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Resumo: Vivemos hoje um tempo conturbado e onde somos permanentemente 

acossados por novos e variados estímulos, quase invariavelmente provocados pelos media e pela 

publicidade. Logo, vamos fruindo cada instante como se fosse porventura o último, deixando-

nos absorver pela novidade, pelo impacto, pelo espetáculo e por tudo aquilo que nos desperte a 

atenção e os sentidos. 

Passámos a experienciar um novo modelo informativo-comunicacional, potenciado 

pela conjugação de dois vetores cúmplices mas interdependentes: o mercado e a tecnologia. 

Despojado de qualquer compromisso com a época e com as suas ideias, o atual modelo constitui 

um novo paradigma assente em pilares como o impacto, a potência, a imagem ou o desempenho, 

sempre numa lógica competitiva, à imagem da sociedade de consumo. 

Parecemos assim confrontados com uma cultura da imagem, prevalecendo o eu sobre o 

outro numa era que potencia o culto da performance, deixando-nos reféns de uma necessidade 

de afirmação sociocultural que deriva numa putativa superficialidade, por vezes encantatória e 

fascinante, mas que tende a alienar-nos de uma identidade comum, primando a exterioridade 

sob a interioridade e destituindo-nos de uma ética identitária comum.  

 

Palavras-Chave: Comunicação; Media; Imagem; Identidade; Performance. 
 

 

1. Sob o Espectro Mediático na Contemporaneidade 

 

Somos hoje objeto permanente dos mais diversificados estímulos, particularmente no 

que aos media concerne. 
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Paralelamente, a publicidade tem vindo a contribuir inexoravelmente para uma 

sociedade competitiva, emergindo objetivos outrora secundarizados mas tornados hoje nucleares, 

como são agora a «marca», a «imagem» (nas mais variadas aceções) ou a performance. 

Não obstante tal desiderato fazer parte ativa da sociedade mediática, parece refletir 

contudo uma atmosfera de época, a nossa época, ou, se preferirmos, o espectro de uma 

«sociedade transparente» (nas palavras de Vattimo), onde o indivíduo parece gravitar em torno 

de um eixo: a comunicação. Na verdade, nos dias que correm a «comunicação» parece nortear o 

nosso quotidiano, a todo o instante e nas mais inusitadas circunstâncias: os media; a publicidade; 

as organizações (empresariais ou institucionais). 

Uma das principais consequências que parece derivar desta realidade emergente, 

parece ser a chamada «comunicação organizacional». Tal constatação remeter-nos-á para uma 

observação pertinente. De facto, nunca como agora as organizações se preocuparam tanto com 

aquilo que se vulgarizou denominar de «segmentação». À luz das mais sólidas – e sustentadas – 

teorias organizacionais e de gestão, cada «marca» (trate-se de um produto ou de um serviço) 

parece adquirir uma vida própria, quanto muito, uma dada identidade. E, nesse caso, a «marca» 

parece passar a sujeito e o indivíduo a objeto, invertendo-se assim a lógica concetual, aliás, 

sedimentada desde sempre como por seleção natural. 

Com efeito, a «segmentação» que hoje perspetivamos consiste numa metodologia 

processual tendo em vista delimitar um dado horizonte (nicho ou segmento de mercado), 

focalizando toda a comunicação organizacional de acordo com um padrão predefinido. De certo 

modo, assistimos a uma instrumentalização do indivíduo. Logo, assistimos também e com toda a 

naturalidade à emergência de novos públicos, cada vez mais estratificados, segmentados 

mediante um conjunto de parâmetros escrupulosamente definidos e, há que reconhecê-lo, 

meticulosamente trabalhados ao mais ínfimo detalhe. 
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Em paridade com esta realidade incontornável, deixámo-nos absorver pela novidade 

e pelo impacto, pelo espetáculo, pela «imagem», pela «marca», ou seja, por tudo aquilo que nos 

desperta a atenção e os sentidos.  

Posto isto, qual o novo paradigma que nos é dado a experienciar? 

Ao que tudo indica, um novo modelo informativo-comunicacional, de cariz 

marcadamente persuasivo, potenciado pela aparente cumplicidade de dois vetores que, embora 

interdependentes, parecem constituir uma sacra-aliança (mesmo que encapotada): o mercado e a 

tecnologia. 

Face ao exposto, qual o papel que nos parece reservado perante tal cenário? 

Parece-me claro estarmos hoje confrontados com uma «cultura da imagem», baseada 

no culto da diferenciação e assente na competitividade e na performance, o que nos deverá fazer 

questionar sobre o fenómeno emergente, quais as origens efetivas e quais as consequências que 

dele poderão advir. 

 

  

2. A Emergência de Um Paradigma Informativo-Comunicacional 

 

Vivemos atualmente um tempo conturbado. Hoje, confrontados com um tempo 

acelerado, somos permanentemente acossados por novos e variados estímulos, remetendo-nos 

para uma descontinuidade constante. 

Paulatinamente, fruímos cada instante como se porventura fosse o último, potenciando 

cada novidade como se se tratasse de algo fundamental, aderindo por consequência a tudo o que 

nos absorva a atenção. 
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Hoje, assistimos reativamente ao primado do conjuntural sobre o estrutural. Votados a 

uma pressão contínua, nas mais díspares esferas socioculturais, económicas, políticas ou 

desportivas, passamos a conceber a vida de uma forma mais descomprometida, muitas vezes 

alucinada e, não raro, alienada de uma relação de convivialidade pretensamente sustentada na 

reflexão, independentemente do seu teor especulativo ou contemplativo. 

A partir do momento em que caem conceitos clássicos da modernidade, como são o de 

discurso, o de narrativa, o da palavra ou o de projeto, em paridade com a perda de importância 

outrora atribuída à razão histórica e às escatologias, destituímo-nos gradativamente desses 

valores referenciais, passando a subestimar todo um acervo de referenciais que, durante séculos a 

fio, constituiu a base identitária de uma sociedade, ou seja, as suas raízes, as suas ideias, o seu 

progresso, em suma, a sua «identidade». 

Agora, no advento de um modelo concetual que parece gravitar em torno do binómio 

informação-comunicação, importa relevar o que sobressai como revelação (mais a novidade do 

que o novo), o impacto, a espetacularização, a potência, o desempenho, a «imagem». De certo 

modo, o atual modelo concetual parece despojado de qualquer compromisso, seja com a época 

que atravessamos, seja com as ideias vigentes, seja ainda com qualquer responsabilidade inerente 

ao processo reflexivo, isto é, parece sonegar qualquer nexo de causalidade passível de ser 

estabelecido face à mais frugal experiência vivenciada. 

Na verdade, parece imperar no presente uma cultura da imagem, lato sensu, seja a 

imagem aferida no sentido da projeção pessoal, seja a imagem na aceção da produção 

tecnológica. Nesta perspetiva, as indústrias culturais têm contribuído em grande medida para este 

paradigma sociocultural que privilegia o impacto, a espetacularização e a repercussão no(s) 

outro(s). A publicidade, em particular, assume um papel de charneira neste processo, em grande 
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parte devido a constituir o primordial veículo comunicacional das economias de mercado, via 

sociedade de consumo. 

Há cerca de meio século atrás, dizia-nos Guy Debord (1991) que tendíamos a viver um 

«tempo congelado», focalizado para o espetáculo, ou seja, para o show-off e para o impacto, 

potenciando um fogo fátuo que derivaria supostamente numa superficialidade. 

Se parece iniludível que cada vez mais parecemos fruir em intensidade, alimentando-

nos da imagem cultivada e a qual fazemos questão em projetar no outro, também vamos 

desenvolvendo comportamentos que desvelam uma preocupação implícita, designadamente 

provocar a atenção alheia, demonstrando uma energia e uma vitalidade próprias – uma espécie 

de «exibição pública» - bem como, não raras vezes, manifestando ainda uma tendência para a 

ostentação. 

A este respeito, Mario Perniola (2005) postula o conceito de «sensologia», enquanto 

«transformação da ideologia numa nova forma de poder que dá por adquirido um consenso 

plebiscitário baseado em fatores afetivos e sensoriais» (idem:12). Não obstante, o mesmo 

Perniola vai mais longe ao preconizar um paralelismo estabelecido entre a «comunicação» e o 

«espetáculo», distinguindo ainda as variantes que envolvem cada um dos conceitos embora 

institua, quase subliminarmente, uma curiosa conexão entre ambos.    

Uma das consequências que parecem advir do atual paradigma informativo-

comunicacional, parece passar por uma estandardização sistémica – seja no que concerne a uma 

uniformização de ideias, valores e comportamentos padronizados, seja no que respeita a um 

conjunto de procedimentos e metodologias aplicadas de forma homogénea – no que Giorgio 

Agamben (1993:16) define como sendo a importância de uma «singularidade-padrão» no 

contexto em que «qualquer que seja o âmbito em que faça valer a sua força, o que caracteriza o 
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exemplo é o facto de valer para todos os casos do mesmo género e, simultaneamente, estar 

incluído entre eles», no que pretensamente formará agora uma espécie de ethos. 

 

 

3. A Revolução Comunicacional na Era do Digital 

 

Ao longo do século XX, fomos assistindo a uma nova revolução, lenta mas estrutural: a 

das telecomunicações e dos mass media. 

O último quartel do século XX foi pródigo no que respeita a uma etapa fundamental 

desta revolução, ao potenciar o surgimento de uma nova era: o digital. Ao socorrer-se do 

incremento das novas tecnologias da informação e da comunicação, «esta nova era do digital 

contribuiu em si e per si para uma disseminação súbita, de tal forma rápida e profusa, cujo poder 

de alcance se estendeu a todo o planeta» (Peixoto, 2007:22). 

Vários foram os fatores que estiveram na origem dessa revolução comunicacional, 

designadamente no que se circunscrevem ao eclodir da nova era do digital: primeiro: o final dos 

impérios coloniais e dos regimes totalitaristas; segundo: a queda do muro de Berlim e o 

desaparecimento de um sistema polarizado em duas super-potências, dando lugar a um outro, 

descentrado e multipolar; terceiro: a reconfiguração do mapa-mundo e a multiplicação de 

Estados no âmbito da comunidade internacional, tendo a democracia como epicentro; quarto: a 

proliferação de economias de mercado e de um consequente alargamento de acesso à economia 

de mercado, no que hoje se compreende como «globalização»; quinto: o exponencial e 

absolutamente incrível desenvolvimento científico e tecnológico. 
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Assim se compreende o aumento inimaginável de fluxos de movimentos: de ideias, de 

capitais, de bens e serviços, de pessoas. Em face disso, desenvolveram-se modernos sistemas de 

informação e de comunicação, emergindo os media como o exemplo cabal. 

Paralelamente, surgiram múltiplas e diversificadas «sociedades de consumo», 

propulsionadas pela globalização e tendo como âncora uma relação dialética: capitalismo e 

tecnologia. Com a globalização surge ainda aquilo que Jean-Pierre Warnier (2002) denominou 

de «mundialização da cultura», confluindo com Marshall McLuhan (2005) quando este 

considerou que habitávamos num planeta reduzido pelos media às dimensões de uma «aldeia 

global»
3
.  

Na primeira metade do século passado, a Escola de Francoforte criticava um modelo de 

sociedade no qual, vaticinava, a instrumentalização das coisas se tornaria numa 

instrumentalização dos indivíduos. Mais recentemente, Jürgen Habermas desenvolve uma 

conceção de «espaço público» que se pode caracterizar como o espaço de mediação entre o 

Estado e a sociedade, segundo o qual o desenvolvimento das leis de mercado irão não apenas 

intrometer-se, sem apelo nem agravo, na produção cultural como, ainda, instituir formas de 

comunicação paulatinamente inspiradas num arquétipo comercial de «fabricação de opinião» 

onde, sugere, se assiste a uma suposta «refeudalização da sociedade». Como consequência, 

advoga Habermas, a comunicação pública tende a esgotar-se em atitudes estereotipadas de 

receção isolada e onde o cidadão comum tornar-se-á progressivamente um consumidor ávido de 

emoções e afetos. 

                                                             
3
  Na prática, a globalização surge como consequência do desenvolvimento industrial. Inerente a qualquer indústria 

cultural encontra-se a aspiração, natural, em conquistar segmentos do mercado mundial, difundindo e comunicando 

os seus produtos/serviços na maior amplitude possível. 

Já numa dimensão histórica, algo marcadamente inovador surge a partir do momento em que as sucessivas 

revoluções industriais impregnaram os países ditos «desenvolvidos» de máquinas e sistemas cuja intenção passava 

por fabricar produtos culturais, dotados de meios de difusão com elevada potência.  
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Nunca como agora se assistiu a um capitalismo de tal forma organizado, com uma 

concentração e consequente incorporação de capital – em paridade com uma gigantesca 

expansão produtiva e tecnológica, mormente com uma escrupulosa organização de mercados de 

consumo tendo em vista atingir as grandes massas - cuja principal consequência derivou numa 

multiplicação dos meios de comunicação, os mass media. Deste modo, estes afirmam-se como 

verdadeiros catalisadores das estruturas de comunicação pública, com especial enfoque para a 

crescente importância social enquanto principais canais de produção e distribuição de cultura. 

Por conseguinte, os media acabam por constituir atualmente o centro capital na 

construção de sentido para a conduta social. Em virtude da profusão dos mass media, enquanto 

vetores distributivos de mensagens, assistimos a uma nova conceção de sociabilidade. 

Hoje, a busca pela visibilidade conducente ao reconhecimento (também denominada de 

«notoriedade»), em paralelo com os múltiplos enquadramentos que permitem a formação de 

identidades sociais e coletivas – bem como o processo de construção e reforço da imagem que 

essas mesmas identidades transmitem, tanto individual como coletivamente – refletem 

manifestamente a corrente atual que transversaliza todo o mundo civilizado. 

Com efeito, a generalização dos meios de comunicação de massas – extensível às 

diversas sociedades – constitui-se ipso facto no motivo desta atividade mediática se ter 

progressivamente autonomizado, numa primeira fase, enquanto que, numa fase posterior, se 

industrializou, a tal ponto que hoje representa a principal consequência da difusão cultural. Tal 

fenómeno justifica que os media passem a deter um capital social substantivo, ocupando uma 

posição de charneira, diria mesmo crucial, no universo simbólico das mais variadas disputas 

travadas pelas diversas entidades socioculturais, económicas e políticas das sociedades onde se 

encontrem espalhadas. Tal fenómeno implicará um conjunto de variáveis decisivas em todo o 

processo de construção da própria realidade  
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Posto isto, verificamos que todas as atividades intrínsecas ao processo de produção de 

comunicação contêm uma relação de influência determinante – para não dizer desencadeadora – 

quanto à produção, circulação, distribuição e armazenamento de conteúdos e de formatos, 

encontrando-se estes compostos por uma significação própria, não apenas para quem os produz 

como também, e por arrastamento, para quem os receciona. Nessa senda, perceber-se-á mais 

facilmente por que razão a projeção social adquiriu, nos dias que correm, uma importância 

incontornável. Logo, também numa perspetiva crítica, se perceberá a razão pela qual a relação do 

nós com os outros se impõe como uma prática quotidiana baseada num eu coletivo e onde as 

imagens que concebemos, tanto de nós próprios como dos outros (com os quais nos 

relacionamos), se corporizam como interdependentes, o que vem possibilitar a criação de «um 

mapeamento de significações fundamental quanto à compreensão do mundo que nos rodeia e no 

qual vivemos» (Patterson, 2000:79). 

Paralelamente, uma conclusão inicial permitir-nos-á reconhecer a iniludível 

importância conquistada pelo simbólico, isto é, tal como caracteriza João Carlos Correia 

(2004:34), «todo o instrumental simbólico é potencialmente utilizável para obter o 

consentimento dos governados». 

Por via das múltiplas indústrias culturais, como são exemplo as artes, a moda ou a 

publicidade, entre outras, vamos progressivamente assistindo a uma introdução de valores e 

normas que atingem, de forma decisiva, os diversos padrões culturais bem como os 

correspondentes modos de consumo, afetando a evolução de conceitos como a família, o 

trabalho, o lazer, o prazer, a sexualidade, as relações afetivas, as relações ambientais, et cetera, 

no que aproveito para relançar uma questão: «como poderemos ignorar, negligenciar ou 

subestimar as potencialidades estéticas fecundadas e desenvolvidas no âmago das novas 

indústrias culturais?» (Peixoto, 2007:29). 
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A resposta não se afigura naturalmente simples. Porém, atrevo-me a propor alguns 

focos de análise cuja exploração possibilitar-nos-á, estou em crer, encontrar soluções para o 

problema. 

O século XX ficará marcado na História como um estádio determinante, atendendo ao 

facto de se tratar de um período no qual ocorreram grandes transformações que acabaram por 

marcar o próprio devir societal. No campo específico da comunicação, assistimos ao incremento 

e desenvolvimento de múltiplos sistemas de comunicação conducentes a uma massificação no 

que respeita à disseminação de mensagens. Numa etapa inicial, através da eletrificação da 

informação, de matriz analógica. Posteriormente, por via da eclosão do digitalismo. 

Entre os defensores e os críticos destas tecnologias no desenvolvimento sociocultural, 

nomeadamente ao nível das comunicações de massas, discutiram-se inúmeras vezes (e nas mais 

inusitadas circunstâncias) os efeitos políticos daí decorrentes. Ao passo que apologistas do seu 

potencial democratizante como Benjamin, McLuhan ou Erzensberger vislumbraram uma nova 

era, críticos como Adorno, Jameson ou Habermas consideraram tal evolução como um sério 

perigo à liberdade e uma ameaça à individualidade. No fundo, questionava-se, problematizava-se 

e debatia-se qual o modelo mais adequado ao fenómeno de difusão das comunicações. 

Com o dealbar dos tempos, o progresso encarregar-se-ia de alterar substancialmente 

esse modelo. Atualmente, assistimos a uma época que Mark Poster (2000:13) denominou de 

«segunda era dos media». Assistimos hoje à proliferação das chamadas «auto-estradas da 

informação», primeiro com o surgimento da tecnologia de satélite, depois com a introdução do 

cabo e da Internet, mais recentemente a fibra ótica e por aí adiante. Logo, estabeleceu-se uma 

reconfiguração das complexas relações de comunicação entre os vários agentes constitutivos do 

fenómeno «comunicação de massas», nomeadamente, quando passámos a assistir à afirmação de 
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um sistema plural, embora complexo, entre uma multiplicidade de produtores, distribuidores, 

consumidores e, ainda, dos grandes grupos económicos que as promovem. 

Uma das principais consequências decorrentes do fenómeno atrás descrito passa por 

uma transformação radical, mormente a partir da segunda metade do século passado, da própria 

identidade cultural. Num período inicial (e bem mais remoto), o telefone e a rádio
4
; num segundo 

momento, a afirmação (e massificação) do cinema e a televisão; num terceiro momento, o 

computador; e, atualmente, o fenómeno multimédia. 

Tais transformações reorientaram dimensões variadas: a política, a económica e a 

sociocultural, através da articulação da palavra, do som e da imagem, reconfigurando novos 

modelos de individualismo. 

Parece evidente que respiramos hoje uma atmosfera eivada de alguma nebulosidade 

entre o individual e o coletivo. Aliás, quando assistimos a um certo desprezo pelo espaço 

público, valorizando um presentismo exacerbado centrado no eu (singular) e incentivando uma 

supremacia do desejo e satisfação pessoais, fica evidente uma lógica prevalente do individual 

sobre o coletivo. Contudo, esse individualismo revela um certo paradoxo: quando o objetivo 

primordial passa, não só mas também, pela construção e validação de uma imagem (individual) 

com um suposto interesse na exibição pública, ou seja, numa preocupação em se destacar uma 

singularidade face ao coletivo (ao todo social), presumivelmente esperando ser aceite 

socialmente (integrado no todo), ser um eu com uma imagem demarcada face aos seus 

congéneres, acaba por necessitar desse mesmo todo para se (poder) afirmar. Trata-se de um 

«fluxo» fundamental, de um jogo dialético, onde o individual e o coletivo, na prática, se 

constituem interdependentes e numa intrincada correlação. 

                                                             
4  A afirmação do telefone e da rádio (em paridade com o início do cinema que dava ainda os primeiros passos), 

enquanto «meios de comunicação de massas», remontam ao início do século XX. 
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Este é, definitivamente, o paradoxo observado e que urge problematizar.  

 

  

4. O «Eu» e o «Outro» Sob a Égide Mediática 

 

Atualmente, assistimos a uma afirmação do audiovisual de tal forma galopante, 

particularmente do multimédia, onde a palavra, o som e a imagem se expandem, não como uma 

árvore – convocando aqui Deleuze e Guattari (2004) – como uma fábrica centralizada, mas como 

um rizoma, isto é, descentradamente e em múltiplas direções. Neste caso em concreto, os 

defensores dos conceitos modernos de propriedade e de liberdade ganham manifestamente 

pontos, no que me leva a interrogar a seguinte questão, já de si complexa e abrangente: quem 

detém hoje os direitos autorais e onde se baliza a liberdade de expressão no âmbito do 

ciberespaço? 

Hoje em dia, constroem-se «super-auto-estradas da informação que irão proporcionar 

uma intensificação significativa de fluxos de comunicação» (Poster, 2000:38). Efetivamente, os 

problemas que agora se levantam vêm facultar um mapeamento do campo das indústrias 

culturais, alargando-o consideravelmente e onde poderemos incluir a moda, a televisão, o 

cinema, a música, o espetáculo e o entretenimento, como também a publicidade ou o turismo de 

massas. Em paralelo, assistimos ao crescente impacto conquistado pela informática que, agora, 

se apresenta conjugada com o multimédia de forma indissociável, emergindo naturalmente o 

satélite, o cabo, a fibra ótica e o digital nas mais variadas valências, grosso modo, as chamadas 

«novas tecnologias da informação e da comunicação». Por conseguinte, «poderemos definir o 

conceito de indústrias culturais como o conjunto de atividades, com matriz industrial, que não só 
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produzem como também distribuem e comercializam discursos, sons, imagens, artes» (Peixoto, 

2007:32). 

No entanto, com os investimentos (nomeadamente os avultados e que derivam dos 

grandes grupos económicos), com a tecnologia e com o mercado (mais concretamente o 

consumo), a indústria cultural assenta numa cada vez mais profícua transversalização cultural, 

expandindo-se naturalmente e conquistando assim uma dimensão verdadeiramente planetária. 

Quando em 1974 é publicado (a título póstumo) Sobre a Indústria da Cultura de 

Theodor W. Adorno
5
, uma obra não apenas pertinente como ainda seminal e que vem equacionar 

as consequências na sociedade da proliferação mediática das indústrias culturais, numa tónica 

bastante crítica mas que, pese a salvaguarda do seu contexto espácio-temporal, não deixa de 

reunir o mérito de nos levar a refletir sobre esta problemática tão em voga, aliás, cada vez mais 

atual e cujas repercussões devem ser equacionáveis, defendia então Adorno que «em todos os 

setores, os produtos são fabricados mais ou menos segundo um plano, talhados para o consumo 

de massas e, em larga medida, determinando eles próprios esse consumo» (Adorno, 2003:97-98). 

Porém, Adorno vai mais longe ao sugerir, de modo eloquente, «a indústria da cultura é 

a interrogação propositada dos seus consumidores a partir de cima» (ibidem), alvitrando desta 

maneira uma clara e pré-determinada intenção de instrumentalização de interesses cuja principal 

vítima radica invariavelmente no cidadão comum, argumentando que este «não é o seu sujeito 

mas sim o objeto» (ibidem). Não satisfeito, complementa ainda que é prática corrente, para não 

dizer global, a indústria da cultura transpor a variável lucro para as distintas manifestações 

culturais. Daí afirmar sem pruridos que, na sua ótica, «a questão prioritária não são as massas 

nem as técnicas de comunicação em si mesmas, mas o espírito que lhes é insuflado, a voz do 

dono» (ibidem), o que nos leva a inferir que a preocupação primordial de Adorno se prende com 

                                                             
5
  A versão portuguesa data de 2003. 
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a própria ideologia subjacente à «indústria cultural» que, a seu ver, subverte o povo, 

instrumentaliza-o, manipula-o, acomoda-o, seja por motivações de índole social, política ou 

economicista. 

Hoje, volvidas largas décadas sobre as afirmações de Adorno, a realidade parece dar-

lhe razão, conquanto parcialmente.
6
 

A época que hoje experienciamos evoluiu sob o impacto da ciência, da tecnologia e do 

pensamento racionalista. Talvez por isso, «a cultura industrial do Ocidente tenha sido moldada 

pelas ideias do Iluminismo» (Giddens, 2000:15), ou seja, ao rejeitar-se a influência da religião e 

do dogma, passa-se a valorizar as formas racionais de encarar a vida. Neste particular, já Karl 

Marx afirmara que para fazermos a História, temos de compreender a História e George Orwell 

anteviu uma sociedade ordenada, estabilizada (porventura demasiado previsível e onde as 

pessoas tornar-se-iam simples peças instrumentais face a uma máquina socioeconómica ampla, 

complexa e, até, tentacular. 

Salvaguardados os pensamentos distintos dos pensadores atrás enunciados, num certo 

sentido parecem convergir, designadamente quando vaticinam que o mundo se tornaria mais 

ordenado e, logo, mais estável. No entanto, na atualidade, assistimos a uma realidade que, de 

facto, tende a contrariar tais vaticínios. 

Agora, parecemos habitar «um mundo virado do avesso» (parafraseando Giddens), isto 

é, ao invés do mundo estar paulatinamente a ser dominado por nós, de acordo com diversas 

projeções entretanto feitas, «assistimos a uma complexidade de tal forma pungente que parece 

derivar num descontrolo, numa visão perplexa, quiçá dúbia, face às soluções de gestão da vida 

corrente» (Peixoto, 2007:35). 

                                                             
6
  Também Walter Benjamin (1992:110) revelou uma curiosa convergência com Adorno quando afirmou que «o 

público é um examinador, mas distraído». 
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A globalização tem como plataforma a economia, alavancada no mercado e 

potenciando o consumo. Nos últimos tempos, passámos a assistir a um desmoronamento de 

valores e tradições enraizados em detrimento de uma nova cultura potenciada pelo capitalismo e 

pela tecnologia, veiculada pelos media e tendo como fito o consumo. Trata-se, objetivamente, de 

uma cultura cosmopolita, inovadora, libertária, estandardizante e padronizadora de modelos 

universais que instituem novos modus faciendi e novos modus operandi. 

Nos dias que correm, o computador e as suas múltiplas ramificações têm vindo a 

ganhar, gradativamente, uma dimensão cada vez maior e com um impacto incomensurável. 

Parece indelével que a virtude primordial do computador reside precisamente na velocidade e, 

particularmente, na sua capacidade de gerar, armazenar e processar quantidades de informação 

sem precedentes. 

Quando Neil Postman (1994) nos fala de «tecnopolia», ou melhor, de uma cultura que 

tende a centralizar-se na técnica e onde a tecnologia computorizada lhe serve de plataforma, 

critica de modo ostensivo a submissão do Homem à técnica no que, segundo ele, provoca um 

«reducionismo ideológico», por outras palavras, um vazio espiritual que se materializa na 

dedicação que o indivíduo vota às novas tecnologias, a uma sistematização de respostas, 

comportamentos e padrões culturais face à torrente de estímulos que o desafiam. Logo, Postman 

(1994:111-128) descreve os elementos que alegadamente tornam a «tecnopolia» um fenómeno 

assente em três pilares: a objetividade; a padronização e a eficácia. Segundo ele, nem sempre 

nos devemos circunscrever a definições demasiado precisas, lineares e porventura redutoras, 

visto estarmos assim a condicionar – e, em determinados casos a hipotecar – condições 

fundamentais que não só constituem como caracterizam a condição humana. E, complementa, ao 

faltar-lhe a componente ética e, por conseguinte, ao rejeitar a tradição, a «tecnopolia» procura 
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uma fonte de autoridade e legitimação, descobrindo-se na medição, nos números, na estatística e 

ainda em toda a subjetividade decorrente da sua interpretação. 

Uma conclusão imediata que se pode retirar desta conceção consiste na constatação de 

que o problema não radica na técnica mas sim no triunfo desta, ou seja, independentemente da 

sua importância, esta jamais deverá prevalecer sobre a autonomia humana. Em boa medida, o 

conceito de performance deriva desta conceção «tecnopólica». 

Um critério que vem alargar as possibilidades das «produções mediáticas» são as 

comunicações ditas «privadas» (entendendo-se aqui as câmaras digitais, as câmaras de filmar, os 

computadores pessoais, os scanners, os tablets, os telemóveis inteligentes e toda essa 

parafernália de gadgets) que apesar de não fazerem parte da chamada comunicação de massas 

vêm completar as possibilidades desta, em virtude de contribuírem para sinergias várias que 

desaguam num certo culto da imagem (uma valorização da aparência, ou melhor, da forma), 

criando-se assim um novo hedonismo. Por outro lado, implicam uma nova condição: a conexão. 

Agora, ou estamos on ou off, ou estamos ligados num mundo virtual e acelerado ou 

estamos desligados dessa ciberrealidade a que poderíamos denominar de «neo-realidade» ou 

«para-realidade». E, não estando conetados, tendemos a uma exclusão social, não apenas a uma 

info-exclusão mas, também e sobretudo, a uma sócio-exclusão. 

Também os media tradicionais parecem beneficiar so surgimento e afirmação dos 

«novos media». Ao nível da centralização de sentido, parecemos viver agora uma inflexão face a 

um passado recente. Enquanto a comunicação de massas tradicional se estabelecia quase 

exclusivamente num sentido unívoco, isto é, centralizada no emissor, as novas tecnologias da 

informação e da comunicação e, a fortiori, os «novos media» revelam-se dialéticos, interativos, 

menos centralizadores e, há que reconhecê-lo, até dependentes do feedback obtido. 
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Pese embora este «admirável mundo novo» reunir características suscetíveis de nos 

provocar um fascínio dificilmente mensurável, penso ser da máxima urgência equacionarmos os 

limites que o devem balizar. Para o efeito, a pergunta de partida deverá passar pelo papel que o 

indivíduo representa nesse novo mundo. Qual a liberdade, qual a autonomia, qual a liberdade de 

decisão e de ação? Até que ponto o indivíduo será capaz de destrinçar o essencial do acessório, o 

complexo do básico ou o crucial do fútil? 

Noam Chomsky (2002:16) diz-nos que, relativamente ao contexto político, «a 

propaganda está para uma democracia como o cacete está para o Estado totalitário». Pois bem, 

sob o pretexto da democraticidade, procura-se hoje (mais do que informar) comunicar. Na 

verdade, tudo parece objeto de comunicação, fazendo-nos lembrar uma máxima publicitária que 

nos postula uma realidade cada vez mais incontornável, «algo que não se vê, é algo que não 

existe». E, nesta senda, procura-se vingar a ideia de pluralismo e universalidade. 

À luz dessa perspetiva, observamos também uma predisposição sociocultural para uma 

aceitação generalizada das propostas veiculadas pelos media, numa «cultura seduzida pelo 

individualismo mediático» (Wolton, 1994:222). 

Todavia, o principal problema que decorre desta torrente mediática, quanto a mim, não 

reside nas virtualidades que facilmente reconhecemos mas antes na estetização da experiência 

humana. Convenhamos, há que salvaguardar todas as potencialidades imanentes a esse 

«admirável mundo novo», reconhecendo os benefícios que dele podemos extrair, contudo, 

apenas isso. No entanto, desvela-se também um lado pernicioso que urge problematizar. Tal 

como Benjamin nos alertava para a dimensão «aurática» relativamente à obra de arte, também 

hoje emerge uma nova dimensão «aurática»: a do universo mediático, espetacular, ribombando-

nos a cabeça a todo o instante e, paralelamente, o encantatório universo tecnológico. Juntos, 

constituem uma espécie de «sacra-aliança», criticada por poucos e venerada por muitos. 
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Contudo, não há bela sem senão. Daí, pensar que nos compete um papel absolutamente 

fundamental, isto é, pensarmos, refletirmos e alertarmos para a possibilidade, bastante verosímil 

por sinal, de nos deixarmos absorver, entorpecer e até alucinar por um universo encantatório, 

sedutor e encandeante que nos tolde os sentidos e nos ofusque a razão, que nos anestesie face à 

realidade mundana pura e dura, que mitigue a nossa individualidade, que nos coarte a liberdade 

ideológica e que se arrisca, mesmo que subliminarmente, a esgazear-nos num turbilhão de 

estímulos assertivamente comunicados.               

 

 

5. Os Desafios do Homem na Era da Performance 

 

Ao emancipar-se da modernidade, o Homem busca novas experiências. Subvertendo o 

historicismo, a escatologia e qualquer narrativa que o remeta para uma interioridade profunda, o 

indivíduo atual parece buscar novas aventuras, mais imediatistas, mais presentistas, ou melhor, 

mais consentâneas com uma conceção prática da existência, privilegiando o momento, a fruição, 

a experiência prática, com tudo que tal dimensão implica. 

Num contexto atual de manifesta apologia à tecnociência e onde a cibercultura assume 

um papel protagonista, surgem reconfiguradas formas de socialização que considerávamos 

convencionais, descobrindo assim uma nova apreensão da realidade. Perante um imaginário 

claramente laudatório às novas tecnologias, confrontamo-nos com uma densa subjetividade que 

dele decorre, no que acaba por apontar para um modelo de indivíduo incondicional, sem 

fronteiras e quase sem limites. 

A meu ver, essa multiplicação de possibilidades de significação pelo sujeito, ou seja, 

esse arquétipo, poderá porventura ser interpretada como a síndroma da crise gerada pela falta de 
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referências. Ao fim e ao cabo, a aspiração do Homem pelo domínio da natureza não é uma 

ambição recente, bem pelo contrário, existiu desde sempre e põe a descoberto a sua obsessão 

primordial: ultrapassar os limites conhecidos, vencer o destino, obter previsões seguras que lhe 

permitam encontrar soluções e dominar o caos. No fundo, mitigar a instabilidade do 

desconhecido e buscar a sua própria superação face a uma natureza que o determina. Logo, 

tratou de desenvolver raciocínios lógico-dedutivos, criar leis deterministas e teorias que lhe 

permitissem encontrar respostas plausíveis para os fenómenos naturais. Assim, tratou de inventar 

a ciência. 

Todavia, nem a natureza é tão linear e previsível, nem a ciência contempla um 

ecletismo que lhe possibilite encontrar respostas para tudo. De certo modo, o indivíduo parece 

destinado a viver numa permanente Babel, ou, se preferirmos, a peregrinar como Sísifo. 

O próprio conceito de caos evoluiu com uma originalidade inusitada, ou seja, não sendo 

hoje mais conotado com a ausência de ordem mas antes com uma rede complexa (e tentacular) 

de sistemas dinâmicos. 

A atual obsessão do Homem passa pela sua própria recriação, aperfeiçoando-se, 

sublimando-se, depurando-se. Porém, mais na forma do que no conteúdo. Não sendo 

objetivamente possível dominar a natureza, há que recriá-la. Surge assim o encantamento 

tecnognóstico. 

No entanto, essa aspiração não se cinge a qualquer um, aliás, de acordo com o conceito 

de gnosis (conhecimento) há que conhecer, adquirir a fórmula secreta, pertencer à elite no que 

poderíamos denominar de «casta tecnológica», à guisa de David Noble (1999) quando a 

caracterizou como «visão elitista da ciência». 

No presente, várias são as manifestações que atestam esta nova realidade. A obsessão 

pela imagem, seja na aceção da imagem de produção tecnológica, seja no sentido da «gestão de 
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imagem», parece representar o novo paradigma emergente. A fabricação de novas formas de 

vida, adulterando ou metamorfoseando a natureza, desvela uma tentativa do Homem em superar 

as suas próprias lacunas, insatisfações ou constrangimentos. 

Nunca, como hoje, assistimos a uma proliferação de próteses tecnológicas, desde 

implantes a tratamentos médicos e biotecnológicos, clonagens, piercings, tattoos e por aí adiante. 

Como descreve Hermínio Martins, apontando para uma prioridade ontológica da técnica sobre a 

ciência destituída de qualquer atenção para com o humano
7
, este paradigma atual parece 

constituído por uma «tirania das possibilidades tecnológicas» (Martins, 1996:188). 

Paradoxalmente, Donna Haraway (1991) defende que, num certo sentido, todos somos 

ciborgues visto socorrermo-nos frequentemente de próteses tecnológicas, chegando 

inclusivamente ao ponto de se considerar como prótese uma simples vacina contra a gripe. 

Ademais, Haraway chega ao cúmulo de entender o ciborgue como um símbolo substantivo da 

nova identidade tecnológica, ao invés da conotação clássica de mera figura instrumental da 

ficção científica. 

Na obra Hegel, Texas e Outros Ensaios de Teoria Social, Hermínio Martins alerta para 

a intenção de superação da condição humana, «as biotecnologias não buscam meramente facultar 

melhoramentos cosméticos e mais próteses para organismos humanos e não-humanos, mas criar 

novas formas de vida» (Martins, 1996:188). 

Na mesma linha de pensamento, refere Paul Virilio que «a técnica não é um jogo do 

Homem, é ele próprio quem é jogado pela técnica» (Virilio, 2000:15), invocando ainda a «tirania 

do tempo real», aludindo assim à velocidade estonteante em que nos vemos hoje envolvidos e 

confluindo com Hermínio Martins relativamente ao conceito de «tirania». Aliás, tal confluência 

                                                             
7  Em contraponto à perspetiva prometeica em cujo fundamento na racionalidade se arriscava a conduzir a uma 

intenção de descompressão face à suscetível condição humana. 
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resulta da ideia comum segundo a qual sobressai o rimado da exterioridade relativamente ao 

sujeito, pese esta supremacia resultar do próprio assentimento (ou passividade) deste. 

Se Ortega y Gasset celebrizou a máxima «o Homem é o Homem e as suas 

circunstâncias», também Sherry Turkle (1997) advoga a tese da multiplicação/descentralização 

das identidades na qual o indivíduo na rede pode ser flexível, múltiplo, volátil, manipulável ou 

até mutável. Turkle exemplifica, «mais de vinte anos após ter-me encontrado com as ideias de 

Lacan, Foucault, Deleuze e Guattari, reencontro-me na minha nova vida dos mundos mediados 

pelo computador» (Turkle, 1997:23). 

A questão identitária revela-se igualmente determinante para a eclosão da performance 

enquanto vetor propulsor desta nova era. Ao passo que na fenomenologia comunicacional 

clássica a identidade revela a plataforma de todo o processo de comunicação, já na comunicação 

mediada por computador, contrariamente, o reconhecimento de uma (ou mais) identidade no 

outro, parece resultar – enquanto consequência – do ato comunicacional. 

Ao passo que nesta dimensão parecemos assistir a uma libertação de emoções, 

hipóteses, possibilidades ou fantasias, paradoxalmente, poderemos assistir a um oceano ilusório 

como, por exemplo, «podemos constatar através das apostas da rede na libertação de estigmas, 

via anonimato, produzindo fantasias de igualitarismo, ilusões de democraticidade quando, na 

prática, nunca se assistiu a tanto fundamentalismo no seio da própria rede» (Peixoto, 2007:59). 

Todavia, o culto da performance como fenómeno identitário e comunicacional, resulta 

da conjugação de diversos fatores e não do somatório de dois ou três elementos avulsos. 

Atentemos às palavras de Mario Perniola (2004:10), «a aliança entre os sentidos e as coisas 

permite o acesso a uma sexualidade neutra, que implica uma suspensão do sentimento: esta não é 

a anulação da sensibilidade, que implicaria a queda de cada tensão, mas a entrada numa 
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experiência deslocada, descentrada, livre da intenção de atingir um fim»
8
. Perniola exorta assim 

a efervescência de um novo sentir por parte do sujeito, de uma sensibilidade reabilitada, 

reconcetualizada e que supera a longa tradição do bonómio Deus/animal, no que ele designa de 

«sensologia». 

Também Kerkhove preconiza que estamos sempre a ser feitos e refeitos pelas nossas 

próprias invenções, «na verdade, parecemos querer que as nossas máquinas, seja um carro ou um 

computador, sejam dotados de poderes muito superiores ao que deles podemos fazer» 

(Kerkhove, 1997:31), recorrendo ao que McLuhan chamou «a narcose de Narciso». Defende ele 

que a partir do momento em que as tecnologias de consumo são integradas no nosso quotidiano, 

podem originar uma espécie de obsessão fetichista dos utilizadores. 

Vivemos agora num mundo de artefactos onde natureza e simulacro coabitam, sendo 

ambos artefactos, mas nem sempre de forma pacífica. Hoje, predomina a imagem, o impacto, a 

novidade, a espetacularização, o fantástico, isto é, tudo aquilo que consiga captar a nossa atenção 

de modo instantâneo, isto, claro, independentemente dos meios utilizados mas sempre com o fito 

de despertar a atenção, o impacto e o protagonismo, consignando um permanente fogo fátuo. 

Gilles Lipovetsky alega que o próprio processo de integração sociocultural do indivíduo se 

realiza no universo da aparência, ou seja, do impacto espetacular e sensorial, «a integração 

realiza-se por meio da persuasão» (Lipovetsky, 1989:24). 

Hiperrealismos, próteses, simulacros, velocidade, tele-ação, virtualidade, interatividade, 

conexão, espetáculo, todos estes elementos constituem o admirável mundo novo». Como refere 

Bragança de Miranda (2002:15), «a cultura contemporânea está crescentemente marcada pelas 

alucinotecnologias». Como tenho vindo a defender, «toda a experiência sente agora uma nova 

                                                             
8  Nesta perspetiva, percebemos a confluência com Maria Teresa Cruz (s/d) quando esta a designa por «sensibilidade 

artificial». 
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afeção. (…) O racional passa a relacional, o universal a contingente, o objetivo a abstrato» 

(Peixoto, 2007:71). 

Hoje, a sociedade globalizada parece ter-se convertido ao culto da performance. Como 

nos diz Alain Ehrenberg (2010), a ação individual torna-se um valor de referência, 

particularmente no consumo que alegadamente parece reificar conceitos, objetos, prazeres, 

lazeres. Daí Ehrenberg (idem:13) afirmar que «os movimentos sociais cederam lugar aos 

vencedores, o conforto foi substituído por uma hiperatividade e as paixões políticas foram 

suplantadas pelo charme da concorrência». Refere ainda que a concorrência adquire um status 

comparável à mitologia, em virtude desta levar qualquer cidadão a construir-se por si mesmo, 

trabalhando a partir da sua autonomia e da sua aparência, buscando invariavelmente o melhor 

desempenho
9
. Trata-se, segundo Ehrenberg, de uma versão atlética da vida, musculada, uma 

conceção de concorrência e de competitividade que acaba inapelavelmente por se converter 

numa pedagogia de massas
10

. 

Nesta era em que a performance constitui o leit motiv da afirmação sociocultural, 

parece que vivemos hoje num estado alucinatório generalizado, aceite quase consensualmente, 

como que edificado premeditadamente com o intuito de mitigar a consciência, anestesiá-la, 

tornando-a assim refém de uma estrutura sistemática de aparências funestas e ilusões inglórias 

que entre nós gravitam, subestimando as condições reais do Homem social, bem como das 

relações deste com o seu próximo. 

                                                             
9
 Talvez por concordar com esta ideia, Gianni Vattimo (1992) cita Heidegger, «o ser não é, mas acontece». 

10
 Em Le Culte de la Performance, Alain Ehrenberg (2010) concebe uma sociedade paulatinamente competitiva, 

musculada, onde a performance assume uma importância capital. 
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Assim, não apenas nos tornámos uma «sociedade da comunicação generalizada» 

(segundo Vattimo), mas também uma «sociedade da competição generalizada», como preconiza 

Ehrenberg. 

Seja no trabalho, no lazer, no desporto, na política, na família, entre amigos, ou mesmo 

em qualquer local público, parecemos estar sempre em competição, em busca da melhor 

performance face ao outro. Para o efeito, muito contribuem os media, em geral, e a publicidade, 

em particular. Porém, esta sensação de competição não nos remete para o antagonismo, para a 

luta ou para o conflito, mas antes para o universo da «identidade sociocultural». 

Numa cultura fundada sobre a primazia – e a autonomia – do sujeito sobre o universo 

envolvente, sobre a existência do «eu» separado da ordem do mundo, essa primazia passa da 

interioridade para a exterioridade. 

Ao fim e ao cabo, agora só parece existir uma identidade sociocultural propagada num 

espaço público e onde um «outro» observa e apreende. Logo, a identidade torna-se, para nós, 

fundamentalmente legível e interpretável na aparência e na ação. Tendemos cada vez mais a uma 

estetização da experiência, a realizarmo-nos na experiência mundana, vivendo num universo em 

que o impacto, a imagem e a aparência sobre o «outro» prevalece sobre tudo o resto, esgotando-

nos em emoção. Desta feita, o culto da performance provocar-nos-á a ilusão de uma afirmação 

perante o «outro» baseada na aparência, no (melhor) desempenho, numa ação que se alimenta 

unicamente da exterioridade. 

Consequentemente, caber-nos-á problematizarmos as consequências que poderão advir 

deste fenómeno emergente e que, cada vez mais pungente, nos parece inebriar, entorpecendo-nos 

e toldando-nos uma ética social que, ao que tudo indica, parece caminhar para uma erosão 

perene. 
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Considerações Finais 

 

Parece evidente nos dias correntes a importância que os media, em geral, e a 

publicidade, em particular, representam para o nosso quotidiano. Tendo em vista atingirem os 

seus objetivos – que mais não são do que o reflexo e a extensão das organizações que os 

sustentam e promovem – veiculam mensagens estrategicamente elaboradas e que visam 

objetivos precisos.  

Em termos práticos, as organizações atuais socorrem-se de todos os mecanismos e 

virtualidades possíveis, com especial enfoque nos media e na publicidade – no intuito de fazerem 

passar a sua mensagem da forma mais apelativa, convincente e assertiva possível. No fundo, 

trata-se de fazer passar a sua intenção inicial, aquela que subjaz qualquer estratégia 

comunicacional e que se pulveriza na mensagem final. Esta é, manifestamente, a intenção 

primordial. 

Vejamos algumas mensagens veiculadas nos media e, designadamente, pela 

publicidade enquanto expoente máximo: «Seja…»; «Torne-se…»; «Faça…»; «Sinta…»; 

«Realize…»; «Viva…»; «Goze…»; e por aí adiante. São convites tácitos, tentações mais ou 

menos implícitas, forças indutoras ao consumo, à experiência, à «imagem», à performance. Pese 

embora se tratem de alguns exemplos que aludem ao paradigma atrás descrito, revelam todos 

uma intenção comum: induzir a uma determinada ação (experiência). 

Na verdade, cada vez mais cultiva-se uma estetização da experiência, um lado gozoso 

da vida, um convite – tácito ou explícito – à fruição e à realização experiencial, isto é, à 

exterioridade por via da materialização da experiência. Tal observação revela-se não só evidente 

como ainda hegemónica nas diversas campanhas publicitárias que hoje assistimos. Também na 

promoção de programas, publicações e nos mais variados formatos e aplicações, temos vindo a 
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assistir à proliferação massiva de um culto narcísico assente numa «civilização da imagem», 

numa lógica performativa, num convite à afirmação social face ao próximo.  

Esta evidência parece resultar dos mais elaborados interesses organizacionais que, 

espaldados numa lógica de mercado, fomentam a segmentação e a diferenciação como os pilares 

distintivos de uma cultura-desempenho, enquanto estrutura identitária da sociedade atual. 

 Mas, se Michel Maffesoli fala repetidas vezes em «retorno cíclico», do «novo», de 

apologia à figura dionísica, desde a «fruição» ao «presentismo» e passando pela «arte de viver», 

realçando, «daí, a importância do festivo, o poder da natureza e do meio ambiente, o jogo das 

aparências, o retorno do cíclico que acentua o destino, tudo coisas que fazem da existência uma 

sequência de instantes eternos» (Maffesoli, 2001:12), acrescentando ainda uma frase 

contundente que descreve a importância que o espetáculo representa hoje para a sociedade de 

consumo, «sociedade de consumo percetível, em particular, nessas práticas juvenis (…) que 

querem tudo e imediatamente» (idem:23), talvez nos devamos concentrar mais reflexivamente na 

afirmação de Moisés de Lemos Martins (2011) quando nos diz que hoje «já não olhamos para as 

estrelas, mas para os ecrãs».  

Hoje, o indivíduo realiza-se não apenas na experiência e no consumo, mas 

fundamentalmente no desempenho. Se possível, no melhor desempenho possível. Porém, uma 

questão devê-lo-á, a meu ver, inquietar: qual o contributo da ética (individual e coletivamente 

considerada) no processo de afirmação social? 

Em suma, a consistência de uma cultura-desempenho, performativa e assertiva, apenas 

será profícua se eivada de uma estrutura ética que a envolva. Caso contrário, parecer-me-á uma 

mera ambição perniciosa que, mais cedo ou mais tarde, poder-se-á revelar inconsistente ou 

mesmo penosa. 
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