exercício que transforma a intimidade em extimidade (Tisseron, 2005: 52), 

isto é, em revelação da vida íntima física e psicológica, traduz o desejo de comunicar o 

seu mundo interior. Seria incompreensível se não fosse percebido como uma atitude 

de expressão pessoal. Neste caso, a extimidade ou o movimento de exteriorização da 

intimidade não versa apenas a relação com o outro, versa a relação consigo próprio 

traduzindo, assim, uma das facetas da escopofilia: esta não passa apenas pelo prazer 

em ver, como pelo prazer em ser visto mostrando-se a todos346. Na extimidade, o 

indivíduo está implicitamente a reconhecer aos interlocutores a partilha do mesmo 

sistema de valores (no caso da tele-realidade, o valor da individualização obtida pela 

relação com a sociedade que se estabelece com a revelação de si), bem como a 

reconhecer a possibilidade tácita de identificação. Mas está, no fundo, a reconhecer 
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 Por isso é que a questão “como serei visto lá em casa” percorre toda a participação dos indivíduos 
nos programas televisivos de realidade. Eles sabem que uma parte importante do seu projecto reflexivo 
depende do modo como a sociedade os reconhece. Em Big-Brother, o que está em jogo não é apenas o 
prémio final, é, antes de mais, a própria possibilidade de um processo de individualização positivo. 
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 Percebemos esta exibição de si sobretudo na sua vertente comunicacional, a qual versa uma busca 
publicitária do indivíduo pelo reconhecimento da sociedade. Da nossa reflexão ficam excluídos os 
aspectos considerados “patológicos” habitualmente associados a muitos dos programas televisivos de 
realidade como o exibicionismo ou a estereotipagem. 
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uma cultura televisiva que crê que na multiplicação das imagens pessoais se 

multiplicam os espelhos da sua própria identidade e aumentam as possibilidades de se 

conhecer melhor. O apetite da revelação extíma esconde uma vontade de criar 

ligações e de potenciar diferentes perspectivas de si como se a sua individualidade 

aumentasse com a anexação de um maior número de mostrações de si. Talvez 

possamos compreender o lado fantasista e carnavalesco de alguns programas com 

esta suposição: quando em Big-Brother os concorrentes se mascaram, se pintam ou se 

caracterizam, o que aqui está em jogo não é a multiplicações das imagens de si? Não 

será também por estes comportamentos histriónicos que os indivíduos participantes, 

mais tarde, revelam ter crescido e conhecerem melhor aquilo que são? Em Loft Story 

ouvimos da boca dos participantes: “aprendi a conhecer os outros melhor” e “ aprendi 

a conhecer-me melhor” (Tisseron, 2005: 147). Segundo esta perspectiva, ser célebre 

por intermédio da extimidade, é percebido como um meio de individualização já que a 

celebridade, na tele-realidade, implica frequentemente a multiplicação das 

experiências. Cada experiência é uma aproximação aos limites da individualidade 

sendo por isso que muitos concorrentes expressam a motivação da sua participação 

pelo “desafio pessoal de testar os meus limites”. Em cada aparição, semana após 

semana, a multiplicação das imagens salienta uma exaltação de si. Na cultura 

ocidental, facilmente ligamos a identidade à aparência347, sendo a imagem um dos 

signos do reconhecimento de si. A escopofilia tem, assim, a ver com a criação e 

ampliação do processo identitário e manifesta-se, não apenas no trabalho individual 

em programas de realidade, mas também com a criação de identidades colectivas 

propiciadas pela emergência do sentimento comunitário da tele-realidade.  

O problema da tele-realidade relativamente à extimidade e a identidade 

consagra-se na dificuldade em conciliar o número de imagens de si: raras, as imagens 

aprisionam a aparência e condicionam a percepção de si por parte do indivíduo; 

abundantes, deixam-se resvalar para uma profusão que não permite o indivíduo 

encontrar em si o seu referente. Contudo, apesar desta fragilidade, a identidade não 

se confunde com a aparência: a aparência é que é um dos recursos identitários e um 

dos mais trabalhados na tele-realidade e no desejo de extimidade. É que, como 

reconhece Mehl (1996: 159), a intimidade tornou-se um terreno movediço e arbitrário 
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que o indivíduo manipula. E, portanto, se as imagens contribuem para a identidade, 

essa extimidade é, porém, controlada pelo indivíduo. Ele estabelece a linha que separa 

aquilo que quer dar a conhecer de si, daquilo que ele sente que é. É como se dissesse à 

tele-realidade: “tu tens a minha imagem, mas não me tens a mim por inteiro” (cf. 

Tisseron, 2005: 99). Como se, perante as imagens televisivas, existisse sempre um 

resto inapropriável e intransmissível. Luc, um seropositivo francês, dizia antes de falar 

publicamente da sua condição na televisão: “eu tinha medo; tinha o sentimento de 

que a minha vida privada seria abalada. E, contudo, a minha privada persiste. As 

pessoas não conhecem mais do que uma ínfima parte da minha vida privada. 

Verdadeiramente um iceberg. E o resto é o meu jardim secreto” (Mehl, 1996, 160). 

Deste modo, há um desfasamento entre imagem e identidade embora a sua relação 

seja de dependência, tal como a tele-realidade exemplifica.  

Este comentário serve-nos também para compreender que a extimidade é, 

assim, modular, não acontece por inteiro. A extimidade é sempre uma reescrita da 

intimidade, uma sua reelaboração com vista à partilha pública. No fundo, a extimidade 

integra a intimidade e contribui para o seu delineamento. A intimidade não pode ser 

concebida sem a sua publicitação porque a confrontação das escolhas privadas e 

pessoais perante o juízo do outro contribui para a definição do indivíduo. Cada 

indivíduo fixa as fronteiras da sua própria intimidade decidindo aquilo que guarda e 

aquilo que mostra. Há, pois, uma indeterminação constitutiva da intimidade: esta 

redefine-se com a publicidade e remodula-se na tele-realidade. Pois, como vimos, a 

relação entre o público e o privado passa pela visibilidade e a invisibilidade, cada 

indivíduo sendo o mestre desta repartição. A intimidade não representa senão um 

aspecto da subjectividade, uma faceta da personalidade, uma dimensão dessa 

singularidade (Mehl, 1996: 164). Sobre os projectores e defronte às câmaras, a 

intimidade torna-se extimidade, torna-se visível e indiscreta. Esta perspectiva difere 

daquela em voga na sociedade liberal do séc. XVIII348 para a qual a intimidade era o 

último bastião da subjectividade, espécie de envelope que protegia a identidade 

individual das agressões exteriores. Pelo contrário, a intimidade, sobretudo no 

exemplo da tele-realidade, forma-se em estreita articulação com o processo 
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publicitário. Ela conforma-se na coexistência com a extimidade. A intimidade não 

passa tanto pelo quarto de dormir, como qualquer coisa que o indivíduo estabelece 

publicamente como não visível ou não-dizível. François Vigouroux, convidado de Bas 

les Masques comentava precisamente isto, a propósito da sua participação nesse 

programa: “ Há coisas íntimas que não mencionei e que eu me absteria absolutamente 

de dizer (…). A intimidade é o reconhecimento dos sentimentos cada vez mais ricos, 

cada vez mais complexos (…), pelo que a intimidade se cria em qualquer coisa de mais 

profundo (…)” (Mehl, 1996: 161). Este depoimento está em consonância com a 

distinção que Damásio, no campo da neurociência, fez entre emoção e sentimento 

(Damásio, 2000): a primeira, dirige-se para o exterior tornando-se pública, enquanto o 

segundo se caracteriza por se dirigir para o interior e ser privado na sua acepção 

restrita. Os sentimentos assumem a experiência mental das emoções facilitando o 

planeamento de formas de resposta adaptadas ao contexto em que se inserem. 

Enquanto as emoções dificilmente se podem conter, já os sentimentos pertencem a 

esse campo da privacidade que cada indivíduo decide se quer, ou não, reter para si. 

Em síntese, a intimidade é formulada em acordo com a imbricação da extimidade, do 

público e do privado, sendo objecto de definições individuais elaboradas em 

articulação com as solicitações da sociedade. Sendo partilhável, há, contudo, uma 

parte inexpugnável, sede da consciência e do sentimento de si. Daí que a tele-

realidade deva ser compreendida como uma contribuição para a expressão e formação 

das individualizações e subjectividades. Estas estão dependentes do foro privado e 

intimo, mas num vai-e–vem entre privacidade e publicidade, numa acareação 

constante entre pressões interiores e pressões exteriores. Sobretudo, a tele-realidade 

concorre para a redefinição contemporânea do individualismo: ela apresenta-se como 

uma via pública de ligação e religação dos indivíduos onde o direito à individualização 

e subjectividade de cada um é defendido em conjugação com o seu reconhecimento 

por parte da sociedade. Ela procede, assim, à gestão das particularidades e 

reconhecimento das pertenças comuns. 

A acção da tele-realidade na reformulação do entendimento contemporâneo 

do individualismo reflecte-se a outro nível: o da ética. Programas de realidade 

baseados na saúde (Children’s Hospital) como em estilos de vida (Gardeneres’ of the 

World, Wife Swap, He’s a Lady, ou Changing Rooms) parecem centrar-se numa inflexão 
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ética da televisão que os indivíduos utilizam para compreender os valores do que é um 

modo correcto de viver. Cada vez que eles representam um estilo de vida ou um valor 

pessoal, os espectadores estão necessariamente a envolver-se numa relação ética 

negociando e questionando a sua própria individualização. No fundo, quando o 

espectador se vê confrontado com imagens que o fazem pensar naquilo que o define, 

ele está a proceder a uma avaliação ética de si (Hill, 2005: 109).  

Um dos modos mais frequentes da inflexão ética da tele-realidade prende-se 

com uma ética do cuidado. Isso observa-se em programas de solidariedade social 

como Oprah Big Give ou Extreme Makeover- Home Edition, quando as preocupações 

assumem um carácter colectivo, ou Extreme Makeover, quando a incidência do 

cuidado é mais particularizada e pretende aumentar a auto-estima do indivíduo 

através da melhoria da sua aparência. Na tele-realidade, a ética do cuidado (de si ou 

dos outros) caracteriza-se pela sua partilha pública: por um lado, isso possibilita um 

reconhecimento da importância social das questões identitárias por parte dos 

espectadores; por outro lado, representa um trabalho ético de contornos 

eminentemente colectivos (porque têm origem na sociedade e porque se cumprem na 

mediatização da publicidade). Os aspectos mais singelos do quotidiano podem 

transformar a sensibilidade ética dos espectadores, destacando áreas sociais e 

actividades, ou aconselhando a cultivar determinadas práticas e condutas. Tal como o 

souci de soi que Foucault (2003) trabalhou, os traços éticos manifestam-se no trabalho 

de si. Reencontramos este mesmo trabalho de si na tele-realidade quando nela se 

oferecem conselhos de como melhorar a nossa casa, a nossa apresentação pública, ou 

mesmo quando, na sua missão terapêutica, ela se orienta para o aperfeiçoamento da 

nossa relação connosco próprios. “A programação de realidade ocupa uma posição 

complexa relativamente ao cuidado de si e a uma ética do cuidado. Por um lado, o 

conteúdo de programas acerca de estilos de vida centra-se no modo de melhorar o 

cuidado do self. Por outro lado, o conteúdo de muitos programas de realidade 

centrados na saúde é acerca de como os outros cuidam dos indivíduos de forma 

responsável e empenhada” (Hill, 2005: 123). Este tipo de programação de realidade 

visa exactamente isso: aperfeiçoar o indivíduo, torná-lo melhor, fazê-lo conhecer-se e 

incentivá-lo a empenhar-se na formação contínua da sua individualidade. Isto passa 
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não apenas por preceitos que regem a aparência e domesticam o corpo349 

aclimatando-o à personalidade (adornando-o com piercings ou tatuagens, só para dar 

um exemplo); passa igualmente por prestar atenção ao modo como os outros se 

cuidam a si próprios e integrar os preceitos observados na sua própria conduta. Esta é 

a dimensão exemplificadora da tele-realidade: na medida em que encerra uma forte 

inflexão ética, ela pode ser a origem da inflexão ética que os indivíduos realizam neles 

próprios. O trabalho sobre si começa na publicidade; e na contemporaneidade essa 

referência remete-nos por vezes para a tele-realidade (voltamos a sublinhar, sem com 

isso dizer que todos os programas televisivos de realidade concorrem para tal). 

Muitas vezes, este tipo de programação facilita uma discussão ética pela 

infracção aos valores dos espectadores que encerram. Por exemplo, Ladette to Lady, 

emitido em 2005 no Reino Unido, pretendia que jovens mulheres cujo comportamento 

assentava na brejeirice e indecência se transformassem em exemplos de mulheres 

civilizadas e polidas. Aí aprendiam as regras de etiqueta e a comportar-se 

adequadamente em todas as situações sociais transformando-se em si em senhoras. 

Este tipo de questões – o que é ser mulher ou o que define o comportamento 

feminino? – poderá suscitar acesas discussões (por vezes familiares) porque o 

programa de realidade arrisca mostrar aquilo que socialmente é incorrecto ou 

ilegítimo. Por outro lado, suscita discussões, porque aqueles que defendem a 

pluralidade dos estilos de vida discordam desta leitura e consideram que a exibição de 

comportamentos estroinas se justifica pela liberdade que cada indivíduo deve possuir 

para definir publicamente a sua individualidade. Há assim uma interrogação marcada 

pela negação ou aceitação da transição entre os valores demonstrados na tele-

realidade e os valores que cada espectador possui. Em cada acção, o tele-espectador 

está a comparar crenças e valores que lhe permitam aferir se se identifica, ou não, com 

aquilo que vê. A inflexão ética da tele-realidade faz, assim, com que as 
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 Programas de realidade baseados na transformação da aparência física do indivíduo, como Total 
Makeover, oferecem-se um caso de estudo importante para compreendermos uma das 
individualizações que estão disponíveis às mulheres na tele-realidade. Eles contêm em si uma 
verdadeira ética do cuidado de si baseado na abstinência e no sofrimento silencioso que o trabalho 
sobre o corpo da cirurgia plástica (redimensionando-o, transformando as suas formas, retirando e 
acrescentando volume) implica. Aí a beleza é considerada o meio para a virtude feminina aumentando, 
deste modo, o seu “capital biológico” e o seu “capital social”. Mas chegada à aparência desejada, a 
mulher tem de continuar a exercer um controlo sobre o seu corpo comportando-se e tendo um estilo de 
vida que não ponha em causa a cirurgia estética e os valores adoptados para o seu próprio processo de 
criação da individualidade (cf.Heiricy, 2006: 149-164). 
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individualizações passem por actos de interpretação moral de comportamentos e de 

comparação de valores. Ao se relacionarem de modo intenso com o conteúdo dos 

programas de realidade, os tele-espectadores estão a repensar a sua compreensão de 

si, e a dos outros. Children’s Hospital é um bom exemplo de como a observação e 

acompanhamento da situação clínica das crianças pode reflectir-se a maneira como o 

espectador pensa a doença, as suas relações familiares e o modo como se solidariza 

com os pais e familiares das crianças hospitalizadas (Hill, 2005: 132). Além disso, ele 

relata a vida diária de um grupo de especialistas que fazem da sua profissão o cuidado 

com os outros; médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos eles assumem a 

responsabilidade de zelar pela saúde e bem-estar dos pacientes. 

A tele-realidade pode fazer pensar. Ao fazer pensar induz a reflexão 

espontânea e por seu intermédio contempla uma relação ética do espectador consigo 

próprio e de si com os outros. Há um cultivo da sua individualidade, tal como esta se 

constrói a partir da identificação com individualidades observadas nos programas de 

realidade e com o acatar dos conselhos da televisão terapêutica. Este cuidado de si e 

dos outros é, assim, uma das manifestações contemporâneas do modo como a tele-

realidade procede publicamente a uma reconfiguração – mediatizada e participada - 

das formas plurais de individualização. Ver o ecrã não é apenas observar os outros, 

como também observarmo-nos a nós próprios comparando, confrontando e 

equiparando. É nesse sentido que o ecrã poderá, por vezes, ser identificado com um 

espelho: traduz a consolidação e a renovação das relações de valores que nos 

constituem, ao mesmo tempo que alguns programas provocam a construção de laços 

com a pluralidade de indivíduos.  

O que queremos sublinhar é que a tele-realidade contém em si a possibilidade 

de um reconhecimento de si e de um reconhecimento do outro. Contudo, não estamos 

perante um processo dialógico do tipo deliberativo ou normativo do reconhecimento 

da alteridade. Trata-se da articulação precoce de categorias da individualização que 

convocam o outro e que aparecem em estado emergente nalguns programas 

televisivos de realidade. Assim, estamos, sim, a incluir a tele-realidade, na sua 

indiciação de processos publicitários, como factor possível de individualizações, sem 

com isso pretendermos subsumir todo o processo de reconhecimento à televisão. Não, 
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a tele-realidade é somente mais um coadjuvante potencial desse mesmo (e autónomo) 

processo social. 

 

Excurso – O Prazer das Imagens e a “Aldeia Global”  
 

Quando Aristóteles escreveu acerca do prazer que os homens sentiam nas 

imitações, não tinha em mente as representações de realidade que a televisão 

contemporânea opera. Contudo, na epígrafe de Aristóteles está já incluído o 

sentimento ancestral que liga os homens a observarem as imagens que eles próprios 

produzem. Ora esse prazer é um prazer social e é social na medida em que apreendem 

signos, interpretam símbolos e concluem o que cada representação pode significar. 

Trata-se de um acto colectivo, o mesmo tipo de actividade que a inflexão ética da tele-

realidade promove; porque observar o pequeno ecrã é ainda conectar a pluralidade 

dos indivíduos ou sociedade; e a sua singularidade, é colocar em relação, é inscrever o 

indivíduo na transversalidade das suas interacções sociais. As suas imagens são 

especulares. A tele-realidade liga e religa os indivíduos porque quem aí é representado 

é a própria comunalidade dos indivíduos, são as afinidades electivas que lhes 

permitem individualizar-se através do processo publicitário.  

Neste sentido, a tele-realidade, no seguimento do dispositivo tecnológico de 

mediação simbólica televisivo, corresponde a uma contracção das sociedades, a uma 

condensação das suas formas fluidas num processo publicitário que põe em contacto a 

definição singular e a definição plural dos indivíduos. Contudo, esta compressão que a 

publicidade induz por meio da televisão (e que tentámos delimitar conceptualmente 

como tele-realidade) difere subtilmente daquela constante na epígrafe de McLuhan. 

Porque se o nosso globo não é senão uma aldeia, essa proximidade é sobretudo 

simbólica e religiosa. Mais do que uma aceleração do espaço e do tempo, ou uma 

dimensão protésica das relações entre os indivíduos, o que sobressai na tele-realidade 

é a indexação de uma inscrição publicitária e de uma integração social dinâmica que 

inclui a negociação de ideo-lógicas, tanto quanto a aceitação de representações 

colectivas comuns. Se McLuhan parece pensar a comunicação segundo um modelo 

transitivo e informacional, o que pretendemos com este capítulo, foi pensar a tele-

realidade de acordo com uma perspectiva relacional da comunicação. Não podemos 
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confundir a exponenciação tecnológica com a exponenciação do vínculo social que 

perpassa no princípio de publicidade. A relação não pertence à ordem telemática mas 

à ordem simbólica. A comunidade não é uma realização que envolva exclusivamente as 

chamadas “redes sociais”. O prefixo de “tele-realidade” aponta na direcção oposta ao 

prefixo de tele-comunicação. Este capítulo não entendeu, assim, a tele-realidade como 

um exercício de telecomunicação, isto é, de uma tecnologização da simbolicidade da 

comunicação humana. Compreendeu-a, sim, como um possível factor de potenciação 

publicitária de cariz fáctico que a televisão, enquanto dispositivo tecnológico de 

mediação simbólica, comporta. A tele-realidade representou neste capítulo o modelo 

empírico de análise do funcionamento pragmático da mediatização do princípio de 

publicidade. Imbuída no processo publicitário, funciona como um cimento aglutinante 

dos indivíduos. E porque vive associada à publicidade, todos os aspectos previamente 

discutidos nesta tese se encontram reflectidos no seu funcionamento quotidiano. A 

tele-realidade não é, assim, um fenómeno televisivo novo mas traduzirá uma 

intensificação hodierna da mediatização da publicidade e que tornará, mais do que 

nunca, nítidos os seus contornos de processo colectivo, onde não apenas os indivíduos 

discutem as suas individualizações como estas são aprovadas e reconhecidas 

publicamente pela pluralidade dos indivíduos. 

Como identificar a tele-realidade? Ao longo do capítulo a nossa utilização do 

termo foi genérica podendo ter deixado reticências quanto à sua aptidão para 

catalogar os fenómenos televisivos constantes nos programas de televisão. Essa foi 

uma atitude intencional já que a fluidez do processo publicitário não recomenda que 

se estabeleça uma classificação absoluta e altamente discriminatória. Diremos 

somente que a tele-realidade não coincide com todos os programas televisivos de 

realidade. Como procurámos demonstrar, apenas alguns programas se poderão 

qualificar para essa potenciação do princípio de publicidade. E mesmo esses incluem 

aspectos que de modo nenhum poderão ser associados à tele-realidade. O que 

tentámos neste capítulo foi chamar a atenção para as potencialidades contidas em 

alguns desses programas televisivos de realidade, do ponto de vista da experiência 

pública. A tele-realidade assumiu, assim, não apenas, um recorte terminológico preciso 

em concordância com os nossos objectivos, não apenas um sentido radicalmente 

diferente do de programa televisivo de realidade, como igualmente foi descrita numa 
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direcção antagónica à perspectiva convencional que a identifica com meras práticas de 

exibicionismo, narcisismo, mediocridade intelectual, falta de capacidade para ser um 

modelo cívico de comportamento et caetera. Sem ousar negá-las, o nosso capítulo 

ensaiou levantar o manto da suspeição: e ao fazê-lo cremos ter encontrado, pelo 

menos, um fiozinho de luz ao fundo do túnel para que a possamos perspectivar para lá 

desses criticismos, sem dúvida, plausíveis e muitas vezes justificados. Com a noção de 

“tele-realidade” desejámos afirmar que os programas televisivos de realidade podem 

resumir oportunidades de análise social que não devem ser ofuscadas pelos seus 

aspectos negativos. 

Ao longo da reflexão, foram avançados alguns critérios de avaliação dos 

programas de televisão relativamente à sua inclusão nessa categoria. Assim, revemos 

os principais atributos da tele-realidade, no modo como ela se assume como uma 

função publicitária da televisão. 

Primeiro, a afirmação do quotidiano, como a realidade primeira da experiência 

social preferindo fazer dessa espécie de “observação participante” o fio condutor para 

a compreensão das relações entre os indivíduos. É como se os espectadores pedissem, 

através da mediatização televisiva da publicidade, a restituição da realidade de todos 

os dias. Ampliam, assim, o princípio de publicidade ao desenrolar trivial das suas vidas 

fazendo públicos tópicos anteriormente reservados ao espaço íntimo.  

Segundo, uma heroicização da banalidade baseada em três aspectos: a 

mundanidade dos temas mediatizados, o estilo de apresentação e as pessoas que 

figuram na tele-realidade. O acesso à televisão já não depende de feitos 

extraordinários, de um estatuto especial ou de um conhecimento privilegiado. Pelo 

contrário, quem protagoniza a tele-realidade é o indivíduo comum cujo valor especial 

está justamente em não ser um indivíduo excepcional mas um perfeitamente vulgar e 

com quem qualquer um se pode (salvas as devidas diferenças) identificar. A condição 

para que a banalidade se torne herói é a autenticidade dos comportamentos 

individuais que devem, sob o olhar atento das câmaras, mostrar sempre o lado 

genuíno da pessoa. Daí os apelos constantes à sua emotividade como garantia visível 

do autêntico e prova de uma realidade que é transmitida “em directo”, sem mais 

artifícios retóricos do que os necessários para os espectadores poderem ver com os 

seus próprios olhos as representações televisivas da realidade. Isto está relacionado 
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com a querela entre a ficção e a realidade da tele-realidade e sublinha como esta 

assenta, mais do que em construções de ficções do real, em procedimentos ficcionais 

de representação da realidade com vista a torná-la mais clara e compreensível. 

Terceiro, uma ênfase na dimensão emocional da condição humana. A tele-

realidade traduz uma cumplicidade entre os indivíduos e a televisão nunca antes 

observada, podendo passar por uma ligação confessional e terapêutica. Trata-se de 

dar aos indivíduos, de forma pluralista, uma presença no processo publicitário e 

simultaneamente de encetar com eles uma relação de proximidade baseada na 

conversação. 

Quarto, o assumir de um papel público de um modo que vai muito além do 

mero entretenimento alcançando mesmo uma dimensão política. Como vimos, não 

apenas certos programas de realidade encenam a usa própria concepção de 

comunidade, como podem basear-se em mecanismos e pressuposições ligadas ao 

campo político - e de que o tele-voto é a expressão mais evidente. Mais, eles podem 

envolver, mesmo quando evocam o quotidiano, a discussão e o debate informal de 

ideo-lógicas, as quais poderão originar processos de negociação ou subordinação a 

representações colectivas. Como desiderato surge a possibilidade – concedemos que 

nem sempre realizada - de integração social. 

Quinto, a criação da relação e do sentimento comunitário como modos de 

integração social. A visibilidade, a escopofilia e o sinoptismo têm a este nível uma 

importância redobrada devido à sua capacidade de fomentar uma certa viscosidade 

social, uma ligação social assente numa dimensão estética que salienta o papel da 

percepção sensível na emergência das pertenças sociais. 

Sexto, a promoção de sucessivas representações que podem contribuir para 

diferentes modos de compromisso ético e que fomentarão diferentes tipos de 

individualização. As individualizações que potencialmente decorrem na tele-realidade 

podem caracterizar-se por uma mostração de si - ou extimidade - que redefine os 

padrões clássicos destinados à intimidade. Esta exibição do sentir do indivíduo não é 

ingénua ou gratuita: ela tem o objectivo de obter a aprovação pública da sociedade 

como estratégia de enriquecimento pessoal e de legitimidade da sua individualidade. 

Tal implica também uma reconfiguração da relação entre publicidade e privacidade. 



 

525 
 

A reflexão acerca da tele-realidade aqui presente requer, então, o 

compromisso de pensar a televisão para lá da sua presença como objecto material ou 

tecnológico. Ela necessita que a televisão seja compreendida na sua acepção pública, 

simbólica e comunicacional. Não apenas o lugar de um conjunto de práticas 

informacionais, como o de práticas comunicativas que indiciam o processo publicitário 

e a cultura das sociedades. O seu ponto de partida é a capacidade que a tele-realidade 

tem em estimular a relação enquanto actualiza o princípio de publicidade. São, pois, as 

relações simbólicas que ela publicamente promove e agiliza que emprestam o seu 

significado social. A televisão é mais do que a grelha de programação, é um sistema 

simbólico que lida com o sentido social envolvendo diferentes expectativas. É um 

dispositivo tecnológico de mediação simbólica que organiza alguns padrões da 

experiência social acompanhando – pela sua qualidade difusa com que se infiltra em 

qualquer espaço ou em qualquer situação - cada momento da vida dos indivíduos. Mas 

é igualmente um dispositivo tecnológico de mediação simbólica que, mais importante, 

parece, em aspectos muito localizados, associar-se a uma função publicitária que 

referenciámos como tele-realidade. Como tal diverte e informa mas também esclarece 

e entretém envolvendo múltiplas representações e convenções colectivas. É através 

desta diversidades que as sociedades humanas se constituem e renovam. É justamente 

nesta capacidade em levantar questões, em explanar os assuntos, de os tentar dissecar 

de um modo mais informal e emocional, de procurar ajudar os indivíduos a 

compreender aquilo que os rodeia e de lhes dar uma possibilidade de participação 

política, que a tele-realidade é tão fundamental. É também por isto que a 

superficialidade e a trivialidade de programas de realidade aparentemente tão 

despropositados – por vezes considerados culturalmente inferiores - como Wife Swap, 

The Biggest Loser, ou Ellen são tão importantes. Se as altercações e as brejeirices 

fazem parte do quotidiano porque não aceitá-las na tele-realidade, se esta é um meio 

de reprodução simbólica das nossas sociedades? Os programas televisivos de realidade 

só assumiriam um aspecto absolutamente negativo se apenas perspectivássemos a 

televisão como um medium iluminado cuja função seria educar os indivíduos. Contudo, 

a televisão parece assumir-se como um espelho da sociedade, mais do que como 

tutora. A tele-realidade sublinha-o. Aquilo que parecem ser resíduos de uma cultura 

individualista do entretenimento e de uma Indústria Cultural (no sentido que Adorno e 
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Horkheimer lhe conferem) que mercantiliza a cultura, poderá afinal – e este é o 

principal argumento deste capítulo – ser também, nalguns aspectos, um valioso - 

porventura alegórico - modo de aceder ao processo publicitário e de, através do 

enfoque no quotidiano, percepcionar como as nossas sociedades se apresentam, e 

como funcionam na contemporaneidade. A importância da tele-realidade e dos 

programas de televisivos de realidade – os quais por vezes roçam o limite do bom-

senso e do bom-gosto - reside no facto de eles serem imagens em bruto que nos 

permitem ver as nossas próprias sociedades assumindo-se relevantes pela 

informalidade, espontaneidade e quotidianidade da discussão, reavaliação e 

conversação que suscitam. Como se eles permitissem uma contracção do plano 

simbólico cuja abertura de brechas na superfície possuísse a vantagem de nos conceder 

o privilégio de olharmos de frente para o distante âmago dos processos sociais, em 

geral, e do princípio de publicidade, em particular. 
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Conclusão 

 

Se alguma coisa é permitida esperar em ciências sociais é que a emergência de 

uma investigação suscite um desenvolvimento agudo do campo de análise do objecto 

de estudo.  

Com o termo da nossa reflexão não pensamos, pois, que a inquirição acerca do 

princípio de publicidade se conclua. Pelo contrário, a sua natureza polimorfa, fluida (e 

invísivel), bem com os seus contornos ilimitados e infinitos, sublinha uma diversidade 

de incertezas e interrogações não apropriáveis num qualquer fechamento teórico de 

uma tese de doutoramento. Esta será uma das maiores certezas acerca da publicidade: 

como princípio social que opera comunicativamente os processos de mediação 

simbólica, ela não pode ser convertível num qualquer esquema simplificador. Aquilo 

que é labiríntico não pode ser simplificado, somente mapeado. 

O que procurámos realizar ao longo do nosso percurso foi justamente assinalar 

os pontos de referência que nos ajudam a atravessar a terra incognita do princípio de 

publicidade: primeiro, desenhando uma rota que nos afaste das armadilhas – aquelas 

que confundem as modelizações com o princípio - depois, procurando o trajecto mais 

curto para alcançarmos o núcleo simbólico do processo publicitário. Por isso a nossa 

preocupação reveste-se de um carácter essencialmente exploratório que não ficou 

obcecado por certezas absolutas ou infalíveis: assentou, em contraste, primeiro em 

intuições (a publicidade como princípio social), depois em convicções (a publicidade 

como processo) que, ao longo dos capítulos, se foram cimentando, à medida que a 

problematização da publicidade se acentuava. A expectativa desta tese acerca do 

processo publicitário não é a de constituir um sistema filosófico ou a formação de um 

problema exclusivamente sociológico; caracteriza-se, antes, pela adopção de um 

conjunto de procedimentos heurísticos que autorizem a averiguação questionante, no 

âmbito de várias disciplinas das ciências sociais, sobre a publicidade. Esse trabalho 

traduz-se nos conceitos fundamentais enunciados ao longo destas páginas, os quais 

formam uma estrutura conceptual sobre a qual se apoiará a compreensão aqui 

realizada. Apenas a constituição dessa armação teórica (o que em inglês se designa 

como framework) nos possibilita a formulação das perguntas capazes de nos 

fornecerem as (boas) respostas. 
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Tal como se depreenderá da leitura deste trabalho, pretendemos abrir a análise 

da “qualidade pública” a domínios até aqui inexplorados ou apenas superficialmente 

aludidos: daí os capítulos que consignam a antropologia ou a fenomenologia da 

publicidade. Ao mesmo tempo, quisemos demonstrar o facto de a publicidade ajudar a 

perceber melhor os outros fenómenos sociais, como a própria mutação programática 

televisiva que designámos por tele-realidade. O ponto de apoio utilizado para erguer a 

publicidade foi a distinção entre o seu princípio universal (daí referirmos uma arqui-

publicidade) - fundo arquetipal que, como vimos, pertence à própria natureza das 

sociedades humanas - e as suas modelizações - actualizações históricas, social e 

culturalmente circunscritas, desse princípio de publicidade. A partir desta separação 

libertámo-nos de duas ideias perniciosas: em primeiro lugar, uma concepção 

pessimista que via na publicidade contemporânea uma decadência intolerável que 

atirava o conceito para as margens do pensamento social; em segundo lugar, a 

identificação coincidente da publicidade e da Esfera Pública, ou seja, a indistinção 

entre o princípio de publicidade e o princípio crítico de publicidade que constitui a 

modelização logomáquica atribuída às sociedades inglesa, francesa e alemã do séc. 

XVIII. Por princípio de publicidade quisemos, sobretudo, referir a regulação simbólica 

operada comunicativamente no seio de uma sociedade com o fim de a mobilizar 

colectivamente. As suas vantagens, face a uma definição restrita e modelizada da 

publicidade, tornam-se evidentes no alargamento da ideia de comunicação 

(envolvendo não apenas o discurso, nem a sua feição crítico-racional), como também 

pelo alargamento da acção simbólica (a integração social operada não apenas pela 

procura de consensos mas pelas próprias disputas que envolve, e realizando-se a partir 

de movimentos simbólicos de índole muito diversificada, como manifestações e 

discussões mas também através do uso preciso da visibilidade pública como 

mecanismo reivindicativo de reconhecimento social). Além disso, convocar o princípio 

de publicidade significa que o anúncio comercial (advertising), ou que a Esfera Pública 

são apenas investimentos publicitários: não resumem a totalidade de significações do 

conceito, nem podem com ele ser confundidos.  

Os benefícios de tentar compreender a publicidade no seu princípio e não na 

sua modelização, recobriram, ainda, na nossa pesquisa, um outro aspecto: pela 

natureza dinâmica do princípio - fundo de potencialidades que em cada momento 
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histórico deve ser investido simbolicamente - a publicidade acontece como um 

processo. Reside aqui a sua natureza paradoxal. Na nossa tese, evidenciámos na 

publicidade duas direcções aparentemente contrárias: por um lado, dissemos que ela é 

objecto de investimentos publicitários ao longo da história; mas por outro lado, ela é 

descrita processualmente reformulando-se sucessivamente. Encontramos aqui um 

paradoxo muito semelhante ao de Zenão quando ele se referiu à imobilidade de uma 

flecha lançada. Para o filósofo eleático, a flecha, no seu movimento, é composta de 

infinitos lugares espaciais que a cada instante ocupa. A cada período de tempo 

encontra-se imóvel no espaço que ocupa efemeramente à medida que viaja pelo ar. O 

movimento é, assim, composto por sucessivas imobilizações. O mesmo pode ser dito 

acerca da natureza processual da publicidade: não obstante, em cada tempo e lugar, 

se possa observar uma actividade pública estável, relativamente isolada e estacionária, 

a publicidade é um processo, um movimento formado por essas cristalizações. Este é o 

sentido a partir do qual pudemos trazer à colação a sua propriedade metaestável: o 

processo publicitário trabalha o princípio universal de publicidade em consecutivas 

actualizações, mais ou menos particularizadas. O seu equilíbrio pauta-se por 

minúsculas e intermináveis oscilações. Cada flutuação ou hesitação histórica contribui 

para a sua natureza processual, para o agilizar do seu princípio. Um processo 

publicitário como síntese dinâmica das solidificações que cada sociedade impõe, como 

sucessão porosa de fragmentos historicamente consolidados. 

 Ao longo dos capítulos, o processo publicitário foi caracterizado de uma 

maneira que pode ser descrita como contendo tacitamente a articulação micro e 

macrosociológica. De facto, ele surge segundo duas escalas: a do indivíduo e 

sociedade; e a do singular e comum. Ambas as escalas da publicidade se 

interpenetram. Como vimos, aquilo que distingue na publicidade o processo de 

individuação é também aquilo que a caracteriza ao nível colectivo. A publicidade 

procede ao reenvio entre a dimensão individual e social (o indivíduo aceite na sua 

pluralidade) por intermédio da permeabilidade entre aquilo que é singular e aquilo 

que é comum. Se o processo publicitário significa uma mobilização colectiva, é porque 

ele permite pensar exactamente como as acções individuais se tornam colectivas e 

como as representações colectivas são individualmente apropriadas. Claro, a 

comunicação tem, a este nível, um papel central. Porém, esse protagonismo não lhe é 
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exclusivo: se a comunicação ajuda, por exemplo, a perceber como as regras médicas 

promoveram a prática balnear a partir do séc. XIX, ela não explica como uma prática 

singular - iniciada por um comportamento individual - se torna progressivamente uma 

prática colectiva comum, e como essa representação simbólica dos efeitos 

terapêuticos e, mais tarde lúdicos, do banho marítimo ou fluvial é passada de geração 

em geração. A publicidade foi por nós associada a uma experiência trans-individual, a 

uma experiencia colectiva do comum que gere a relação das actividades de nível 

individual e de nível social. Ela versa essa participação da pluralidade do indivíduo - da 

sociedade - no indivíduo, tal como a acção individual lhe interfere e participa nela. As 

escalas da publicidade sublinham, assim, diferentes estratos do movimento 

publicitário enfatizando a transitividade dos vectores indivíduo e sociedade, entre o 

singular e o comum, se quisermos, entre uma codificação subjectivadora e uma 

codificação socializadora (sendo que esta dupla constituição atravessa, tal como 

afirmado, o processo de identização). O processo publicitário menciona a micro e a 

macro-coordenação das actividades e sistemas complexos de relações sociais através 

de uma força sintáctica capaz de as ordenar. Neste sentido, contêm uma dimensão 

hologramática fundadora dessa reversibilidade das escalas. Ela assume a 

interconstituição dos processos sociais em relações de co-dependência e inter-

dependência: daí que, como num holograma, os fenómenos sociais por intermédio do 

princípio de publicidade possam ser vistos integralmente a partir de uma única 

manifestação. O indivíduo contém a sociedade, tal como a sociedade não é mais do 

que a pluralidade dos indivíduos. O processo publicitário, e em especial o apriorismo 

da publicidade, enfatiza essas escalas relevando, ao mais alto nível, os graus de 

reciprocidade entre indivíduo e sociedade, entre o comum e o singular. Procurou-se, 

pois, demonstrar que a publicidade condensa a micro e a macroscopia, a teia de 

dependências relacionais que constituem as sociedades, a determinação recíproca dos 

indivíduos. Ela expressa a influência simultânea entre a definição plural dos indivíduos, 

ou sociedade, e a sua definição singular, o indivíduo. Mediando as representações 

simbólicas, procede ao deslize do social, reunindo e separando, levando e trazendo, 

fazendo e desfazendo. A unidade da realidade social advém precisamente das 

extensões da multiplicidade que a publicidade consagra nas suas escalas. Estas 

apontam, principalmente, para o facto de indivíduo e sociedade serem noções 
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metodológicas que denotam duas formas de apreensão dos processos sociais: a sua 

relação, tal como a publicidade anuncia, declara que os conteúdos e as expressões da 

vida individual podem ser perspectivados como conteúdos e expressões da existência 

social; e que o contrário se aplica da mesma maneira. O capítulo sobre a naturalização 

da sociedade pretendeu desconstruir a máquina antropológica moderna a partir desse 

falso pressuposto de interrupção. 

A tese do processo publicitário consubstancia-se também em torno dos seus 

projectos. Separando o princípio da modelização, pudemos destacar o político como 

um dos projectos da publicidade. Sofrendo múltiplos investimentos simbólicos ao 

longo do tempo, ela realiza-se segundo diversas possíveis orientações. Assim, o 

projecto político está já presente na modelização logomáquica exemplificada pela 

Esfera Pública Burguesa mas não se esgota nela. Com efeito, tal como vimos a 

propósito da tele-realidade, existem outras formas de operacionalizar publicamente a 

pretensão política. A proto-política é precisamente uma justificação desse projecto 

publicitário. Tal como são as “políticas da vida” referenciadas por Giddens. Eis a 

concepção de um poder político exercido não apenas por intermédio de uma Esfera 

Pública mas imiscuindo-se nas pequenas acções quotidianas, uma dimensão perene do 

processo publicitário. A distinção entre a política e o político tem a ver com este 

projecto específico do processo publicitário: a primeira fundada institucionalmente e 

dirigindo-se ao controlo das acções do Estado; o segundo, aparentado com a 

publicidade na medida em que é uma categoria fundamental das sociedades humanas. 

O projecto político constante no processo publicitário é simultaneamente feminino e 

masculino: a política e o político como variações. O político como dimensão transversal 

ao humano independentemente das conformações históricas e institucionais. O 

projecto político oferecendo-se em micropolíticas, em discussões na vida de todos-os-

dias, aparecendo em programas televisivos de realidade como vestígio, acontecendo 

nos momentos lúdicos de evasão, dizendo respeito não apenas a assuntos de Estado, 

macro-economia, ou temas jurídicos, como também às simplicidades banais que 

compõem a vida em sociedade. O político como a outra faceta do princípio de 

publicidade. Porém, não é a única. 

Paralelamente ao projecto político, pudemos vislumbrar na publicidade um 

outro projecto fundamental: o dramático-expressivo. A nossa incursão sobre o 
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domínio da Aparência, sobre a centralidade da visibilidade para o processo 

publicitário, sobre, ainda, a primazia da experiência perceptiva teve este mesmo 

objectivo: sublinhar a constituição expressiva e figurativa das relações sociais e da 

publicidade. Este projecto não corresponde a uma nova fase da publicidade 

(contemporânea) onde as tecnologias da imagem adquiririam importância ímpar. Pelo 

contrário, ele alimenta todo o processo publicitário independentemente das suas 

modelizações. Verificamo-lo já na Grécia Antiga onde toda uma publicidade epifânica 

(Mateus, 2011: 13) nasce em torno da aparição do homem público aos seus pares. 

Existir, para Arendt, corresponde ao aparecer aos olhos dos homens, traduz a aparição 

de si na publicidade. Verificamos, de novo, este projecto dramático-expressivo da 

publicidade, no séc. XVII, através do trabalho de apresentação do indivíduo público, tal 

como estudado por Sennett. E na contemporaneidade ele é exemplificado por aquilo 

que, noutra ocasião, designámos por “publicidade figurativa” alicerçada numa ampla 

prática simbólica de consumo (Mateus, 2011: 98). A categoria de espectador assume 

neste projecto publicitário uma centralidade incontornável. Os indivíduos existem 

publicamente como personagens que desfilam no palco da sociedade; dão-se ao olhar 

e à percepção alheia. A condição humana é fazer-se imagem, é figurar, é 

contemplação. Na publicidade, o espectador não tem a conotação depreciativa e 

passivizante: pelo contrário, a urgência da apresentação de si convoca o espectador 

como categoria central da relação social. A imagem não é o ponto de chegada do 

olhar: é sempre o seu ponto de partida, a origem especular que entrelaça as 

percepções e sintoniza a observação. Não é isso mesmo que testemunhamos no 

movimento de exteriorização da extimidade? A revelação da intimidade que está 

patenteada na mediatização da publicidade, e mais exactamente, na tele-realidade, 

corresponde a esta necessidade de fazer convergir a percepção da sociedade, isto é, da 

pluralidade de indivíduos, para a própria apresentação e aparência do indivíduo. 

Trabalhámos o conceito como uma mostração de si aos outros a partir de uma muito 

literal tele-visão, ou seja, um parecer que aparece numa visão à distância, numa 

experiência contemplativa espacialmente desfasada (a distância actor-espectador) mas 

temporalmente síncrona. A extimidade convoca o olhar da sociedade mas fá-lo através 

da criação de impressões simultâneas. Por isso afirmámos que o aparecer envolve um 

parecer, uma sensação perceptiva. Em contraste com uma crítica da aparência 
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preconizada por Rousseau ou uma ditadura da visão enunciada por Sartre, a 

visualidade que sublinhámos no projecto publicitário dramático-expressivo destaca a 

sociedade como um mundo cénico, onde Ser e Aparência – tal como Heidegger e 

Arendt fazem notar - formam, não uma antinomia, mas uma dialéctica. 

A distinção entre os projectos político e dramático-expressivo da publicidade 

conduz-nos aos programas do processo publicitário. Pois, o que é evidente nesses dois 

projectos é a diferença fundamental ao nível da sua regulação simbólica. O princípio 

de publicidade consagra não apenas o discurso, a argumentação ou a crítica racional, 

como também inclui outros modos essenciais de mediação simbólica. O que se avulta 

no projecto político ou no projecto dramático-expressivo da publicidade é um 

entendimento da comunicação em sentido alargado onde todo o espectro simbólico é 

convocado a desempenhar uma tarefa comunicativa. Por isso, o político faz-se com 

cores, com conceitos, com imagens (literárias, estáticas ou em movimento); e o 

dramático-expressivo opera-se com a indumentária, com as atitudes banais, com os 

adereços e maquilhagens e com todos os demais objectos simbolicamente investidos. 

A publicidade faz-se compor de diversos modos de regulação simbólica, de vários 

programas: a visualidade figurativa é somente um deles, a par com o debate crítico-

racional. Mas outros programas existem: com a noção de ideo-lógicas quisemos 

nomear o conjunto de representações do mundo que perpassam nas sociedades e que 

não são expressas necessariamente por argumentos. Referimo-nos nas ideo-lógicas 

sobretudo a três regimes: a cosmo-visão, as visões do mundo, e as ideologias plurais. 

Mas elas acolhem igualmente as crenças e as convenções colectivas ou as pequenas 

opiniões mundanas a que o humor ou as conversas quotidianas, por exemplo, se 

referem. A publicidade é tudo isso: todas as representações simbólicas que circulam e 

são comunicadas numa sociedade. A cultura integra um sistema ideo-lógico, isto é, 

processos simbólicos utilizados no juízo e interpretação colectiva do mundo. As ideo-

lógicas mencionam a influência constitutiva que as representações simbólicas possuem 

na nossa experiência da realidade social. No seio do processo publicitário, dissemos 

que as ideo-lógicas formam o ambiente simbólico das relações sociais, contagiando, 

infectando, comunicando as representações e as compreensões do mundo. 

Entre o programa figurativo e o programa ideo-lógico da publicidade 

descrevemos o programa imaginal. No nosso percurso, o imaginal sugeriu-nos o 



 

535 
 

encandeamento público, colectivo e potenciador do imaginário. Ele reporta o 

movimento criador, a sobrecarga simbólica, uma imagem instável e poética que forma 

deformando e transformando. Todavia, o que mais o caracteriza é o labor da mediação 

entre um plano cognitivo e conceptual que subscreve o sentido, e um plano sensível 

que o figura. Foi, então, defendido que o imaginal da publicidade situa-se entre as 

representações simbólicas das ideo-lógicas e as figurações aparentes e estéticas da 

visualidade. Uma imagem vale mais do que mil palavras, não porque o imagético se 

sobreponha ao verbal, mas porque a sua capacidade desmultiplicadora amplia a 

ressonância da letra, da palavra, do conceito. O imaginal foi percebido como sendo 

mais do que um imaginário colectivo ou uma metáfora para representar o regime 

escópico dos dispositivos tecnológicos de reprodução simbólica: ele interpreta o 

reenvio simbólico entre a figuração e a representação que lhe deu origem, reinscrição 

da inscrição primeira, circulação entre o cognoscível e o perceptível. Dirijamos o nosso 

pensamento para, por exemplo, o movimento ecológico, também conhecido por 

ambientalismo. Este movimento civíco de defesa e preservação do meio ambiente não 

é desprovido das suas convicções, representações simbólicas ou compreensões do 

mundo. Com efeito, as suas ideológicas versam principalmente a preocupação com a 

reciclagem, a justiça ambiental, ou a exploração sustentável dos recursos naturais. Há 

toda uma argumentação subjacente que pode ser resumida na ideia de que a natureza 

é um valor central para as sociedades e que os seus recursos devem ser utilizados de 

forma a não comprometer nem as formas de vida existentes nem a impossibilitar que 

as gerações vindouras tenham acesso a esses recursos energéticos. Mas, ao mesmo 

tempo, o ambientalismo é também figurado: encontramos a cor verde (da clorofila das 

plantas) como símbolo do movimento ecológico ao ponto de ele ser também 

conhecido por movimento verde (green politics). Aliás, essa apreensão estética do 

ambientalismo vive ligada a um conjunto de associações: o “automóvel verde” como 

expressão da utilização de uma tecnologia eléctrica de propulsão emissora de uma 

quantidade residual de dióxido de carbono para a atmosfera; ou uma empresa 

considerada “verde” por traçar a sua responsabilidade social em torno da 

reflorestação. Encontramos, assim, nesse movimento uma contribuição para esse 

imaginal que atravessa o processo publicitário contemporâneo. O verde, a árvore ou a 

folha como figurações de um sistema de representações ligadas à preservação 
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ambiental. O verde como elo visível e aparente das ideo-lógicas e dos sistemas 

conceptuais invisíveis que presidem ao ambientalismo. O imaginal público contém, 

pois, estas transições entre o conceito e a imagem e vive da capacidade destas 

figurações - tal como as ideo-lógicas - estarem em constante revolução, metamorfose, 

curso.  

O trânsito imaginal indica-nos outro dos aspectos tratados nesta investigação: o 

dos regimes de funcionamento da publicidade. O primeiro regime, o imanente, 

concerne fundamentalmente a integração social e o teor religioso, agregador e 

comunitário, da publicidade. Respeita os sistemas de crenças ou ideo-lógicas que 

convergem para o desenvolvimento de sistemas simbólicos capazes de formar 

comunidades. No processo publicitário, opera-se um trabalho social das ideias em que 

as ideo-lógicas são apropriadas e usadas como princípio de construção da sociedade. 

Procurámos desenvolvê-lo a propósito do papel que Durkheim atribui à religião na sua 

relação com a sociedade. O regime imanente da publicidade - mais ligado a um mundo 

da vida, sublinhámos – contém esse carácter religioso tornando-se capaz de funcionar 

como um pólo agregador dos indivíduos num conjunto supra-individual a que 

chamamos sociedade. As representações simbólicas circulantes na publicidade 

estimulam a manutenção das identidades colectivas contribuindo para a emergência 

de um sentimento moral despoletador de uma consciência colectiva - algo que vimos, 

por exemplo, na sociedade Mbuti na sua estreita relação com a floresta. Na sua fase 

imanente, a publicidade procede precisamente à agilização do seu ecossistema 

simbólico, ao contágio transductivo das categorias de pensamento e de compreensão 

do mundo que permitem que uma pluralidade de individualidades se reconheça como 

sociedade, não apenas num determinado momento histórico, como ao longo do 

tempo. Como tal, a exploração - no contexto de uma teoria da publicidade - de uma 

memória colectiva não foi despicienda: o processo publicitário articula uma memória 

pública resumida na transmissão e reprodução simbólica da experiência social, uma 

memória colectiva que se fabrica publicamente na medida em que ela é sobretudo 

reconstrução, e não recolecção arquivística de recordações. A memória pública é uma 

rememoração. 

O segundo regime de funcionamento da publicidade que distinguimos pauta-se 

pela revisibilidade das ideo-lógicas. O regime emanente representa uma consciência 
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explícita das representações colectivas que vigoram numa sociedade: elas tornam-se 

problemáticas e problematizadas, revistas e contestadas. A fase emanente apontou, 

como relembramos, o dinamismo simbólico das ideo-lógicas. Face a uma plataforma 

de entendimento primordial do regime imanente, o regime emanente configura uma 

consciencialização crítica das representações simbólicas. A publicidade não designa 

apenas um teor religioso, contém em si as próprias condições de reavaliação dos 

sistemas simbólicos de compreensão do mundo. Essa é, aliás, a chave da evolução e 

mutação simbólica das sociedades. O dinamismo alagmático do processo publicitário 

nasce nesta fase emanente de conflitualidade simbólica redefinidora dos quadros de 

sentido das sociedades. O princípio de publicidade traduz a coesão social mas isso não 

o impede de incluir a conflitualidade das representações que caracteriza qualquer 

sociedade. Ele inscreve a simultânea presença da definição e contra-definição do 

sentido. Pense-se, por exemplo, na atenção à higiene pessoal (e todas as conotações 

associadas) que passou de uma compreensão tendencialmente minimalista e repulsiva 

no Medievo, para uma amplamente aceite e reconhecida nos dias de hoje. A par da 

manutenção das rotinas simbólicas, na publicidade assistimos igualmente à sua 

renovação. Mais uma vez, está aqui o carácter metaestável da publicidade (que 

observámos inicialmente a propósito da individuação): o princípio de publicidade 

parece ser constituído pela simultânea estabilização e instabilização, eunomia e 

disnomia, a sua homogeneidade provém paradoxalmente das heterogeneidades que o 

fundamentam. O processo publicitário acompanha, assim, o pulsar (simbólico) das 

sociedades. 

Este labor simbólico das sociedades mediado pelo princípio de publicidade 

pode ser realizado de forma mediatizada. A preponderância hodierna dos dispositivos 

tecnológicos de mediação simbólica no processo publicitário justificou a sua breve 

consideração. Deste modo, à função publicitária cumprida por alguns programas 

televisivos, sublinhadores de uma dimensão fáctica operada na reprodução simbólica 

que levam a cabo, designámos tele-realidade. Esta destaca-se por ser uma 

mediatização do princípio de publicidade cumprida por tele-visualização da experiência 

social. Tele-realidade tem aqui o sentido de uma transposição e tradução televisiva da 

realidade social; respeita uma reprodução simbólica que podemos encontrar ao nível 

da experiência colectiva mais prosaica. Há uma parte da televisão que mais do que 
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uma grelha programática, assume ser um sistema simbólico organizador dos quadros 

de compreensão de uma sociedade através da reorganização das múltiplas 

representações e convenções colectivas. No caso particular da tele-realidade, 

declarámos que a televisão se responsabiliza por uma faceta publicitária no momento 

de afirmação do quotidiano, da dignificação da banalidade, na enfâse sobre uma 

inteligência emocional, na promoção do sentimento comunitário, ou na divulgação de 

representações capazes de contribuir para o trabalho de individualização. Com efeito, 

nesta mediatização da publicidade, os espectadores não reagem simplesmente a 

estímulos mas constroem definições e processos interpretativos daquilo a que 

assistem a partir da sua própria experiência.  

Na tese acerca do processo publicitário nota-se a persistência de alguns núcleos 

temáticos. A questão figurativa assoma na discussão do imaginal público e da 

aparência; as representações colectivas estão implícitas em todos os capítulos, desde a 

disposição publicitária, passando pelo seu teor até ao regime imanente e emanente da 

publicidade; e a relação Indivíduo-Sociedade atravessa não apenas uma antropologia 

da publicidade, como está muito presente no capítulo acerca da individuação e da 

publicidade. Os núcleos presidem a todas as ponderações realizadas ao longo da 

investigação. Digamos que tecemos o argumento em torno de visitações e revisitações 

dos conceitos, entrelaçando-os, inserindo-os em vários níveis de reflexão, onde cada 

termo nunca se cristaliza em definições estagnadas mas adquire significado pela teia 

de ligações que vai estabelecendo progressivamente com outros conceitos. A 

estratégia argumentativa sugere, assim, a própria urdidura constitutiva do processo 

publicitário. Contudo, reconhecemos que a urdidura aqui estabelecida é somente uma 

das possíveis: com efeito, muitas questões interessantes que aqui não puderam ser 

tratadas (como a relação entre poder, comunicação e publicidade, ou ainda, a 

estratificação ou a segmentação social) se perfilham para uma análise no âmbito de 

uma teoria da publicidade. 

Por este mesmo motivo - isto é, pelo carácter evasivo e tendencialmente 

provisório com que a publicidade se apresenta, tal como se demonstra pela oscilação 

do seu funcionamento - a nossa pesquisa utiliza os conceitos caracterizadores do 

processo publicitário como modestas ferramentas de análise. Decepcionará quem dela 

esperar um exame exaustivo da realização empírica do processo publicitário. Esta 
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reflexão intencionou humildemente demarcar um campo de estudos sobre a 

publicidade erigindo um conjunto de conceitos que nos permitam aferi-la 

transhistoricamente na fluidez dos processos sociais. Tais dimensões poderão ser 

facilmente constatadas na vida mundana. O leitor é, assim, desafiado a pensar na vida 

de todos os dias a partir de uma perspectiva publicitária. Preocupámo-nos com o 

princípio de publicidade no seu direito próprio de se constituir como objecto de 

inquirição. Porventura reside aqui um dos aspectos menos conseguidos desta 

investigação: com efeito, ela não foi construída para se devotar à análise empírica 

operacionalizadora do esquema conceptual e teórico aqui erigido. Nestas páginas não 

encontramos - embora o último capítulo o prenuncie - uma investigação aturada sobre 

as condições publicitárias contemporâneas, mas uma acerca das dimensões 

fundamentais da publicidade, como princípio arquetípico universal.  

Por conseguinte, esta pesquisa pressupõe necessariamente investigações 

vindouras: supõe mais exactamente uma averiguação sobre a evolução sociológica do 

processo publicitário, tanto de nível retrospectivo, como hodierno ou prospectivo. O 

empreendimento que aqui se deixa aberto é o inquérito acerca do modo de 

actualização do princípio de publicidade nas suas várias modelizações históricas e 

culturais. No fundo, falta indagar como cada sociedade, em cada época, articula a 

gestão da mediação simbólica. Futuras pesquisas ocupar-se-ão de constituir como 

objecto autónomo de análise casos quotidianos ilustrativos do princípio de 

publicidade. Contudo, elas não serão desprovidas de elementos balizadores: a linha de 

demarcação dessas investigações por vir situar-se-á na relação da publicidade com os 

conceitos agora avançados. Assim, faltará analisar, por exemplo, a articulação do 

Singular e do Comum, observar a negociação publicitária das ideo-lógicas e 

caracterizar a sua natureza simbólica, aprofundar a experiência social figurativa, apurar 

a influência do imaginal público na formação e no desenvolvimento dos fenómenos 

sociais, investigar que tipo concreto de acções estão envolvidas no teor religioso da 

publicidade, de que modo exactamente se fomenta a revisibilidade própria do regime 

emanente da publicidade, ou que efeitos a mediatização da publicidade acarreta para 

as sociedades e para o próprio processo publicitário. Conceitos como diferância 

individual ou divíduo têm sobretudo um carácter heurístico e exploratório. Mas é 

expectável que possam concorrer para despertar indagações não apenas acerca da 
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individuação, como também acerca da evolução identitária dos indivíduos e do 

processo de identização. A tese do processo publicitário explanou um conjunto de 

conceitos-ferramentas: falta agora usá-lo para aperfeiçoar o nosso entendimento das 

sociedades e da sua configuração comunicacional. Ou dito de outro modo, face ao 

estudo do princípio de publicidade falta agora desenvolvê-lo por intermédio de um 

exame, quer das suas modelizações, quer das suas propriedades identificadas ao longo 

da reflexão, quer ainda de condições sociais relacionadas, por exemplo, com as lógicas 

de poder/saber e de dominação. 

Não obstante as quase seis centenas de páginas, nesta tese sobra ainda espaço 

para se empreender, por exemplo, um estudo sobre a categoria pública de espectador, 

a importância sociológica da aparência, a relevância da visualidade (mediatizada ou 

não) no processo publicitário ou a relação entre o imaginário e a publicidade. O 

princípio de publicidade é um objecto cujo estudo está ainda numa fase embrionária. 

Apesar de ele ser referenciado desde há milhares de anos, parece que apenas no séc. 

XX ocorreram as primeiras condições científicas para a sua teorização. Esperamos que 

o séc. XXI as confirme em definitivo, e o faça não somente constituindo-o como 

objecto de análise tomado em si, na sua dignidade teórica, mas também como um 

campo de estudos que contribua para uma melhor compreensão dos processos sociais. 

Em suma, a investigação colocou a publicidade como sendo o princípio teórico 

que procura dar conta, por intermédio de uma compreensão processual, da relação 

entre o registo subjectivo esotérico e o registo objectivo exotérico da acção social. 

Traduz-se num movimento comunicativo de mediação simbólica que incorpora no seu 

funcionamento, tanto uma dimensão eunómica de integração social, como uma 

dimensão disnómica de revisibilidade das representações colectivas. Na sua 

propriedade metaestável, ela destaca-se pela sutura da disrupção e da coesão social 

num tecido simbólico promotor do vínculo entre os indivíduos. Daí a sua vocação 

primária de fomentar a integração e o sentimento comunitário.  

A existir alguma proposição passível de deixar no leitor o “aroma” da tese aqui 

proposta, ela seria dada por uma analogia musical. Desse modo, diríamos que a 

realidade social é uma fuga, uma composição polifónica tecida de contrapontos e 

contrastes envolvida sobre um tema principal (a coesão colectiva sobre o qual trabalha 

o teor religioso da publicidade) onde, sucessivamente, entram novas vozes que o 



 

541 
 

prolongam de forma entrelaçada e inter-dependente. E o princípio de publicidade 

resume um vibratto unindo a diversidade de notas numa vibração conjunta, reunindo 

as fracturas que cada nota singular introduz. 
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