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Introdu~io

A questao do lugar concedido ao sujeito nas Institui<;oes sociais apresenta-se, hoje, como fundamental, quer em rela<;ao aos utilizadores, quer em rela<;ao
aos profissionais. Tendo como objectivo nao a produ<;ao de bens materiais, perten<;a das empresas, mas a presta<;ao de servi<;os as pessoas, o funcionamento
das Institui<;oes sociais depende, fundamentalmente, da natureza da rela<;ao
existente entre os varios sujeitos que as habitam ou nelas exercem a sua ac<;ao.
A analise das Institui<;oes sociais nao pode, portanto, reduzir-se a sua dimensao estrutural (estatutos juridicos, fontes de financiamento, gestao e controlo financeiro ), mas tern de ter em conta, tambem, a dimensao relacional nela
existente. De facto, e porque o projecto das Institui<;oes sociais aposta nao na
instrumentaliza<;ao mas na humaniza<;ao e se centra, prioritariamente, nao nos
metodos, mas nas pessoas, que leva a poder falar-se, ai, em "servi<;o social".
Neste sentido, e porque o homem pode ser definido como ser social em
virtude da sua capacidade de comunica<;ao, esta desempenha urn papel fundamental nas praticas da ac<;ao comunitaria e na vida associativa dos grupos
comunitarios.
Esta nossa reflexao fixa-se, fundamentalmente, no dominio da comunica<;ao e da interac<;ao social, atendendo ao estatuto do sujeito na ac<;ao social e a
centralidade da pessoa neste contexto, analisando, embora muito sucintamente,
os problemas que, neste campo, se verificam nas Institui<;oes sociais, sendo
provenientes, quer de disfun<;oes sociais, quer de disfun<;oes recorrentes das
proprias institui<;oes.
Num primeiro momento, a nossa aten<;ao focaliza-se no complexo "conceito de comunica<;ao", "actividade humana que todos reconhecem, mas que
poucos sabem definir satisfatoriamente", bem como nos processos de comunica<;ao, tentando uma aproxima<;ao aquele conceito, apresentando alguns
contributos disciplinares, necessarios a urn estudo mais aprofundado desta
tematica.
Num segundo momento, incidiremos, fundamentalmente, na rela<;ao "comunica<;ao e sociedade", fixando-nos, sobretudo, no campo particular da filosofia
social, referindo, embora sucintamente, as problematicas ligadas aos defices da
sociedade contemporanea, neste campo. Fruto da globaliza<;ao e da urbaniza<;ao crescentes, que inviabilizaram estruturas comunitarias tradicionais, deparamos, hoje, corn novas formas de organiza<;ao da vida em comum, corn todas
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as potencialidades e defeitos que lhes sao inerentes; assim, a par das novas
possibilidades de circula<;ao e de acesso a bens, assistimos, actualmente, ao alastramento, aparentemente contradit6rio, da solidao psicol6gica e sociat acompanhada de dramas pessoais ineditos.
Por fim, a nossa reflexao incidini na "intersubjectividade coma 'media<;ao'
e na questao do estatuto da subjectividade", em "servi<;o social". Considerando
a intersubjectividade coma dimensao fundamental da realidade humana, salientaremos o sentido de uma auh~ntica comunica<;ao entre sujeitos, bem coma a
sua importancia em rela<;ao as disfun<;6es recorrentes da propria institui<;ao.
Neste sentido, teremos presentes os problemas da comunica<;ao intersubjectiva,
que sao entraves ou contrarios a elabora<;ao dos objectivos de institui<;6es que
h~m, no centra das suas preocupa<;6es, o sujeito, na pessoa do utilizador, por
forma a serem respeitados e promovidos os seus direitos e tidos em conta os
seus projectos individuais.
Na conclusao, salientando a importancia da comunica<;ao na sociedade
contemporanea e evidenciando a dimensao relacional do homem coma pessoa,
apresentaremos algumas propostas de possiveis equilibrios em ordem as boas
praticas, na ac<;ao social, isto e, em ordem a realiza<;ao de praticas promotoras,
quer do desenvolvimento pessoal e sociat quer da consolida<;ao da identidade
institucional.

1. 0 conceito e os processus de

comunica~io

0 vocabulo "comunica<;ao" e utilizado nos mais diversos sentidos e nos
mais diversos contextos; da biotecnologia a inteligencia artificiat do
audiovisual ao marketing e a publicidade, do social a politica e a educa<;ao,
todos estes campos se enraizam na comunica<;ao. Verificam-se, contudo, importantes contributos relativamente a significa<;ao de "comunica<;ao", a partir da
analise da sua etimologia. Da raiz latina, communicatio, e da sua forma
verbalizada, communicare, procedendo ambos de communis, o termo "comunica<;ao" faz referenda a comum-uniao, comunhao, comunidade, posse de alga em
comum1 • Daqui resulta uma estreita conexao entre comunica<;ao e comunhao.
E, uma vez que nao pode haver comunidade sem participa<;ao, a ideia de comunica<;ao remete-nos para a ideia de participa<;ao. E, neste sentido que, a prop6sito da ac<;ao comunitaria, Henri Lamoureux refere que "a comunica<;ao nao
se limita a informar uma comunidade; "ela procura estimular a participa<;ao
e o desejo de agir das pessoas que pertencem a essa comunidade" 2 • Assim,

1
Cf. G6MEZ, D. S., in Masota, Altarejos e outros, Filosofia de la educacion hoy, Dykinson,
Madrid. 1991, pp. 39-40.
2 LAMOUREUX, H. e Outros, La pratique de !'action communautaire, Presses Univ du
Quebec, Quebec, 2.~ ed., 2003, p. 295.
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embora a comunica<;ao se de nos sistemas biologicos e tecnicos, a comunica<;ao humana e a mais perfeita, porque ela e, ao mesmo tempo, animal e mecanica, afectiva e intelectual, material e ideal, aspectos que a enriquecem corn
uma novae distinta faceta
Os processos de comunica<;ao tern vindo, tambem, a suscitar o interesse
de varias ciencias sendo, por isso, analisada sob as mais diversas perspectivas:
filosofica, antropologica, biologica, ecologica, sociologica, historica, lingufstica,
serniologica, psicologica, medica, cibemetica informacional. Tern surgido, assim,
diversos estudos.
Dos estudos que apareceram no seculo XX, em torno dos processos de
comunica<;ao, aquele que e considerado como uma das principais fontes, neste
dominio, e a obra de C. Shannon e W. Weaver (1949), The Mathematical Theory
if Communicatiort. John Fiske, autor classico no domfnio da comunica<;ao, na
sua obra lntroduplo ao estudo da comunicararf', salienta este facto e refere que
existem duas grandes escolas: a escola processual e a escola serniotica. A primeira, a qual esta ligado C. Shannon6, ve a comunica<;ao como processo, como
transrnissao de mensagens, considerando a mensagem em si mesma, independentemente dos meios utilizados. A segunda, a escola semiotica, tendente a
aproximar-se da lingufstica e tendo como fundadores o logico e filosofo americano C. S. Peirce e o linguista suf<;o F. de Saussure, entende a comunica<;ao
como uma produ<;ao e troca de significados; estuda o modo como as mensagens, os textos, interagem corn as pessoas, de modo a produzir significados7•
A comunica<;ao e, portanto, percebida como geradora de significa<;ao.
Assim, se, para as duas escolas, comunica<;ao e interac<;ao social atraves
de mensagens, ha entre elas divergencias no modo como cada uma entende o
que significa, tanto interac<;ao, como mensagem. Enquanto para a escola processual, interac<;ao e o processo atraves do qual uma pessoa se relaciona corn
outras, para a semiotica, interac<;ao social e aquilo que constitui o indivfduo
como membro de uma deterrninada cultura ou de uma sociedade. Quanta a mensagem, se, para a escola processual, mensagem e 0 que e transmitido pelo processo de comunica<;ao, para a escola serniotica, a mensagem e uma constru<;ao
de signos que, pela interac<;ao corn os receptores, produzem significados; a aten<;ao esta essencialmente centrada no texto, perdendo importancia o emissor,
como transmissor de mensagem, e ganhando importancia o receptor, 0 leitor
a quem e atribufdo urn papel mais activo, uma vez que deve ajudar a criar o
significado do texto, trazendo ate ele a sua experiencia, atitudes e emo<;6es.
11
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CABANAS, J. M. Quintana, Pedagogia Social, Dykinson, Madrid, 2000, p. 80.
SHANNON, C. e WEAVER, W., The Mathematical Theory of Communication, Illinois
University of Illinois Press, 1949.
5 Cf. FISKE, J., Introdupio ao estudo da comunicarrio, Ed. ASA, Porto, 3.~ ed, 1997.
6 Cf. FISKE, J., op. cif., p. 19.
7
Cf. FISKE, J., op. cif., p. 14.
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Para a escola semiotica, a mensagem nao e, portanto, algo enviado de A
para B, mas urn elemento numa rela<;ao estruturada, cujos demais elementos
incluem a realidade exterior e o produtor /leitor. E de referir, ainda, que, se
ambas as escolas se debru<;am sobre os codigos, para a escola processual estes
sao meios para codificar e descodificar, enquanto a semiotica os considera
como sistemas de significa<;ao.
Fixando-nos, porem, numa perspectiva estritamente filosofica e na epoca
contemporanea recente, identificamos varios filosofos que abordam a comunica<;ao como tema fundamental, apresentando preocupa<;6es em torno deste
conceito; importa, ainda, salientar que, a partir do seculo XX, o termo "comunica<;ao" se tornou urn dos principais pontos de convergencia entre filosofia e
ciencia.
Martin Heidegger confere a comunica<;ao urn sentido ontologico e urn
caracter existencial. 0 proposito de Heidegger, ao radicalizar ontologicamente
a fenomenologia, nao se identifica corn o abandono do conceito de rela<;ao
mas, pelo contrario, corn a afirma<;ao de express6es relacionais tais como: "ser-no-mundo", "ser-para-a-morte", "essencia ec- statica". E neste sentido que
define o "ser-ai" (o Dnsein), enquanto "ser-com-outrem".
Para Karl Jaspers, a comunica<;ao ea origem da existencia, sendo a plenitude da comunica<;ao nao so plenitude do individuo, mas tambem plenitude
da humanidade. 0 homem nao e urn ser fechado em si, bastando-se a si proprio, mas urn ser que necessita da comunica<;ao como tinica via para a sua
propria constru<;ao.
Numa perspectiva nao apenas filosofica, mas tambem empirica e existencial, isto e, como objecto de investiga<;ao cientifica e nao simplesmente de especula<;ao filosofica, a "comunica<;ao" aparece em John Dewey como uma forma
especial de ac<;ao reciproca, cujas caracteristicas mais importantes sao a participa<;ao e a compreensao. Assim, a Filosofia nao goza da autoridade mosaica ou
paulina de uma ·revela<;ao; ela tern, primeiramente, por clever tomar a serio os
actos de fala, emitidos em contextos, como respostas de sentido, mas que sao
susceptiveis de verdade8 •
No ambito da dialectica comunicacional, K. Popper contribuiu, de forma
notoria, para 0 desenvolvimento das teorias comunicativas, no ambito da filosofia. Ao entender a existencia como luta de informa<;6es e de teorias, rasgou
fronteiras para o conceito 9.e "comunidade de argumenta<;ao", na qual a verdade nao e mais do que a luta de ideias geradoras de consenso.
No dominio da filosofia social, Jiirgen Habermas, filosofo do "agir comunicativo", apresenta a comunica<;ao como interac<;ao comunicativa, na qual os
participantes coordenam, de comum acordo, os seus pianos de ac<;ao, chegando,
atraves do reconhecimento intersubjectivo, das suas "pretens6es a validade" ao
8
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FERRY,

J. M., Filosofia da comunicaroo,

Fenda Editora, Lisboa, 2000, p. 23.

Lusfada. Interven.,:ao Social, Lisboa, n .Q32-34/2008

Comunica.;ao e interac.;ao social, p . 55-71

reconhecimento mt.ituo, isto e, ao consenso. Encontramo-nos, portanto, perante
processos de entendimento, explicitados linguisticamente, nos quais intervem
sempre os outros como forma de complementaridade racional.
Habermas considera que, ao actuarem comunicativamente, os sujeitos se
entendem atraves da obten<;ao do consenso. 0 grau de consenso obtido mede-se pelo mt.ituo reconhecimento intersubjectivo das pretensoes a validade; apoiados na sua perten<;a a grupos sociais, reafirmam, assim, a sua integra<;ao social,
interiorizando tambem os valores do grupo social e adquirindo faculdades de
ac<;ao generalizadas.
Niklas Luhmann salienta, porem, que a comunica<;ao se converte num
facto corn muitas lirnita<;oes e, ate, num facto extremamente inverosirnil.
Podendo a comunica<;ao ser entendida e analisada de diversas formas,
mas sendo central na vida da cultura e da sociedade contemporaneas, ganha
pertinencia uma reflexao critica sobre a sua rela<;ao corn a sociedade, uma vez
que o seu estudo implica, necessariamente, a compreensao da cultura e da
sociedade em que ela se integra.

2.

Comunica~o

e sodedade actual

Para compreender a no<;ao de comunica<;ao, no contexto da sociedade
actual, e importante reflectir sobre algumas concep<;oes que, do ponto de vista
social e cultural, a foram determinando na sua significa<;ao, desde o seculo XIX
ate aos nossos dias.
Na segunda metade do seculo XIX, sao elaboradas as no<;oes de "organismo", de "rede" e de "desenvolvimento". Tendo em aten<;ao o conceito de
n organismo", a no<;ao de comunica<;ao encontrava-se ligada a visao da sociedade
enquanto organismo, isto e, enquanto conjunto de 6rgaos desempenhando fun<;oes diversas. Foi esta visao que inspirou as primeiras concep<;oes de uma
"ciencia da comunica<;ao" 9• Urn outro conceito que se tornou num conceito-chave para o significado de comunica<;ao foi o de "rede". Construfdo a partir
da metafora do ser vivo, o conceito de "rede" foi aplicado a leitura do social,
enquanto "organismo vivo". Considerada como organismo colectivo, a sociedade obedece a uma lei fisiol6gica de desenvolvimento progressivo; o conceito
de n desenvolvimento" esteve, deste modo, na base de uma analise dos sistemas de comunica<;ao.
A no<;ao de "comunica<;ao" que abarcou, nos finais do seculo XIX, a gestao das multidoes humanas, estava, pois, fundada no modelo de biologiza<;ao
do social, sendo os sistemas de comunica<;ao considerados como agentes de

9

Porto,

Cf. ARMAND E MATIELART,
ed., 2002, p. 21.

M .,

Histdria das teorias da comunicap'io, Campo das Letras,

2.~

Lusfada. Interven.;ao Social, Lisboa, n.Q 32-34/2008

61

Maria Pereira Coutinho

progresso e de civiliza<;ao da "sociedade de massas"; este conceito, associado
ao de cultura de massas, foi, durante muito tempo, a grande referenda das
controversias em torno da natureza da modernidade mediatica.
Nos prindpios do seculo XX, a no<;ao de comunica<;ao surge ligada ao
projecto de constru<;ao de uma ciencia social de bases empfricas 10 • Nos anos
setenta, os relat6rios oficiais sabre o futuro da "sociedade da informa<;ao"
acumulam-se nos grandes pafses industriais. E, de urn significado centrado,
sobretudo, nos media, a comunica<;ao foi ganhando, pouco a pouco, uma defini<;ao totalizante, cruzando multiplas tecnologias destinadas a estruturar uma
"nova sociedade". Esta sociedade tern, pais, coma caracterfstica fundamental, o
ser global.
E, a partir dos anos sessenta, aparecem novos termos para denominar a
sociedade trabalhada pelas tecnologias da informa<;ao e da comunica<;ao
(TIC)11, constituindo urn conjunto de suportes que permitem o acesso a informa<;ao e a comunica<;ao de uma forma global, isto e, de modo a permitir que
uma popula<;ao "potencial" aceda ao conhecimento global.
A primeira consequencia das TIC diz respeito ao fen6meno da globaliza<;ao. 0 "global" faz, assim, a sua entrada na representa<;ao do m undo pela via
da comunica<;ao electr6nica 12, sendo uma no<;ao consagrada em duas obras,
publicadas em 196913 • A "aldeia global" ou, como prefere Brzezinski a "cidade
global", inicia, entao, a sua carreira no imaginario do "tudo-planetario". Assim,
a partir dos anos sessenta, aparece o termo "sociedade global" para designar a
sociedade trabalhada por aquelas tecnologias.
Corn o surgimento do hipertexto e do "hipermedia" a que se acede on-line,
por meio da internet, ou off-line, por meio do Cd-Rom ou de CD-I, fruto do
desenvolvimento da telematica a que assistimos nas ultimas decadas do seculo
XX, urn novo tipo de dispositivos que conectam, a distancia, sistemas informaticos, permitem aos seus utilizadores trocar mensagens e informa<;oes armazenadas em bancos de dados.
Assim, o advento e a introdu<;ao do computador, a partir dos anos 70, o
desenvolvimento da informatica e das telecomunica<;oes deram origem a urn
novo tipo de sociedade, tendo surgido novas termos para denominar a sociedade trabalhada pelas TIC- a sociedade da informa<;ao, "sociedade do conhecimento", "sociedade global", "sociedade digital", "sociedade em rede", onde
a facil circula<;ao da informa<;ao se torna uma das suas principais caracteristicas.

° Cf. ARMAND E MATIELART, M., op.

1

cif., p. 25.
Cf. ARMAND E MATIELART, M ., op. cti., pp. 104-105.
12
Cf. ARMANo E MATIELART, M ., op. cif., pp. 104-105.
13
McLuHAN, M. e FroRE, Q., War and Peace in the Global Village, Bantam, Nova Yorque,
1969; Brzezinski, Z., Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Em, Viking Press,
Nova Yorque, 1969.
11
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Encontramo-nos perante urn novo espa~o-tempo da interac~ao social desenvolvida pelas TIC, perante uma ciber-sociedade.
Neste sentido, e significativa a obra de Jacques ElluP4 que insistia na ideia
de que, tendo passado de instrumento para criadora de urn meio artificial, a
tecnica se transformava, doravante, na sociedade actual, num "sistema", gra~as
a conexao intertecnica que a informatica tornara possivel. Era, por isso, necessaria reflectir sabre a fun~ao de regula~ao social que ela exercia.
0 que e facto e que, na sociedade da informa~ao e do conhecimento, tudo
aquilo que diz respeito as TIC tern vindo a ser objecto de valoriza~ao, sob a
forma de promessa de urn mundo melhor, sinal de modernidade, por oposi~ao
ao mundo antigo.
Tambem Ph. Breton salienta esta cren~a, considerando que tudo o que diz
respeito a Internet e objecto de uma valoriza~ao e apresentado sob a forma de
urn mundo melhor.
Este culto das TIC aponta, segundo Breton, 15 para uma sociedade de bem-estar, para uma especie de "messianismo mediatico", para urn novo mundo,
para uma nova Jerusalem, coma, em tom profetico, lhe chama P. Levy, de
modo que, gra~as a Internet, o mundo se tornara mais harmonioso. Nesta nova
Jerusalem esta urn novo homem rodeado de maquinas inteligentes, isto e, 0
"homem digital" que encontra o proximo nos "bairros digitais", coma refere
N. Negroponte.
0 controlo exercido pela ciencia e pelas TIC tern, porem, surgido, a par
de uma fonte de possibilidades e de beneffcios, coma uma fonte de poder que
gera novas tipos de desigualdade social e, ate, de exclusao social, estando a
assistir-se a uma forte selectividade, a uma desumana competi~ao. Manuel
Casttels 16 refere que nos encontramos perante urn modelo de desigualdade que
contribui para a crise da educa~ao, para a crise de servi~os, para a crise da
cultura.
Perante as dificuldades e os problemas e, ate, os maleffcios que as TIC
trazem para a sociedade, fruto daquilo que Lucien Sfez apelida de "Ideologia
mecanicista" que emerge nas tecnicas da comunica~ao, varios autores (Breton,
2000, Finkielkraut e Soriano, 2002) defendem urn uso humanista, racional das
TIC e, nesse sentido, analisam as formas de orientar e humanizar a sua utiliza~ao nas sociedades, colocando o homem no centra do mundo e nao a tecnica.
A analise dos contextos cultural e social revela, assim, a necessidade de,
no dominio da interac~ao social, se resolver, de novo, a antinomia entre huma-

14

Cf.

15

BRETON,

J., Le Systeme Technicien, Calmann-Levy, Paris, 1977.
Ph., Le culte de l'internet-une menace pour le lien social Ed. La Decouverte,

E LLUL,

2000.
16
Cf. CASITELS, M., La era de la informacidn. Economia, Sociedad y Cultura, 2 vol., Alianza
ed., Madrid, 1997.
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niza~ao

11

socializa~ao,

11

contrariando a tendencia para a instrumentaliza~a0 e
para a llreifica~a0 • Quintana Cabanas considera que, na nossa Sociedade de
massasll, a rela~ao coisificada a que as pessoas se encontram submetidas
diminui a sua espontaneidade e a sua criatividade, tomando-se mais estereotipadas as rela~oes humanas 17•
Como reac~ao as teorias funcionalistas e chamando a aten~ao para os perigos de coisifica~ao" dos factos sociais, no que respeita ao papel do actor em
rela~ao ao sistema e ao grau de autonomia das audiencias face ao dispositivo
de comunica~ao, aparecem, na cena sociol6gica, abordagens que consagram
novas unidades de analise: a pessoa, o grupo, as rela~oes intersubjectivas na
experiencia da vida quotidiana 18 • Encontramo-nos perante correntes de pensamento sabre a designa~ao de sociologias interpretativas construidas na base de
uma supera~ao da sociologia objectivista, nomeadamente a de Talcot Parsons.
Para os soci6logos desta tendencia objectivista, a ac~ao do actor e o resultado
de uma imposi~ao de normas pela sociedade e das disposi~oes para agir que
ela cria. Tendo os actores interiorizado o sistema de valores fundamentais da
sociedade, a coesao social emerge da partilha dos seus objectivos e expectativas.
Corn a "viragem linguistica", surge urn novo impulso no estudo das rela~oes entre o locutor e o receptor e na concepc;ao da propria linguagem. As sociologias interpretativas foram tambem afectadas, na sequencia do pensamento
de L. Austin (segundo o qual, a linguagem nao e s6 descritiva mas tambem
"performativa", isto e, dirigida para a realiza~ao de algo 19 ) e de L. Wittgenstein
(para quem a linguagem nao e descrita pelas suas estruturas formais, mas pela
utiliza~ao que dela e feita na vida quotidiana).
Recentemente, os herdeiros criticos da Ilustra~ao, nomeadamente os pensadores da Escola de Frankfurt, criticando a concep~ao burguesa do homem,
marcadamente individualista, tern salientado a sua dimensao social coma alga
que lhe e inerente, pondo em relevo a dimensao etica do seu projecto de emane

11

11

11

11

11

cipa~ao.

Ligado ao pensamento critico da Escola de Frankfurt, Jiirgen Habermas,
reelaborando os contributos de T. Parsons que, no ultimo periodo da sua produ~ao cientifica, se tinha inspirado nas novas filosofias da linguagem, propoe
uma teoria do agir comunicativo". A acc;ao e a interac~ao ja nao sao encaradas
apenas coma produ~ao de efeitos; elas devem ser analisadas enquanto associadas a tramas de trocas simb6licas e a contextos de fala.
Segundo Habermas, a sociologia critica deve estudar as redes de comunica~ao numa sociedade feita de rela~oes comunicacionais, onde se verifica a
Uniao na comunica~ao de sujeitos opostos".
11

11

17
18
19
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Debrw;ando-se sabre a situac;ao actual da sociedade ocidental, considera
que ha nela aspectos que afectaram e comprometeram a identidade individual
e colectiva sendo, por isso, necessaria urn novo desenvolvimento; reflectindo
sabre a tensao dialectica individuo-sociedade, constitutiva do homem, considera que o "mundo da vida" se encontra "colonizado" pela organica sish~mica
da sociedade, atraves de uma racionalidade estrategico-instrumental.
Ao agir estrategico, utilitario e instrumental, de que os meios de "comunicac;ao de massas" sao o dispositivo privilegiado e que "colonizam" o "mundo-da-vida", Habermas opoe outros modos de acc;ao ou de relac;ao corn o mundo,
dotados do seu proprio criteria de validade: a acc;ao objectiva, que se obriga a
dizer o verdadeiro; a acc;ao intersubjectiva, que visa a justeza moral da acc;ao; a
acc;ao expressiva, que implica a sinceridade.
E, corn a sua proposta da "racionalidade comunicativa", visa o cumprimento de uma humanizante tarefa de mudanc;a cultural e social, por forma a
que os individuos possam sustentar, de modo valido, a sua propria identidade
individual e empenhar-se, eficazmente, numa articulac;ao sadia entre individuo
e sociedade, para a formac;ao de cidadaos livres, numa sociedade democratica.
Neste sentido, identifica a crise da democracia corn o facto de os dispositivos sociais se autonomizarem em vez de facilitarem as trocas e a proliferac;ao
da racionalidade, fazendo circular a informac;ao, mas entravando, ao mesmo
tempo, as relac;oes comunicativas, isto e, as actividades de interpretac;ao dos
individuos e dos grupos sociais.
Niklas Luhmann, numa famosa polemica corn Habermas, apresenta a definic;ao do sistema de comunicac;ao coma "sistema autopoietico", isto e, coma urn
sistema operacionalmente fechado e estruturalmente acoplado corn o meio.
Luhmamn20 considera, coma ja referimos, que a comunicac;ao se converte num
facto extremamente inverosimil, uma vez que cada organismo existe para si proprio e que os autenticos sistemas de comunicac;ao estao fechados em si mesmos.
E, na verdade, nesta "sociedade da comunicac;ao", porque e, paradoxalmente, uma "sociedade da nao-comunicac;ao", opera-se, entre os individuos,
uma maior quantidade de comunicac;ao, mas a custa da sua qualidade.
Assim, a atenc;ao prestada, na sociedade actual, a comunicac;ao, aos seus
processos e as suas tecnicas, bem coma as suas possibilidades, limitac;oes e dificuldades, na acc;ao e na interacc;ao social, na sociedade em geral e nas instituic;oes sociais, em particular, leva-nos a necessidade de uma reflexao em tomo da
comunicac;ao intersubjectiva. De facto, podendo a comunicac;ao ser entendida de
diversas formas, ganha pertinencia uma reflexao critica a volta desta dimensao
fundamental da pessoa, a qual, no dinamismo de projecc;ao do seu proprio ser,
desenvolve a respectiva identidade e e fonte de coesao e de bem-estar social.

2
° Cf. L u H MANN, N ., A improbabtlldade da comunicapio. Passagens, Artes Graficas d e
Almeirim, 2 .~ ed., 1999, p. 131.
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3. A

comunica~o

intersubjectiva como

media~o.

0 estatuto da subjectividade

Na epoca actual, quer na filosofia, quer na sociologia, a comunica<;ao tern
vindo a ocupar urn lugar de evidencia, insistindo-se no facto de o homem nao
ser urn ser isolado, completamente construido, necessitando-se, par isso, da
comunica<;ao para a forma<;ao continua da identidade individual e colectiva,
constituindo uma forma de coesao social.
A este respeito, Sherry Tukle apresenta-nos uma prospectiva do pos-modernismo coma matriz que define a actual situa<;ao das identidades no ciberespa<;o. Salienta que, hoje, a compreensao resulta, em grande medida, da navega<;ao aleatoria pelos mundos mediados pelo computador. Nestes mundos,
encontram-se personagens que nos obrigam a estabelecer uma nova rela<;ao
corn a nossa propria identidade21•
Considerada coma dimensao fundamental da realidade humana, a
dimensao intersubjectiva e, hoje, referida corn grande pertinencia em varios
dominios da cultura. Psicologos, antropologos, filosofos e teoricos da educa<;ao
tern-se interessado, recentemente, pelo aprofundamento deste aspecto essencial, enquanto forma de os homens interagirem uns corn os outros, desenvolvendo a capacidade de "viver juntas", em ordem a constru<;ao de uma ordem
social sustentaveF2•
Em rela<;ao a estes aspectos, e de salientar tambem o pensamento Habermas.
Considerando o homem coma ser comunicativo que, no dialogo, se realiza a si
proprio e a sociedade, uma vez que a comunica<;ao humana e, igualmente, urn
principio de ac<;ao capaz de marcar a ac<;ao social e de a transformar, o sujeito
e considerado coma sujeito em dialogo, numa ac<;ao radicalmente intersubjectiva, num processo intersubjectivo.
No desenvolvimento da competencia comunicativa, e posto o enfoque no
aspecto intersubjectivo. Aquilo que aparece coma fundamental na ac<;ao humana
e a ideia de que as rela<;6es dos sujeitos corn o mundo, corn os outros e consigo
proprio nao sao imediatas, mas mediatizadas por uma comunidade de linguagem e de comunica<;ao, na qual o homem, ser social, rejeita toda a ac<;ao manipuladora. A ac<;ao social, entendida na perspectiva do "agir comunicativo",
nao pode ser considerada coma urn metodo, coma uma ac<;ao manipuladora,
que objectiva, mas coma uma pratica comunicativa, na qual se revela o homem
coma ser social.
De facto, a dimensao relacional do homem e, indiscutivelmente, uma dimensao fundamental no desenvolvimento humano e social. E que o homem,

21
Cf. T uKLE, S., A vtda no ecni A tdenttdade na era da Internet, Rel6gio d' Agua Ed.,
Lisboa, 1997, p. 22.
22
C ASTE LLS, M., La era de la Informacion. Economifa, Sociedad y cultura, 2 vol., Alianza
Ed., Madrid, 1997.
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para ah~m da sua intimidade, intencionalidade reflexiva e solitaria, e capaz de
estabelecer relac;oes corn o mundo das coisas, da cultura e, sobretudo, corn os
outros homens, desenvolvendo-se como pessoa individual e social.
:E, assim, importante a insish~ncia que, hoje, e feita na intersubjectividade
enquanto dinamismo de projecc;ao e de construc;ao do proprio homem e enquanto
forma de coesao social; fica, porem, por resolver a questao do estatuto da subjectividade nas relac;oes sociais.
Importa, porem, referir que, se nos fixarmos naquilo que podemos designar por fundamentos antropologicos da comunicac;ao humana, verificamos
que a grande tradic;ao filosofica, focando a sua atenc;ao na pessoa, tinha ja assinalado a relacionabilidade como uma das suas caracteristicas essenciais.
Tomas d' Aquino, por exemplo, considerava que a pessoa, sendo, por sua
propria natureza, actora e criadora dos seus proprios actos, nao 0 e de forma
absoluta; a sua substancialidade individual e aberta, pela sua natureza racional, a amplitude infinita.
Para Martin Buber, a forma do encontro humano, do dialogo, nao e intercambio de palavras mas mutualidade da acc;ao interior. A relac;ao eu-tu constitui
uma realidade que nao e meramente sociologica, mas metafisica, urn "entre" no
qual o "eu" eo "tu" encontram aquilo que, nem urn nem outro possuem sos.
Tambem a neo-escolastica afirma que o outro e factor necessario a constituic;ao do proprio eu. Segundo Coreth, examinar a comunicac;ao total humana,
no dialogo, e examinar 0 facto e a razao de so podermos voltar-nos plenamente
sobre nos proprios passando pelo ser pessoal do mesmo valor que nos e que
existe no nosso meio.
0 movimento existencialista dedicou, tambem, especial atenc;ao a analise
das relac;oes interpessoais. Mencionamos Karl Jaspers, filosofo e psiquiatra que,
no aprofundamento do tema basico do seu pensamento, a existencia humana,
enquanto humana, insiste na comunicac;ao como imprescindivel para que o homem chegue a ser ele proprio, fazendo-o passar do mero estar-ai (Dasein) a
existencia autentica (Existenz).
F. Schleiermacher tinha ja referido que a comunicac;ao realiza a unidade
efectiva das consciencias de dois sujeitos que se prestam mutua atenc;ao.
A comunicac;ao e, para este pensador, urn dos fenomenos humanos mais interessantes, mais distintivos e mais operativos23 •
Estes diferentes contributos vao no sentido de salientar que a relacionabilidade nao e, como considera Habermas, somente urn trac;o cultural; ela e urn
trac;o eo-natural que possibilita, a partir da propria essencia da pessoa, passando
pela pessoa do outro, que ela chegue a ser aquilo que e. 0 homem nao e apenas,
nem fundamentalmente, "socio de comunicac;ao", numa dimensao puramente
social; o homem e, essencialmente, intimidade e comunicac;ao.

23

Cf. CABANAS,

J. M.

Quintana. op. cif., p. 83.
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Assim, para que se desenvolva uma autentica comunica<;ao na ac<;ao social, aquela nao pode ser considerada como mera aprendizagem social, como
uma socializa<;ao ou mesmo como "socia<;ao"; terci de ser comunica<;ao interpessoal, visando, de uma forma Unica, radical, insubstituivel, o total desenvolvimento do eu pessoal, isto e, proporcionando 0 desenvolvimento humano, em
plenitude humana; numa auh~ntica relacionabilidade de pessoas, identicas consigo mesmas, mas diferentes; sao incentivados os recursos de personaliza<;ao do
individuo, estabelecendo metas, num projecto responsavel e participado, no qual
a pessoa tome consciencia da sua propria dignidade e descubra em si raz6es de
existir e de viver numa sociedade que se pretende que seja mais humanizada.
Quintana Cabanas salienta este facto ao afirmar que, sendo o homem urn
ser social em virtude da sua capacidade de comunicar-se, a comunica<;ao se
apresenta como indispensavel, quer na origem, quer na marcha dos processos
sociais, incluindo o desenvolvimento da pessoa, a forma<;ao da inteligencia e,
por suposto, a estrutura<;ao dos grupos, das organiza<;6es e das institui<;6es
sociais24 •
Este processo de comunica<;ao exige, assim, para alem de uma adequada
organiza<;ao e gestao das institui<;6es sociais, tambem, urn outro estilo de agente
social que, corn autoridade, no encontro corn os outros, num mundo intersubjectivamente partilhado, "esteja corn" e partilhe, responsavelmente, corn o outro,
o comum destino de ser pessoa, fugindo a tenta<;ao de se colocar entre parenteses e proporcionando as condi<;6es para que tal aconte<;a.
Esta comunica<;ao nao constitui uma forma pura e simples da comunica<;ao; nao e uma rela<;ao corn uma pura coisa nem uma rela<;ao mecanica ou automatizada. A comunica<;ao, entendida a partir da rela<;ao pessoal, sup6e, na
realidade, urn outro piano acima do te6rico-tecnol6gico; encontramo-nos perante uma interac<;ao entre pessoas 25 que nao funciona dentro de uma baliza
estrita de argumenta<;ao racional. E neste sentido que Rousseau, em vez de
comunica<;ao, falava da amizade (philia) que, como os gregos, colocava no centra e na fonte de toda a actividade.
Quintana Cabanas considera a simpatia e o amor como media<;ao entre o
eu e o tu, permitindo que as pessoas se tornem mutuamente participantes do
seu ser e mutuamente se elevem a niveis de valor cada vez mais excelentes.
E, chamando a aten<;ao para o individualismo da sociedade de massas, onde
impera a pura coexistencia, salienta a imporHincia de a existencia social se dever pautar por uma rela<;ao de convivencia, na qual as pessoas se sintam vinculadas por urn nexo afectivo, empatico, numa experiencia de encontro, uma
das experiencias humanas mais autenticas 26 •

24

25

26
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CABANAS, J. M. Quintana, op. cif., p. 81.
Cf. G6MEz, D. S., in op. cif., p .18.
Cf. CABANAS, J. M . Quintana. op. cif., p. 78.
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Conclusio
1. Nunca na historia da humanidade se falou tanto de comunica<;:ao como
na epoca em que vivemos, a ponto de se ter feito dela uma figura emblematica
das sociedades do terceiro milenio. Na vida social, encontra-se cada vez mais
omnipresente, invadindo todos os campos da sua organiza<;:ao, parecendo resolver todos os problemas dos homens: a felicidade, a verdade, a justi<;:a, a
igualdade, a constru<;:ao da identidade dos indivfduos e dos grupos.
Desde as grandes empresas as administra<;:6es publicas, as colectividades
territoriais, aos grandes laboratorios cientfficos, as manifesta<;:6es desportivas,
as organiza<;:6es polfticas, ate aos sistemas educativos e as grandes associa<;:6es,
tudo se deixou envolver pelos valores da comunica<;:ao.
De facto, perante o fracasso da ideologia racionalista, emerge, na cultura
contemporanea, a comunica<;:ao como parametro por excelencia da evolu<;:ao d a
humanidade, num momento em que esta se ve confrontada corn a necessidade
de encontrar para si urn sentido.
E, na sequencia do desenvolvimento das TIC que vem atingindo, pouco a
pouco, a quase totalidade das sociedades ocidentais, invadindo todos os seus
campos, a sociedade actual esta a ser conquistada pela comunica<;:ao, tornando-se esta numa obriga<;:ao. Encontramo-nos perante a ciber-sociedade, na qual a
comunica<;:ao, grandemente afirmada, se torna omnipresente mas, predominantemente, como tecnica e como poder,

2. Este facto, porem, nao tern deixado de levantar enormes quest6es de
importancia fundamental para o devir da humanidade, das sociedades, em
geral, e das institui<;:6es sociais, em particular. Na verdade, para alem de esta
obriga<;:ao da comunica<;:ao se instalar, de forma desigual, nas sociedades desenvolvidas do ocidente, no decurso dos anos oitenta, acompanhando a recomposi<;:ao do sistema de produ<;:ao e de consumo, a sua imposi<;:ao corresponde a
uma tendencia fundada sobre a primazia da operacionalidade em rela<;:ao a
qualidade da ac<;:ao humana 27, provocando uma enorme desumaniza<;:ao.
Assim, o momento que vivemos, em rapido e profundo processo de transforma<;:ao social e cultural, e marcado pela existencia de problematicas sociais e
culturais, por vezes contraditorias, que afectam dimensoes fundamentais da
existencia humana.
As dificuldades de funcionamento por que passa o momento actual estao
presentes, nao so nos modos atraves dos quais se formam as identidades individuais e colectivas, mas tambem nas institui<;: 6es responsaveis pela ac<;:ao
social.

27

M!EGE, B., La societe conquise par la communication. 1 Logiques sociales, PUF, Paris, 1996,

p. 211.
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E, se e urn facto a velocidade e a facilidade da comunica<;aoll, tambem e
urn facto que ela nao facilita a intercompreensao entre os povos e as pessoas,
estando longe de nela acontecer o cumprimento do princfpio etico fundamental: a pessoa e a comunidade humanas sao a finalidade e a medida do uso dos
meios de comunica<;ao social.
3. Perante os riscos da desumaniza<;ao e da instrumentaliza<;ao da ac<;ao
social, procura-se, para a interac<;ao social, no seio dos estabelecimentos sodais, uma comunica<;ao contniria a manipula<;ao e a indiferencia<;ao, isto e,
procura-se uma ac<;ao radicalmente intersubjectiva, cujo estatuto, quer do sujeito profissional, quer do sujeito utente, tenha coma centralidade o sujeito,
enquanto pessoa.
Assim, apesar de as organiza<;oes deste sector deverem ser geridas e
dirigidas corn rigor e de integrarem a dimensao economica e, apesar da transferencia das tecnicas da empresa para o social, a comunica<;ao interna deve dar
garantia de qualidade as interven<;oes pessoais. Teremos, entao, urn funcionamento organizacional que, na sua cultura, coloca a pessoa no centra do seu
projecto.
Esta cultura estender-se-a a pessoa do profissional de ac<;ao social que,
sem descurar outros aspectos, tambem importantes, nomeadamente o profissionalismo e a organiza<;ao do seu trabalho em fun<;ao do emprego das TIC,
tern, coma referendal, para a sua ac<;ao, urn comprometimento pessoal, na afirma<;ao de uma autentica dimensao relacional, verdadeiramente intersubjectiva.
4. 0 conceito de comunica<;ao e a sua aplica<;ao implicam, assim, uma
fundamenta<;ao antropologica do proprio facto da comunica<;ao interpessoal
coma caminho de descoberta e de auto-realiza<;ao da humanidade do homem,
enquanto pessoa, isto e, enquanto ser relacional e solidario.
E que, apesar de a dimensao intersubjectiva da realidade humana, dimensao fundamental da pessoa, ser, hoje, referida e defendida corn grande argumenta<;ao e veemencia, coma sucede, nomeadamente, corn Habermas, o homem
socio de comunica<;ao continua nesta era, designada como era do vazioll, corn
a necessidade de se encontrar consigo proprio e de descobrir razoes significativas de existir e de viver consigo e em sociedade, isto e, de par a questao,
sempre em aberto, da sua identidade, necessitando, para isso, de urn outro,
mas sem se apagar a si proprio. Neste sentido, na qualidade do servi<;o que lhe
e prestado, serao tornados em considera<;ao os seus projectos individuais.
A pessoa aparecera, assim, ordenada a rela<;ao corn os outros, capacitada
para falar e para escutar, corn uma capacidade natural que lhe permite transmitir os seus pensamentos e ideias; mas esta capacidade nao e uma pura exterioridade; ela e caminho para a sua descoberta e auto-realiza<;ao, numa experiencia
de encontro consigo propria, onde os outros tambem tern lugar; urn encontro
onde acontece comum-uniao, comunhao e, por isso, autentica comunica<;ao.
11
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