
era digital, cuja impressionante ve-
locidade e difusão de informação e 
conhecimento parece confundir a 
cabeça daqueles que estudam a co-
municação. Aos poucos, no entanto, 
desenvolveram-se estudos, teses e 
teorias que tentam explicar o que 
está se passando. “Estamos num 
período realmente de rompimento, 
de pensar refl exivamente a comu-

As formas de se comunicar so-
freram, nas duas últimas décadas, 
uma revolução intensa e transfor-
madora e seu impacto na vida das 
pessoas pode ser até maior do que 
o acontecido ao longo do século XX, 
período em que foram difundidas 
novas formas de comunicação de 
massa como telefone, cinema, rádio, 
histórias em quadrinhos e TV. É a 

Muniz Sodré: 
“Para a criança, 
a vida real 
pode ser 
apenas mais 
uma janela 
da internet”

Muniz Sodré
Especialista em comunicação pensa que 
a mídia se constitui como esfera existencial 
regida pela economia monetária 

Gonçalo Junior

situadas em locais elevados. Ali a 
Fundham, que também promove 
atividades de cunho social para os 
moradores da região, mantém um 
museu. Sua coleção de fósseis 
paleon tológicos e arqueológicos 
soma mais de 1 milhão de peças, 
como um cristal de quartzo de 
9.800 anos e uma fl auta de madeira 
de 1.300 anos, a única da arqueolo-
gia nacional. A fundação mantém 
centros de geoprocessamento e de 
documentação e laboratórios para 
análise de material lítico, de cerâ-
mica, de vestígios paleontológicos 
e biológicos. 

As pesquisas nos sítios pré-
históricos do Piauí levaram a ar-
queóloga a defender idéias polê-
micas, mas instigantes sobre a 
evolução humana. “Estamos de-
monstrando que o homem, em 
um determinado momento, come-
ça a inventar as mesmas tecnolo-
gias, seja aqui, seja na Europa, na 
Ásia ou na África”, comentou. “Não 
podemos esquecer que o Homo 
sapiens apareceu na África por vol-
ta de 130 mil anos, período em que 
esse continente passou por uma 
seca muito grande, que quase dizi-
mou integralmente nossa espécie. 
Foi aí que eles começaram a mi-
grar.” Por mar, onde foram buscar 
alimento, diz Niède.

Empurrados por tempestades, 
parando de ilha em ilha, numa épo-
ca em que África e América esta-
vam mais próximas, os primeiros 
humanos se espalharam pelo globo. 
Essa é a hipótese de Niède. A desco-
berta de vestígios muito antigos do 
Homo erectus – hominídeo extinto 
que é um dos antepassados do Ho-
mo sapiens – no México e na Ilha 
das Flores, na Indonésia, indica que 
a navegação é mais antiga do que se 
pensa, segundo a arqueóloga. Uma 
das difi culdades dos pesquisadores 
é datar as ossadas humanas encon-
tradas na serra da Capivara. Quase 
não há matéria orgânica nos esque-
letos, um entrave para a datação 
por carbono 14. Novos métodos de 
análise, no entanto, podem em bre-
ve contornar esse  obstáculo. 

“Paleon tólogos que trabalham no 
Acre descobriram macacos que pas-
saram da África para o Brasil há 20 
milhões de anos”, disse. “Se os ma-
cacos passaram, será que o Homo 
sapiens não foi capaz de passar?” ■
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chama da “objetualidade pura”. Pa-
ra o francês, a imagem se tornaria 
transparente a uma forma de sedu-
ção mais sutil do que essa sedução 
da forma. “Ora, a mídia hoje não se 
defi ne como um puro dispositivo 
técnico, embora o suporte técnico 
seja necessário. Não é também uma 
forma fechada em torno de uma 
gramática expressiva. É um concei-
to maior do que a defi nição de te-
levisão, rádio, jornal, internet.” 

O medium seria propriamente 
o conceito dessas formas e tam-
bém do desdobramento tecnológi-
co da cidade humana. Significa 
que a mídia é uma espécie de pró-
tese odontológica para o controle 
das relações sociais e o controle 
das novas subjetividades por tec-
nologias informacionais. É preciso 
ressaltar, prossegue, que a manifes-
tação mais evidente da virtualida-
de é o bios midiático, dentro do 
conceito aristotélico de bios como 
a esfera existencial da vida ético-
social, distinta da natural – a vida 
crua em que se insere a revolução 
genômica e onde se mapeia o ge-
noma. “É uma intervenção da tec-
nologia e no limite controle da 
vida nua e da vida crua. Ao lado 
dos bios tradicionais emerge essa 
nova forma de vida, dos fl uxos di-
gitalizados e redes artifi ciais defi -
nindo por uma materialidade leve 
ou mesmo pela imaterialidade dos 
circuitos eletrônicos.” 

Afetivas
A partir de uma realidade sistêmica 
que foi ponto de partida e ponto de 
chegada das análises de Habermas, 
nasce essa verdadeira forma de vi-
da que é o bios virtual. A ponta 
desse iceberg é o bios midiático, es-
pécie de comunidade afetiva, de 
caráter técnico e mercadológico, 

nicação, mas um belo momento 
dos estudos dessa área no Brasil”, 
avalia Muniz Sodré, um dos gran-
des pensadores contemporâneos da 
comunicação no Brasil, presidente 
da Biblioteca Nacional e professor 
titular da Escola de Comunicação 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

A mídia se constitui, explica, 
numa nova forma de vida, um no-
vo bios. “E, como esfera existencial, 
ela é inteiramente regida pela eco-
nomia monetária”, afi rma. Sodré 
falou sobre isso e outros temas da 
vida virtual que emerge das rela-
ções que os meios de comunicação 
estabelecem no espaço social na 
palestra organizada pela revista 
Pesquisa FAPESP para a exposição 
Revolução genômica, em São Paulo. 
Nos últimos anos, sua preocupa-
ção maior tem sido estabelecer a 
mídia não como transmissor de 
informação, mas como ambiência, 
uma forma de vida, segundo suas 
próprias palavras. “Mídia como o 
que Aristóteles chama de bios, isto 
é, a cidade investida politicamente. 
É a sociabilidade da polis. Não é 
carne o que chamamos de bioló-
gico hoje”, acrescenta. Aristóteles 
falava de três bios: do conheci-
mento, do prazer e da política. “Eu 
descrevo a mídia como o quarto 
bios, que é o midiático, virtual, da 
vida como espectro, da vida como 
quase presença das coisas. É real, 
tudo que se passa ali é real, mas 
não da mesma ordem da realidade 
das coisas.”

Em Antropológica do espelho 
(Vozes, 2002), Sodré detalha esse 
estudo. O pesquisador observa que 
a informação, hoje, é espectro, re-
presentação, fantasma, palavra e 
discurso, o que faz da realidade da 
mídia algo essencialmente discur-

sivo. “Entramos em um momento 
da história em que a esfera civili-
zacional que circunda o homem é 
espectral. Não é substancial, de 
toque. É feita do impalpável, de 
ausência/presença de luz, seja cir-
cuito fechado/circuito aberto, seja 
o pingo no papel, a imagem no ci-
nema ou na fotografia.” Tudo é 
cada vez menos substancial e mais 
visual – cabeça e olho. “Ora, essa 
realidade, para mim, é outra forma 
de vida, é um outro bios. Se enten-
demos a mídia como ambiência, 
environment, um mundo em que 
cerca esse mundo, mudamos intei-
ramente o foco da análise.” 

Segundo ele, todas as concep-
ções antigas de jornalismo e da mí-
dia como transmissão de informa-
ção – para educar, instruir – não 
têm mais sentido e não mais defi-
nem mídia no meio de comunica-
ção. “É preciso, inicialmente, consi-
derar que, mesmo pertencendo a 
um bios específi co, a TV não é um 
ator social isolado, está sempre in-
serida em contextualizações de or-
dem sócio-histórica.” Colocada 
dentro de uma tradição sociocultu-
ral patrimonialista como a brasilei-
ra, a televisão, apesar do transna-
cionalismo de sua forma, produz 
efeitos específi cos e regionais. En-
fi m, no bios virtual, o objeto predo-
mina sobre o sujeito.

A transformação de um objeto 
em imagem, enquanto isso, implica 
a negação de dimensões materiais 

– relevo, peso, cheiro etc. Mas tam-
bém isso é o que interessa como 
estudo – o tempo e o sentido, que 
reduzem a duas, as três dimensões 
do Universo. Sodré refere-se a Bau-
drillard, que falava do preço da 

“desencarnação” que a imagem ga-
nha com essa potência de fascina-
ção e se torna medium – que ele 
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onde impulsos digitais e imagens 
se convertem em prática social. É 
esse o objeto dessa nova ciência 
social chamada comunicação para 
Sodré. “Não há nada de intrigante 
aí em termos de civilização. Essa 
realidade que chamo de bios midiá-
tico só é possível porque as ima-
gens já estão inscritas na própria 
cultura, na mediação do sujeito 
consigo mesmo.” Assim, o novo 
bios seria só uma nova exacerbação 
do processo, uma forma de vida 
que torna socialmente relevante 
quem intervém nas relações espa-
ço-temporais e percebe o mundo 
por essas relações espaço-tempo-
rais e age sobre o mundo a partir 
do tempo e do espaço. 

Como conseqüência, o indiví-
duo e o mundo se relacionam efe-
tivamente por meio do tempo e do 
espaço, que é a base de toda comu-
nicação concreta, que são os  qua-
dros de percepção mutáveis e as 
formas modificáveis, segundo as 
variações da história e da cultura. 
O bios midiático aparece como 
uma transformação técnica do es-
paço-tempo adequado às novas 
estruturas e às novas confi gurações 
da vida social. “É uma maneira, di-
gamos, mais sociológica. O bios 
virtual de que nós estamos falando 
é mais de que o conjunto de atri-

buições e de competências técnico-
profi ssionais de um grupo, de um 
campo, porque é uma forma de 
vida duplicada, que engloba o pro-
fi ssional em público e instala um 
novo tipo de relacionamento com 
o real, um novo tipo de relaciona-
mento com a história.” 

A nova forma de vida identifi -
cada por Muniz Sodré implica a 
intervenção profunda na dimen-
são espaço-temporal clássica. “Se 
retirarmos daquilo que chamamos 
de real o espaço e o tempo, temos 
o virtual, que é o real menos o es-
paço e o tempo. Ora, o bios virtual 
não está alinhado de modo neutro 
ao lado dos campos sociais. Por 
quê? Porque ele participa ativa-
mente hoje da luta pelo controle 
das representações do real.” O co-
municólogo explica que o bios 
virtual afeta ontologicamente a 
própria idéia moderna do social e 
do exercício do poder. Isso pode 
ser observado na própria acade-
mia, nas próprias pesquisas em 
comunicação. “Quando se descon-
fi a um pouco das utopias de felici-
dade difundidas pela internet ou 
pela cibercultura e se diz que po-
dem não ser a solução para o rela-
cionamento humano, imediata-
mente se é acusado de reacionaris-
mo. Há novas utopias ligadas à 

“Há novas 
utopias 
ligadas à 
cibercultura 
e toda a 
normatização 
tem 
detratores”
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do à internet e descobre que, para 
ele, a vida real é apenas “uma janela 
a mais na internet.” Realmente, afi r-
ma Sodré, é possível que, para o 
adolescente, uma criança hoje que 
passa o dia grudado na internet a 
vida real se torne apenas uma jane-
la a mais. Por outro lado, a vida 
virtual que ele leva já é plenamente 
real. “É isso que está permitindo às 
pessoas namorarem pela internet, 
mas não namorar trocando cartas, 
namorar realmente. Na virtualiza-
ção é possível, em determinadas 
circunstâncias, substituir a vida nua 
e crua.” 

Tal idéia faz do bios midiático 
a indistinção entre tele e realidade. 

“A realidade de hoje se constitui 
sob a égide da integralidade espe-
tacularizada ou sob essa realidade 
imagística a que o real aspira e o 
real quer. Portanto, trata-se de 
uma infl exão exacerbada do ima-
ginário, que como Deleuze disse, 
não é o irreal, mas a indiscernibi-
lidade entre o real e o irreal.” Não 
é que nada disso seja mentira ou, 
se for, vivemos em um mundo ir-
real, porém cada vez mais difícil se 
fazer a distinção que antes havia 
com muita clareza entre o que é 
real e irreal. Nesse contexto, esse 
bios não se defi ne como a soma de 
todas as imagens tecnicamente 
produzidas.

Assim como na ordem mítica, o 
mito é o poder dos símbolos pri-
mordiais e dos arquétipos, o bios 
midiático é o poder desses mode-
los, que se atualizam e se concreti-
zam em determinados tipos de 
imagem. As imagens midiáticas 
que regem as relações sociais vêm 
dos modelos hegemônicos do ca-
pital e do mercado globais. O espe-
táculo de hoje em que todos estão 
imersos resulta de uma sobredeter-
minação histórica da imagem. “A 
espetacularização é, na prática, a 
vida transformada em sensação, 
em entretenimento com a econo-
mia poderosa voltada para produ-
ção e consumo de filmes, progra-
mas de televisão, música popular, 
moda, parques temáticos, jogos 
eletrônicos, efeitos de fascinação, 
celebridade e emoção a todo custo. 
Tudo isso permeia sistematicamen-
te essa forma de vida.” 

Esse modelo em que a estesia 
detém a primazia sobre velhos va-

cibercultura e toda a normatização 
social traz os seus detratores e seus 
utopistas. Qual a razão disso? “Por-
que há alguma coisa de visceral, de 
fundo surgindo dessa intervenção 
no tempo e no espaço, junto com 
outras interferências que a ciência 
vai fazer na vida nua dos indiví-
duos. Aqui há intervenção na co-
munidade, na vida comunitária, 
com a revolução genômica, com a 
ciência, intervenção no corpo, na 
reprodução, no indivíduo mesmo 
em sua reprodução. 

Para além desse viés sociológi-
co, vários autores apontam para a 
mesma idéia. Fala-se da telecracia 
(poder das teles), da cibercracia 
(sociedade de controle), em De-
leuze, telerrealidade etc. “Bourdieu 
se refere à telemorfose para se re-
ferir à vida plasmada, à vida idea-
lizada, o que ele chama de grau 
zero de signifi cância da televisão. 
Mas destôo um pouco dele. Não 
acho que se trata de arrolar os efei-
tos catastrófi cos da televisão (que 
é o principal meio síntese imagem 
do século passado) sobre a realida-
de tradicional. Acho que se trata 
agora de identifi car uma nova for-
ma de vida, para cuja construção 
concorrem transformações im-
portantes de toda uma estrutura 
social básica.” 

Transparente
Para Sodré, não se trata mais de 
tornar as coisas visíveis a um olho 
externo, a um olho exterior, mas 
de tornar as coisas transparentes a 
si mesmas. “A potência de contro-
le é como que internalizada e os 
homens não são mais vítimas das 
imagens. Eles mesmos se transfor-
mam em imagens. Uma telemor-
fose integral da sociedade, portan-
to, não deve ser compreendida 
como um efeito específi co de pro-
gramação de televisão, mas é um 
evento da midiatização, da articu-
lação exponencial, das tradicio-
nais instituições sociais, com o 
conjunto da tecnologia da infor-
mação a reboque do mercado.” 
Em outros termos, trata-se de uma 
associação estreita entre práticas 
sociais e espaço público, ativada 
por processos tecnológicos da co-
municação.

Não há, garante o pesquisador, 
nenhum problema nisso. “Há sim 

uma mutação, tão-somente uma 
mutação. É, assim, uma totalidade 
espacial, virtualizada, que eu cha-
maria um fato social total.” Sodré 
toma emprestada uma expressão 
de Marcel Mauss para designar fa-
to social total como um aconteci-
mento que permeia as instâncias 
econômicas, políticas, culturais da 
sociedade. “A informação hoje 
permeia todas essas instâncias, es-
tá na economia, na política, na 
cultura, mas com uma duração 
continuada com uma forma de vi-
da. É por isso que eu falo em bios, 
que é característico de um novo 
tipo de ordem social em que a de-
signação de sociedade controle 
pode ser adequada.” Quando se 
pensa nesse bios como parte das 
estratégias de indução, de um dis-
positivo técnico de controle da 
vida nua, da vida natural, como 
parte dessa estratégia de indução, 
de certo modo se aceita. “Estamos 
preparados pelo bios virtual para 
aceitar a virtualização da vida pela 
ciência. Trata-se de um novo tipo 
de operador social, mais temporal 
do que espacial, movido à tecnolo-
gia avançada.”

Sodré compara o bios midiáti-
co a uma espécie de clave virtual 
aplicada à vida cotidiana, à existên-
cia real e histórica do indivíduo. 
Em termos de puro livre-arbítrio, 
exemplifica ele, pode-se entrar e 
sair dele, pois não se está absoluta-
mente dominado. “Mas, nas condi-
ções civilizatórias em que vivemos 
(urbanização intensiva, relações 
sociomercadológicas), onde há um 
predomínio do valor da troca capi-
talista, estamos imersos nessa vir-
tualidade midiática e isso nos dá 
uma forma de vida vicária, que 
quer substituir Deus.” Ou seja, 
tem-se uma forma de vida substi-
tutiva, paralela, virtual, alterada. 

“Vivemos uma vida alterada pela 
intensifi cação da tecnologia audio-
visual conjugada ao mercado e é 
isso que faz do bios midiático a in-
distinção entre tele e realidade no 
sentido tradicional.”

É isso que explicaria, por exem-
plo, o comportamento de entrevis-
tados como os do livro de Sherry 
Turkle sobre a vida na tela. Psicana-
lista que investiga a televisão e a 
internet, Sherry entrevista um ho-
mem que vive totalmente conecta-
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lores de natureza ética é algo em 
ascensão. “O fenômeno estético se 
tornou hoje insumo para estimu-
lação da vida, que está, de agora 
em diante, dirigida para a indús-
tria e para o mercado. Isso é mais 
esthesis do que ethos. Embora se 
possa falar do ethos, da estética, vo-
cê pode tratar de uma inteligibili-
dade sensível, capaz de levar uma 
ética, uma arquitetura social de 
valores.” Essa absorção faz pensar 
que há um vínculo não exatamen-
te disciplinar científico entre o 
mapea mento do genoma, o bios 
social e o bios midiático porque é 
essa absorção de dígitos, de ima-
gens e de realidade paralela que 
leva o indivíduo a viver virtual-
mente no espaço imaterial das re-
des de informação. “A isso chama-
mos de bios midiático, onde o 
contato é mais do que simples-
mente visual, é tátil como intera-
ção dos sentidos, a partir de ima-
gens de simulação do mundo.” 

Sodré explica que vem do tátil 
a sensação de que se está ocupando 
um ponto qualquer do mundo em 
uma ambiência ou em uma paisa-
gem feita de matéria audiovisual, 
de compreensão numérica em alta 
velocidade, que é o caso da internet. 

“Essa é a idéia que Kerckhove trou-
xe da existência, em vez da perspec-
tiva, o que permitiria ao indivíduo 
encontrar uma posição física e 
meio sentidos que são tecnologica-
mente prolongados.” É textual se 
dizer que a sensação física de estar 
em algum lado é uma experiência 
tátil, não algo visual, frontal ou ex-
clusivo. É, sim, ambiental, com-
preen siva. “O ponto de existência 
em vez de distanciar da realidade, 
como acontece com o ponto de vis-
ta, torna-se o ponto de partida do 
mundo.”

Para ele, é algo perigoso porque  
não se tem ponto de vista, uma crí-
tica. “Se eu só tenho ponto de exis-
tência, estou tão imerso que Deleu-
ze tem razão quando diz que o 
controle é total nesse caso. Dessa 
maneira, quando levamos em con-
sideração toda uma forma de vida 
virtual e não a gramática exclusiva 
de um meio de comunicação sepa-
rado, a experiência sensorial do 
indivíduo, do espectador, ultrapas-
sa a das expressões externas do cor-
po de alguém que fala, faz meneios 

de cabeça, sorrisos ou movimentos. 
“Acontece porque hoje não pode-
mos ser instituídos como simples 
espectadores. Somos, sim, mem-
bros orgânicos de uma ambiência 
que deixa de funcionar na escala 
tradicional do corpo humano para 
se adequar existencialmente. É essa 
a idéia do ponto de existência, pelo 
êxtase ou pelo deslumbramento à 
imersão. Nos adequamos à escala 
de um sistema neural que é a inter-
conexão dos multidispositivos de 
representação, que damos o nome 
precário de mídia.” 

Índices
Nesse sistema, explica Sodré, a cor-
poreidade como tal desaparece e 
fica em segundo plano, em um 
sentido físico, real, ela fica em 
segun do plano. O corpo e a corpo-
reidade são substituídos por seus 
índices. Estes favorecem as formas 
não representativas que introdu-
zem a todos em um novo tipo de 
sensibilidade individual e de sen-
sibilidade coletiva. “Isso nos leva a 
fi car sob a égide de um paradigma 
cultural. É algo mais indicial do 
que cognitivo e sígnico.” A televi-
são, para ele, é indicial, pois dá um 
índice que vai levar o espectador a 
sensações, a sentimentos. “As pala-

“É isso 
que está 
permitindo 
às pessoas 
namorarem 
pela 
internet, 
mas não 
namorar 
trocando 
cartas, 
namorar 
realmente”
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Um pouco antes do século passado 
se encerrar, em 1999, grupos de 
pesquisadores começaram a se reu-
nir nos Estados Unidos para estu-
dar de modo interdisciplinar as 
interações entre os sistemas vivo e 
artifi cial com o objetivo declarado 
de desenhar dispositivos que per-
mitissem expandir ou melhorar as 
capacidades cognitivas e comunica-
tivas, a saúde e a capacidade física 
do homem e, assim, produzir, em 
tese, um maior bem social. Esses 
estudos deram origem ao que foi 
batizado de tecnologias convergen-
tes, pesquisadas hoje em profundi-
dade na Europa, nos Estados Uni-
dos, na Austrália e no Japão.

No Brasil, o tema começou a ser 
discutido graças, em grande parte, 
ao neurocientista Esper Abrão Ca-
valheiro, pesquisador da Universi-
dade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), ex-presidente do Conselho 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Científico (CNPq) e atual 
assessor do Centro de Gestão e Es-
tudos Estratégicos (CGEE), uma 
organização social vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Na agenda cultural da exposição 
Revolução genômica, Cavalheiro ex-
pôs o tema “Tecnologias convergen-
tes e a construção do novo homem”. 
Seu objetivo é fazer o Brasil se inte-
grar ao debate internacional e criar 
grupos de estudo. “Nos dois maio-
res documentos já redigidos sobre 
o assunto, o norte-americano e eu-
ropeu, há capítulos específi cos dis-
cutindo as convergências para o 
Terceiro Mundo”, diz. “Eles debate-
ram o que poderia ser apropriado 
para nós nessas áreas sem a partici-
pação de pesquisadores do mundo 
em desenvolvimento.” 

As tecnologias convergentes são 
a união de quatro áreas da ciência 
e tecnologia. Em comum, elas têm 
o fato de serem recentes e impor-
tantes para a economia e desenvol-
vimento da sociedade em geral. A 
proposta é que caminhem entrela-
çadas para contribuir com o apri-
moramento do ser humano. São 
elas: nanotecnologia, biotecnologia, 
tecnologia da informação (TI) e 
neurociência (ou ciências cogniti-
vas). A nanotecnologia mostra co-
mo se pode construir e trabalhar no 
universo do imensamente pequeno 
e tirar vantagem desse conhecimen-
to. Na biotecnologia há um conjun-
to de metodologias que permite 
compreender a vida de forma geral, 
utilizando as ferramentas da genô-
mica. A TI pode ser defi nida como 
o conjunto das atividades e solu-
ções oriundas da computação para 
geração e uso da informação. “A 
força da TI pode ser vista, por 
exemplo, nos pequenos celulares. Já 
há alguns deles com 140 funções, 
embora eu, pessoalmente, só use 
como telefone e, talvez, para tirar 
fotos”, diz Cavalheiro. As ciências 
da cognição são a fronteira do ain-
da pouco conhecido, de como o 
cérebro funciona e de como pode 
ser alterado a favor do homem.

Maior efi ciência
Juntas, as quatro áreas formam a 
sigla NBIC (iniciais das palavras 
em inglês). “Essas linhas de pesqui-
sa têm caminhado em paralelo. 
Muitas vezes elas se encontram, co-
mo é o caso da nano e da bio, por 
exemplo, e depois voltam a se afas-
tar.” O que se quer agora é a união 
das quatro para além da simples 
multidisciplinaridade. “Mais re-
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Neurocientista explica por que é importante criar grupos
de pesquisa em torno das tecnologias convergentes
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vras estão nesse contexto também, 
claro, mas são muito ocas, vazias.” 

O comunicólogo afi rma que o 
Brasil vive um momento, inclusive 
no jornalismo, em que as palavras 
são cada vez mais ocas, já que o 
jornalismo é indicial e o índice, di-
ferente do signo. A palavra com 
signo é plena, é cheia. Quando diz 
a palavra “mesa” ou “cultura”, So-
dré se refere a signos plenos, que 
têm um signifi cado na língua. “En-
quanto o índice me aproxima fi si-
camente, existencialmente de uma 
significação, como quando vejo 
uma fumaça e sei que ali tem fogo. 
A fumaça não signifi ca fogo. Não é 
a significação que está ali, é um 
índice que me aproxima existen-
cialmente do fogo. É esse tipo de 
categoria semi-ótica, a categoria 
indicial, que predomina hoje no 
conteúdo da mídia e que no fundo 
dá a chave para a indução que a 
mídia exerce sobre nós, que nos 
induz a um afeto.” 

Muniz Sodré não vê com olhos 
pessimistas a mídia. O afeto, obser-
va, não é necessariamente bom. “A 
raiva e o ódio são um afeto. A mídia 
neutraliza também as velhas ten-
sões comunitárias afetivamente. 
Mas o modo de se acercar de nós é 
pela emoção, pela sensação, que diz 
respeito a entretenimento, a espetá-
culo e também ao próprio conheci-
mento que os bytes e os dígitos nos 
dão.” O bios midiático, a interven-
ção da tecnologia do ver e da tecno-
logia do sentir na vida nua e crua 
dos indivíduos, tudo isso obriga o 
intelectual, o professor, a mãe e o 
pai a repensarem a forma de vida 
em que estamos ingressando como 
algo não afetado por gracinhas tec-
nológicas que se acumulam. Ao 
menos quando se usa a técnica. “É 
preciso pensar na radicalização des-
se uso e ter, de algum modo, cora-
ção técnico para ampliar esse uso.” 

Esse coração técnico não é ruim. 
“Está na hora de pensarmos radical-
mente, com coração, nesse novo 
modo de compreensão do mundo 
que se insinua agora junto com o 
mapeamento do genoma e com o 
bios virtual, o bios midiático.” Pode 
ser que num futuro próximo esse 
mundo, que Muniz Sodré percebe 
tão claramente e de forma entusias-
mada, se torne cada vez mais per-
ceptível e admirável. ■
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