
INTERSUBJECTIVIDADE, COMUNICAÇÃO E ARTE 

 

O paradigma comunicacional e intersubjectivo supõe “uma crítica a dois 

«paradigmas da certeza»: pelo lado do sujeito… e pelo lado da linguagem” (Marcos, 

2007:84). O sujeito torna-se incerto, principalmente depois da dúvida levantada por 

Nietzsche se o nosso “eu” não seria uma ilusão de perspectiva, incapaz de se apresentar 

como ser uno. A linguagem, como expressão do interior, depende, segundo Witgenstein, 

dos jogos expressivos de linguagem, onde a “inexpressão, a assimetria e dissimulação 

representam um papel fundamental”.  

 

1. O PARADIGMA RELACIONAL E INTERSUBJECTIVO   

Embora a comunicação possa significar várias coisas numa enorme diversidade 

de campos de trabalho, alguns deles já aqui referidos, a abordagem de que mais nos 

interessa aproximar é a que se refere à interacção simbólica e à multiplicidade de 

sentidos, como “um modelo que centraliza a actividade humana em processos de 

interacção e de intersubjectividade” (Marcos, 19), fundamentalmente como um 

fenómeno de ligação ao mundo.  

 

1.1. A arte como conhecimento simbólico e como alteridade 

A estética do século XIX caminhou no sentido subjectivista da transcendência 

da vida e da forma, colocando a sua busca na intuição e na originalidade como 

fundamento da prática criativa, levando ao impulso vital, à espontaneidade, sem se 

preocupar com a sua dimensão cognitiva, da verdadeira experiência estética e valor 

teórico. De certa forma estamos, respectivamente, a referir influências e legados 

para a estética de Kant e de Hegel. O que defende Mário Perniola, é que nenhuma 

destas duas vias se preocupou com a sensibilidade, afectividade e emoção, que 

apenas se torna motivo de preocupação na segunda metade do século XX, mediante 

novos contextos, condições e novas práticas de produção artística. É na noção do 

sentir estético e da diferença e não na da lógica da identidade aristotélica que as 

artes do século XX encontraram inspiração, experiências de estranheza e excessivas 

que em alguns casos chegaram a ser insólitas e perturbadoras. O distanciamento e a 



suspensão, que a experiência estética provoca, só começam a ser compreendidos 

com a introdução por Freud da instância psíquica do inconsciente. 

É, no entanto, nas aproximações que se fazem ao conhecimento simbólico, 

embora com alguma animosidade e recusa do vitalismo, que alguns autores 

começam a reflectir sobre a arte não tendo somente como preocupação o reflexo da 

realidade objectiva e exterior, mas também criando “uma série de construções 

simbólicas que se colocam como qualquer coisa de exterior à subjectividade 

humana” (Perniola, 1997 (1998:101)). O filósofo Cassirer defendeu que a arte, como 

noutras áreas do conhecimento humano, “pode ser reportada a uma noção comum, 

a da forma simbólica” (p.101).  

Ao contrário da ciência, a experiência do acto artístico é dirigido à totalidade, 

o que permite que todos os elementos sensoriais estejam dirigidos a “significados”, 

todos eles contidos num processo de reflexão, de conhecimento, de intensificação e 

concretização da realidade.  

É nestas ideias de Cassirer que Gustav Jung se apoia, principalmente na 

dimensão simbólica. Pela primeira vez, é afirmado que além das intenções 

conscientes no processo criativo existe uma dinâmica que é autónoma e 

independente do sujeito, ou seja, existe um impulso estranho ao autor. Esta ideia já 

não está no campo da subjectivação do autor, mas num campo mais vasto de valor 

simbólico e que inclui o «inconsciente colectivo», ou seja, vai no sentido de valorizar 

uma “alteridade radical relativamente à vida do indivíduo” (p.104)). 

Quanto à ordem simbólica e à subjectividade como experiência fenomenal na 

actualidade, também Slavoj Zizek, fazendo referência às teorias de Lacan, afirma que 

o sujeito está privado da sua subjectividade, «das coisas como elas me parecem 

verdadeiramente ser», ou seja, que “o «sujeito significante» só emerge quando uma 

dimensão decisiva da experiência fenomenal que o sujeito tem de si próprio... se lhe 

torna inacessível…”. A questão que Zizek levanta, sendo o inconsciente um 

fenómeno inacessível, “o sujeito como lugar de experiência fenomenal de si” não tem 

acesso à experiência, permanecendo o fenómeno inacessível e o sujeito como “não 

fenomenal”. O que o leva a concluir que talvez seja isto o que a arte contemporânea 

tenta representar: “fenómenos estranhos que não podem ser subjectivados” (Zizek, 

2004 (2006: 42)). 



 

1.2.  A estética relacional 

1.2.1.  A crítica ao essencialismo 

Com o seu ensaio sobre a reprodutibilidade técnica, já Benjamin tinha 

colocado a questão de que a alteração da percepção na arte vem 

consequentemente alterar as condições de produção e fruição artísticas. A sua 

utopia trouxe à reflexão não apenas a essência da arte mas também o modo que 

o conceito de arte tem de se actualizar, superando de certa forma a definição 

metafísica tradicional da arte. A arte deixa de ser apenas um lugar de conciliação 

e de catarse mas permite também criar uma reflexão sobre a “nova essência” da 

arte, ou mesmo de ultrapassar a ideia da possibilidade de uma teoria para a arte.  

É na segunda metade do século XX, na sequência do que vinha propondo 

Duchamp, que se coloca a necessidade de reformular a questão da identificação 

do que é ou não é arte, começando então a configurar-se como pouco provável e 

até mesmo impossível, que a estética contemporânea consiga responder a esta 

questão, como de encontrar definições e propriedades que fossem válidas para 

todas as obras de arte. 

Ao contrário dos essencialistas, que continuavam a colocar a questão da 

essência da arte como o mais importante (correndo o risco de generalização ou de 

apenas ter em conta a experiência especifica de uma certa área artística), alguns 

críticos de arte e teóricos da área da filosofia, conhecida como perspectiva 

analítica, desenvolvem um percurso diferente, ou seja, a questão fundamental 

para compreender a arte passa por recusar o essencialismo e recusar também a 

possibilidade de definição da arte, aceitando que a criação artística não se deixa 

encerrar em conceitos generalizadores. Morris Weitz foi um dos mais radicais na 

reformulação do problema da essência da arte. Influenciado pelas teorias de 

Wittgenstein que se opunha também ao essencialismo linguístico, propunha como 

objectivo para a estética, não o de “chegar a uma definição da arte, mas sim o de 

elucidar o conceito de arte, o que será feito descrevendo a lógica da sua 

aplicação” (D´Orey, 2007: 18). O que Weitz propunha era saber do emprego do 

conceito de arte e em que condições podem ser aplicada. Defendendo uma ideia 

de abertura à sua aplicação, Weitz considera à partida como sustentáveis as 



hipóteses da sua imprevisibilidade. A arte assume-se, assim, como um conceito 

aberto e alargado. 

Nestes autores, são analisadas a atitude estética, como uma atenção 

desinteressada, as suas propriedades observáveis, mas também as propriedades 

relacionais, não observáveis. Assim surgem as primeiras preocupações com o 

estatuto da obra de arte, inicialmente apresentado por Maurice Mandelbaum e, 

posteriormente, desenvolvido por Arthur Danto e George Dickie, tendo como 

principal objectivo reflectir sobre a importância da institucionalização no processo 

de identificação, reconhecimento ou legitimação artística.  

A formulação da pergunta “Quando há arte?”1 é o ponto de partida para 

uma reflexão de Nelson Goodman, que encontra na função simbólica da obra de 

arte, como “objecto encontrado”, um pressuposto da condição artística, 

obedecendo a um relativismo de contexto em que a obra seja produzida ou 

apresentada. Esta simbolização pode “aparecer ou desaparecer”, podendo, assim, 

o mesmo objecto assumir-se como arte ou como simples objecto utilitário em 

momentos diferentes, sem que, no entanto, esse estatuto possa ser considerado 

definitivo e estável. 

O que a perspectiva analítica pretende apresentar é que, tal como a vida, a 

arte também pode ser transitória e o modo como um objecto ou acontecimento 

funcionam como obra “pode contribuir para uma perspectiva - e para a construção 

- de um mundo” (p.133). 

 

1.2.2.  Transitividade, interactividade e arte colaborativa  

Partindo do conceito de transitividade como propriedade da obra de arte, 

Bourriaud apresenta a possibilidade de encontrar na obra de arte actual a 

especificidade de poder ajudar na produção de relações externas ao campo da 

arte, relações estas que podem acontecer “entre indivíduos ou grupos, entre o 

artista e o mundo e, por transitividade, relações entre o espectador e o mundo” 

(Bourriaud, 2001:26). Os artistas da década de 90 impõem-se com uma arte que 

altera a atitude do artista em relação à comunicação que estabelece com o 

                                                             
1  Nelson Goodman, Ways of Worlmaking. Hackett, Indianapolis, IN, 1978, pp.57-70 (Ap. D´Orey, 2007). 



público. Sem estarem já preocupados com o “aspecto visual mediático” da 

geração de artistas dos anos 80, elegem como a sua principal preocupação 

transformar o espectador num interlocutor directo; estes artistas  “privilegiam o 

contacto e a tactilidade…a imediatidade da escrita plástica” (p.45). É, assim, a 

tactilidade que, segundo Bourriaud, une os artistas que se aproximam da linha 

relacional. Mas é também o processo de trocas sociais, a interactividade e um 

olhar para dentro da experiência que interessam aos artistas colocar em jogo 

através das suas obras de arte, contribuindo para ligar os indivíduos e os grupos 

entre si. Estes artistas criam uma prática artística que desenvolve um protocolo de 

proximidade com os espectadores durante o processo criativo e também na 

exposição.  

A interacção e a intersubjectidade, nestes artistas, não são apenas 

dispositivos teóricos ou complementos à sua prática artística; como em anteriores 

gerações de artistas, elas constituem-se como o principal motor da sua actividade, 

inauguram qualquer diálogo e relações que posteriormente se estabelecem entre 

a obra e o espectador (p.46-47). Estes artistas pretendem propor uma alternativa 

ao pensamento autoritário e depressivo, assumindo-se como um interstício social 

que actua no interior das experiências abrindo a “novas possibilidades de vida”, 

criando estratégias de emancipação, de pluralidade e de comunicação. 

Com as novas tecnologias de multimédia coloca-se a questão da 

interactividade e, consequentemente, abrem-se novos espaços de convívio 

integrando novas esperanças de comunicação e novas expectativas numa 

democracia interactiva. Ainda sobre este conceito Slavoj Zizec alerta-nos para 

alguns equívocos que a interactividade pode conter. Refere este autor, que o 

espaço cibernético é hoje ao mesmo tempo “saudado como uma grande abertura 

de possibilidades e temido como anuncio do fim do pensamento propriamente 

dito”, onde apenas estaremos a reagir a estímulos exteriores, como abertura a 

novas formas de arte e, ao mesmo tempo, temido como o sinal do fim da 

criatividade artística. Zizek coloca o conceito de interactividade como o centro de 

todo o impacto que o espaço cibernético produz sobre nós e como paradigma da 

inconsistência da nossa abordagem a este novo espaço. O carácter democrático 

deste processo, é, neste autor posto em causa, pelo que ele considera que a 

máquina não nos deixa alternativa, ou interagimos ou deixamos que ela aja por 



nós, actuando no nosso lugar. Portanto o que é verdadeiramente inquietante nos 

novos media é “privarem-nos da dimensão passiva da nossa vivência: elas são 

passivas «por nós»” (Zizek, 2004 (2006: 112), recorrendo, nesta argumentação, a 

conceitos de fetichismo em Marx e de interpassividade em Robert Pfaller. 

Outra das propostas que a arte relacional integra é o seu carácter de arte 

colaborativa e de contratos, propondo as suas obras como momentos de 

sociabilidade, como objectos produtores de sociabilidade. Este carácter 

colaborativo propõe alterar e ultrapassar definitivamente o conceito de autoria e 

de propriedade intelectual, mesmo nos meios informáticos. Hirschhorn é um 

desses artistas que utiliza a interacção comunitária em muitos dos seus trabalhos, 

sendo uma das suas obras mais conhecidas os “Monumentos Precários” dedicados 

a filósofos (Spinoza, Deleuze, Gramsci, Bataille) que vem criando desde 1999, mas 

poderíamos ainda citar como próximos de uma orientação relacional na sua 

prática criativa, os artistas Gordon Matta-Clark, Félix-Gonzalez Torres, Rirkrit 

Tiravanija, William Kentridge e Francis Alys, entre muitos outros.  

A aura ou a condição de excepcionalidade perdida pelo objecto artístico 

com o advento da reprodução técnica e da padronização, na concepção de 

Benjamin, é transferida ao público actual no processo de produção e de exposição 

das obras. A obra de arte completa-se pela interacção das subjectividades, pela 

presença e poder de decisão de quem cria e de quem é testemunha e participa, 

de quem se associa e co-produz.  

 

2. AS INCERTEZAS NA COMUNICAÇÃO  

Aceitemos pois um convite à profundidade pelas sombras e avessos das coisas e 

das palavras na comunicação, olhemos pelos caminhos dos “indizíveis e 

incomunicáveis” (Marcos, 2004:249) ou, como nos propõe Walter Benjamin, como 

símbolo do não-comunicável.  

 

2.1. Sobre os limites da linguagem  

Na recusa da estética subjectiva, afastando a linguagem como expressão do 

sujeito, Heidegger aproxima-se da ideia de que “não somos nós que possuímos a 



linguagem, é a linguagem que nos possui a nós” (Perniola, 1997 (1998:166)), 

apresentando a linguagem e, principalmente no caso da poesia, não só como 

enraizamento, proximidade e familiaridade mas também como deslocação, 

afastamento e estranheza. 

Esta ideia de afastamento é também expressa por Wittgenstein, mas aqui 

entre pensamento e mundo, quando refere que “a relação entre o pensamento e o 

facto do mundo com o qual se relaciona é uma relação gramatical” (Zinhão, 1993: 

201). O pensamento será assim como a capacidade para usar sinais de forma 

organizada. Pensar não é representar o que seja do mundo sensível, podemos assim 

concluir, de acordo com Wittgenstein, que o pensamento não é paralelo nem 

coincidente com a nossa linguagem, surgindo assim a linguagem como uma 

actividade semelhante ao cálculo ou como um jogo.  

Os critérios externos são também fundamentais para a constituição de um 

possível interior, caso se possa identificar ou observar comportamentos que nos 

permitam levar até ele. Nas suas teorias sobre os jogos da linguagem, Wittgenstein 

refere como manifestação do interior não só a possibilidade de expressão através da 

linguagem mas também da inexpressão e da dissimulação, como algo que o sujeito 

pode ter vontade de esconder. Wittgenstein não só coloca a possibilidade da 

dissimulação, como ainda introduz uma outra assimetria, que é o de saber da 

autenticidade da sua manifestação (Marques, 2003:145). 

Ao abandonar a ideia de que na linguagem a palavra é conferida pelo corpo 

de denotação, ou seja, pela existência objectiva ou da imagem mental a que ela está 

associada, conclui Wittgenstein, o que confere o sentido da palavra é o uso 

linguístico que fazemos dela, questionando assim, como podemos nós compreender 

imediatamente o que ouvimos ou lemos. O pensamento é independente das imagens 

e representações mentais, na altura em que usamos preposições e em que o 

pensamento é expresso. “O que confere vida aos sinais por nós usados e 

transforma… os sinais em pensamentos, é o uso que lhes damos no seio do sistema 

simbólico em que se inserem” ((Zinhão, 1993: 201).  

Quanto à possibilidade das expressões “eu penso que…” ou “eu estou a 

pensar que…” (p.201) possam vir a conter valor descritivo tem de ser posta de lado, 

porque estas expressões não integram o conteúdo do nosso pensamento mas são 



apenas “manifestações de comportamento pensante” (p.202), pois estamos somente 

a pensar. Como o pensamento não pode ser ilógico, desde que não exista relação 

entre linguagem e realidade, não se pode adoptar uma “forma lógica”. Existem, 

portanto, para Wittgenstein, coisas que não podem ser ditas, como por exemplo não 

podemos falar sobre o bem e o mal, sobre arte e também sobre Deus, já que a sua 

essência está no campo do ilógico, fora da realidade. 

Ainda acerca dos limites da palavra, Wittgenstein conclui na sua obra 

Tractatus, de forma surpreendente, que “ sobre aquilo que não podemos falar, 

temos de calar-nos”, o que se deve entender não como impotência do falar mas o 

reconhecimento de que haverá alguns limites no que dizemos ou escrevemos.  

 

 2.2. O que comunica a linguagem? 

Walter Benjamin começa o seu ensaio Sobre a Linguagem em Geral 

considerando que “toda e qualquer comunicação de conteúdos é linguagem” 

(Benjamin, 1936 (1992: 177)), referindo mais à frente que, embora não alterando a 

ideia de “sermos incapazes de imaginar a total ausência de linguagem” (p.179), para 

compreendermos uma essência linguística temos de nos interrogar sobre a sua 

“essência espiritual”, distinguindo esta da essência linguística.  

A essência espiritual acaba por ser, na linguagem, o que é comunicável. Como 

refere Walter Benjamin, a essência espiritual comunica-se na linguagem e não 

através da mesma. A “ linguagem humana exprime e comunica antes de toda a 

comunicação intencional – ela comunica antes de qualquer função meramente 

pragmática” ” (p.196). Walter Benjamin formula esta questão com a seguinte 

pergunta: “que comunica a linguagem?”. À qual ele responde que “todas as 

linguagens se comunicam a si mesmas”. Concluindo que através da linguagem nada 

se transmite, aquilo que se comunica na linguagem não pode ser limitado de fora, 

nem medido…” (p.180). 

Relacionando a linguagem com o signo, Walter Benjamin reconhece a sua 

função, não apenas comunicante, mas também simbólica, e então considera que “a 

linguagem não é apenas comunicação do comunicável, mas simultaneamente, 

símbolo do não comunicável” …” (p.196), referindo-se ao aparecimento na 

consciência de algo já antes vivido.  



Em Benjamin, poderemos ainda encontrar uma nova ideia do papel da 

linguagem e a sua dimensão comunicacional total, ou seja, não como uma 

particularidade de uso instrumental e específico pelo homem mas como uma forma 

absoluta em si mesmo, como algo que se estende à experiência, às coisas e aos 

acontecimentos.  

 

2.3. Limites da comunicação como condição de evolução 

 

2.3.1. Comunicação e informação 

Luhmann parte da suposição de que “um sistema capaz de evolução pode 

sempre pressupor como condição da sua possibilidade a sua própria adaptação” 

(Luhmann 1986 (2001:128), para nos deter numa reflexão sobre o termo 

sociedade e as suas possibilidades de evolução, em que afirma ser a comunicação 

o que nos distingue dum ambiente, e para que a comunicação tenha êxito e 

sentido, o autor leva-nos a um instrumento como premissa de abordagem, que é 

“a distinção entre comunicação e informação”. 

De um lado temos o “comportamento comunicativo” e, do outro, a 

“informação comunicada” o que nos remete a uma divisão que no acto de 

comunicação se voltam a reunir, sem conseguirmos ter a percepção de cada um 

deles, em separado. A solução para este paradoxo encontra-se, segundo Luhman, 

na “evolução da linguagem”, e aqui o autor faz referência a algumas teorias da 

linguagem como a impossibilidade de não comunicar, o silêncio ou ainda das 

“ambiguidades conscientemente escolhidas”. 

 

2.3.2. Impossibilidade em não comunicar 

Alguns autores têm abordado as propriedades da comunicação e partem do 

princípio que é impossível um ser humano não comunicar. Como não existe um 

não comportamento, logo “um indivíduo não pode «não» se comportar” 

(Watzlawick, 1967 (1981:44). Por inactividade, por rejeição, pelo silêncio ou ainda 

pela atitude de não observar, de não responder, de renúncia ou negação estamos 



a comunicar. Estes autores chegam então a um “axioma metacomunicacioanal da 

pragmática da comunicação: «não se pode não comunicar»” (p. 47). 

A situação apresentada, como exemplo das implicações que este fenómeno 

tem para as relações interpessoais, é o encontro de dois passageiros num avião, 

dos quais um quer meter conversa e o outro não, podendo acontecer rejeição de 

comunicação, aceitação de comunicação ou ainda desqualificação de 

comunicação. Para melhor compreendermos este caso, os autores referem que na 

situação do exemplo, atrás referido, uma pessoa pode não quer comunicar, mas 

sente-se obrigada. Por um lado, “não pode abandonar o campo, não pode não 

comunicar mas, presumivelmente, por razões pessoais e íntimas receia ou tem 

relutância em comunicar” (p. 71). A pessoa pode ainda utilizar o sintoma como 

comunicação, ou seja, pode “fingir sono, surdez, embriaguez, ignorância de 

idioma, ou qualquer outro defeito ou incapacidade que torne a comunicação 

justificadamente impossível” (p. 72). 

 

2.3.3. Evolução da linguagem 

Luhmann desenvolve, à volta da evolução da linguagem, uma abordagem 

histórica das linguagens orais e escritas. Procurando apresentar os limites da 

linguagem oral, considera, o autor, serem estes os motivos da introdução da 

escrita. A linguagem escrita ultrapassa as dificuldades espaciais e temporais da 

oral e “dota o sistema social de uma memória” (p. 139).. No entanto levanta a 

questão se poderemos estar certos que os leitores lêem o que se escreve.  

Se na comunicação oral só ouviam os presentes, na comunicação escrita só 

se conhece o autor, porque o leitor é uma entidade anónima, denominada de 

público ou opinião pública. Aqui, Luhmann, conclui que “se isto pode ser 

considerado comunicação” (p. 140), então esta é mais uma das limitações à 

comunicação. 

Luhmann apresenta, no entanto, outro problema da comunicação, que é a 

possibilidade da linguagem conter erros ou ainda se for usada para enganar. “A 

diferença entre a coisa e a palavra encontra-se essencialmente carregada de 

insegurança” (p. 144), entre a aceitação e a recusa, apresentando, no entanto, o 

autor, uma solução que passa pelo recurso a um sistema que substitui a falta de 



eficácia social com a “auto-garantia da comunicação”. Mesmo com insegurança é 

na diferença que a comunicação acontece, e, isso, só acontece com a ajuda da 

linguagem. “A linguagem não favorece um consenso” (p. 146), mas a diferença 

entre aceitação e recusa torna-se produtiva. A incerteza é insuportável, não se 

pode permanecer nela por muito tempo. O acto comunicativo poderia gerar um 

sentido positivo ou negativo, no entanto o mais importante era que ele fosse 

identificado e confirmado no futuro, por outras teorias e, assim, ser um êxito 

comunicativo. 

Os meios de comunicação electrónicos, segundo Luhmann, estão a mudar a 

possibilidade de posturas afirmativas ou negativas. Com os actuais meios 

audiovisuais e a sua possibilidade infinita de se reproduzirem, poderão ser  

colocadas imagens e som no espaço e no tempo, de forma que estes meios se 

transformam eles próprios, em objectos comunicativos. Luhmann, recorre a uma 

frase de Braudillard para ilustrar esta ideia, quando refere que “tudo se torna 

comunicável” (p. 148). Não é já importante compreender o que é comunicado, 

perdemos a distinção entre informação e comunicação e apenas “podemos limitar-

nos à pura percepção” (p. 149). Ainda neste âmbito, Luhmann, apresenta um 

segundo problema, que é quando o processo electrónico de dados estabelece uma 

comunidade, não permitindo, neste caso, nem ao emissor nem ao receptor a 

possibilidade de reconhecerem o que se comunica, concluindo, este autor, com 

alguma ironia, que neste caso “a única forma possível de recusa é detectar 

defeitos na máquina” (p. 144). 

 

2.4. Meios de comunicação simbolicamente generalizados  

Luhmann a partir da questão da comunicação, pretende demonstrar que o 

processo improvável na comunicação não é impossível de superar. Segundo este 

autor, a destruição de uma ordem não implica a colocação de uma nova ordem, mas 

a produção de sistemas simbólicos mais complexos e consequentemente na 

ramificação em novos sub-sistemas. 

Na opinião de Luhmann, não podemos desprezar o improvável nem a 

complexidade na sociedade. É com a complexidade que o autor estabelece a base da 

sua proposta, ou seja, quanto mais complexa é a sociedade com as suas redes de 



interdependência, mais improvável se torna a comunicação. Tomando isto como 

base, propõe uma nova dimensão em que a improbabilidade é superada valorizando 

o que já se conseguiu e melhorando o que não existe.  

Como nos refere João Pissara Esteves, na apresentação do livro “A 

improbabilidade da comunicação”, na proposta de Luhmann, “ não se trata, portanto, 

verdadeiramente de um “fechamento”, mas tão-somente de um ciclo de auto-

referencialidade que se completa, para, em movimento contínuo, novo ciclo se 

iniciar. A complexidade é eterna” (Luhmann, 1986 (2001:36). 

Aos meios que contribuem para o êxito da comunicação, Luhmann chamou de 

“meios de comunicação simbolicamente generalizados” (p.47) que permitem a 

criação de uma linguagem dita universal, criando novas especializações, obrigando a 

novos comportamentos, aumentando a complexidade e, consequentemente, 

aumentando a probabilidade de comunicação.  

A embriaguez e a manipulação na comunicação torna indisponível a praxis 

comunicativa e quanto mais é improvável menos é perceptiva, Luhmann leva-nos à 

conclusão de que o mais provável é que não haja comunicação, apresentando como 

solução para este problema, os “meios de comunicação simbolicamente 

generalizados” (p.47), como uma escrita universal. No entanto, Luhmann não deixa 

de alertar para um problema que é o pressuposto de que para favorecer a 

comunicação, se deve generalizar significados, encontrando-se estes ligados a 

experiências particulares, evidenciando algum paradoxo com a aceitação na 

contemporaneidade do reconhecimento das condições de igualdade de todas as 

culturas.  

Não seria, portanto, de rejeitar alguma reflexão acerca da solução 

apresentada por alguns autores da redução da complexidade (Crespi, 1997: 247), 

em que cada cultura se revela pelo conjunto de significados parciais e limitados. Por 

outro lado, este relativismo cultural, pode acentuar a absolutização das culturas 

particulares que não aceitam ser colocadas em discussão. Não se deve, contudo, cair 

no equívoco, como observou Habermas, “querer proteger, a todo o custo, 

determinadas culturas, como se fossem espécies biológicas em risco: uma vez que 

uma cultura se tornou auto-reflexiva, esta não poderá não deixar liberdade às novas 



gerações para a submeterem à crítica e escolherem entre diferentes tradições, ou 

para se orientarem directamente no sentido de novas formulações.” (p.249). 

 

Francisco Palma (2008) 
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