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Resumo 

 

Na Nova Teoria da Comunicação, proposta epistemológica de Ciro Marcondes Filho, a 

comunicação se revela como um acontecimento, fenômeno raro, que nos provoca, nos 

transforma e faz surgir o novo. Neste texto buscamos mostrar alguns autores que são 

relevantes para a formulação da proposição teórica do autor, sendo dada uma atenção 

maior a Deleuze e Heidegger. Deste modo, abordaremos parte do “caminho” trilhado 

por Marcondes até chegar à palavra “comunicação”, que é repensada em todos os seus 

sentidos. Além disso, são abordadas as suas diferenças com relação aos processos de 

sinalização e informação.  
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Introdução 

 

Neste trabalho retomamos algumas discussões realizadas na Intercom e em 

outros espaços
4
 sobre a proposta da Nova Teoria da Comunicação de Ciro Marcondes 

Filho. Trabalhamos parte do percurso teórico do autor, que busca repensar 

epistemologicamente a comunicação. Ele desenvolve um caminho teórico e filosófico 

até chegar ao problema, pelas vias do conceito de acontecimento. A ideia deste texto 

surge a partir da preocupação da comunicação na sociedade tecnológica, em que 

máquinas povoam espaços, imagens inundam cotidianos e tecnologias de interação são 

cada vez mais partes integrantes do viver. Discutir a comunicação em uma era da 

tecnologia da comunicação se revela um desafio, pois aí pode estar sendo desvelado um 

paradoxo: será que a sociedade da comunicação não se comunica? Ver um vídeo, ler 

uma notícia ou post no Facebook, curtir uma foto no Instagram, interagir com amigos 

no Whatsapp é comunicação?  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: deodatorafaeljj@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da 

Faculdade da Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: dielciomoreira@yahoo.com.br. 
4 Ver: (LIBANIO; MOREIRA, 2016) e (LIBANIO, 2017).  

mailto:deodatorafaeljj@gmail.com
mailto:dielciomoreira@yahoo.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

No primeiro volume da Nova Teoria da Comunicação
5
 Ciro Marcondes Filho 

(2013, p. 09, 10) revela que não se tem estudado propriamente a comunicação. Segundo 

o autor, os estudos acadêmicos da área se centraram na otimização das mensagens com 

vistas a obter certos efeitos desejados nos receptores; nos modos com que os receptores 

se relacionam com os produtos midiáticos; nas próprias mídias, desenvolvendo uma 

área de estudos de teoria das mídias, em especial dos mass media; e posteriormente 

começaram a se voltar para as trocas simbólicas, interações e para os processos 

relacionais. Porém, aí se encontra um equívoco para Marcondes Filho. Para ele, estudar 

estes fenômenos e processos é estudar outra coisa, mas não comunicação, pois estas 

correntes se preocupam com o processo e com os efeitos, mas não se preocupam com o 

que acontece nos sujeitos a partir do encontro com o outro, seja em um diálogo 

interpessoal ou em uma recepção de um produto midiático
6
. Assim, os estudos de 

“comunicação” para ele não estudam a comunicação, mas estudam a sociologia dos 

meios de comunicação de massa, sociologia da linguagem, ciência política, retórica etc..  

Dado estes fatores, o autor busca repensar o próprio sentido da palavra 

comunicação. No tomo cinco do terceiro volume da sua trilogia, Marcondes Filho 

retoma Kierkegaard para levantar o problema da comunicação. Segundo Marcondes 

Filho, este filósofo dinamarquês falava em sua obra que nunca havia lido ou ouvido 

falar de algum estudo sobre o que seria comunicação. A partir disso, Ciro Marcondes 

pontua que assim como Kierkegaard ele também não, pois “poucos se dedicam a estudar 

explicitamente o fenômeno comunicacional” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 09). 

Ora, o que seria então comunicação? Vejamos: 

 

A comunicação, em primeiro lugar, é algo que violenta o pensamento, 

como diz Deleuze. Ser violento aqui é nos forçar a pensar, e as coisas 

que nos fazem pensar, diz o filósofo, são mais importantes que o 

próprio pensamento. Sim, exatamente porque as comunicações triviais 

acomodam-se naquilo que já temos internamente assentado e 

funcionam antes como um mecanismo de conservação e de 

tranquilização. As formas comunicacionais mais expressivas, ao 

contrário, são aquelas que nos tiram disso, que nos incomodam, que 

                                                 
5
 A Nova Teoria da Comunicação é dividida em três volumes, sendo o último deles dividido em cinco tomos, o que 

dá um total de 07 livros que discutem o percurso epistemológico do autor.  
6 Vale ressaltar que o autor utiliza o termo media, plural da palavra latina medium, e não mídia: “A forma brasileira 

mídia e suas variáveis (multimídia, intermídia, hipermídia etc.) é uma construção linguística espúria, obtida a partir 

da pronúncia norte-americana do termo media e não se justifica essa incorporação ilegítima e empobrecedora, já que 

o termo medium é latino, como é a própria língua portuguesa, e nos dota da forma linguisticamente mais correta do 

termo media. Além do mais, mídia é obrigatoriamente uma expressão no plural, cabendo, no máximo, a pronúncia ‘os 

mídia’, devendo, contudo, a escrita manter a expressão media” (MARCONDE FILHO, 2009b, p. 324). Porém, esta 

discussão não será feita neste trabalho.  
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mexem conosco, exatamente porque são associadas à expressão 

estética. Daí poder-se sugerir que comunicação seja um processo que 

caminha de sua forma mais banal, marcada pela expressão formal (de 

uma frase, de uma fala), até sua realização mais plena e 

transformadora, assentada na multiplicidade de sensações obtida por 

nossos órgãos e sentidos. Comunicação realiza-se, assim, plenamente 

e acima de tudo, como um fenômeno estético, no sentido da aisthesis, 

enquanto relação sensível com o mundo, da mesma forma como 

Levinas fala da comunidade estesiológica, que funda a 

intersubjetividade, que sustenta a ‘intropatia’ da comunicação, a forma 

pela qual se chega ao outro pela gnose do tocar ou do ver. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 10). 

 

O que o autor está chamando aqui de formas “comunicacionais mais 

expressivas” é o que ele realmente chama de comunicação. Já o que ele denomina de 

“comunicações triviais” é o que o “senso comum” chama de comunicação, que são as 

falas do cotidiano, os diálogos, a leitura do jornal, etc., que para ele não 

necessariamente “abalam” a nossa vida, nos transformam, “criam memória”, nos 

“violentam”. Portanto, a comunicação é um “tranco existencial”, algo que nos acontece, 

transformando completamente nossas vidas. Deste modo, podemos dizer que há um 

antes e um depois da comunicação. 

Nesta perspectiva de Ciro Marcondes Filho a comunicação é uma espécie de 

“veneno”, de “punhal” referido por Charles Baudelaire no seu poema “Ao Leitor”. 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 23, 24).  Estas duas expressões no poema trazem a questão da 

sensualidade, do erotismo, da relação do prazer e da morte, presentes em boa parte da 

obra do poeta. Assim, a comunicação para Marcondes Filho também possui esta 

característica “violenta” no sentido de transformar a existência, mas também é sensual, 

no sentido de estar aberto ao outro, ao envolvimento na “cena” em que ocorre a relação. 

E, por ter esta característica ela não é de ordem racional, ela é pré-linguística, pois está 

vinculada à imanência do indivíduo no mundo e às coisas que o afetam, por isso ela é 

um fenômeno estético. Voltaremos neste ponto mais adiante. Deste modo, e sem a 

pretensão de esgotar o pensamento do autor ou mesmo de apresentar a vasta fonte de 

autores visitados por Ciro Marcondes, apresentamos aqui primeiramente os conceitos de 

sinalização e informação, que também fazem parte da Nova Teoria da Comunicação, 

para depois discutir os elementos constitutivos do fenômeno comunicacional, que são: a 

abertura para o mundo, a relação, o acontecimento e o sentido. No fim, voltaremos ao 

problema da comunicação. 
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“Não há como não sinalizar” 

 

Comunicação não é sinalização ou informação, para isso há de se discutir o que 

são cada uma delas, para depois dar sequência às outras questões. Vale ressaltar, porém, 

que estas duas ideias também contribuem para o entendimento do que seja a 

comunicação.  

A sinalização está ligada à existência do indivíduo como um ente que está no 

mundo, ou seja, existir é estar se relacionando com as coisas, com a natureza, com as 

outras pessoas, se mostrando para o mundo. Em outras palavras, a sinalização é um 

processo natural, “não há como não sinalizar”, pois o tempo todo os indivíduos e as 

coisas estão sinalizando, de forma intencional ou não. 

 

Em primeiro lugar, há a sinalização. Tudo sinaliza. A natureza, os 

animais, seres humanos, acontecimentos, sensações, emanações 

difusas e assígnicas do outro. Tudo ao nosso redor produz sinais que 

podem ou não ser convertidos em componentes do processo 

comunicacional. Todos somos, em princípio, emissores. O tempo todo 

estamos emitindo sinais. Os pesquisadores da Faculdade Invisível, em 

torno de Gregory Bateson, chamam isso de comunicar, “tudo 

comunica, não dá para não comunicar”, quando, mais apropriado – 

diríamos nós – seria dizer que tudo sinaliza, não dá para não sinalizar. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 15). 

 

Percebe-se que o autor relaciona o processo de sinalização com o de emissão. 

Para ele, o emissor apenas tem o poder de emitir sinais, sendo o receptor o responsável 

pela relação qualitativa com o dado emitido, podendo este se transformar em um 

elemento do processo informativo ou de um acontecimento comunicacional.  

Majoritariamente a sinalização é passiva, ou seja, não intencional. Ao andar na 

rua, por exemplo, um indivíduo está emitindo sinais, pela cor de suas roupas, pela 

velocidade dos seus passos, jeito de andar, de olhar etc.. Porém, não existe apenas esta 

forma de sinalização, há também a sinalização ativa, que ocorre quando um emissor 

planeja a propagação de um sinal com o intuito de chamar a atenção do outro, cativar, 

seduzir, fazê-lo perceber o sinal, tornando-o um receptor. Este tipo de sinalização é 

comum na publicidade, no jornalismo, e até mesmo quando alguém quer chamar a 

atenção de uma pessoa específica. A sinalização é autônoma, elemento primordial do 

processo de emissão, ela é neste sentido uma tentativa de intervir no mundo 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 15). 
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A sinalização difere da informação, pois o fato de alguém emitir sinais não quer 

dizer que um outro irá se interessar por eles, voltar a sua percepção para o dado, criar 

uma relação, um vínculo, pois este outro pode olhar para os sinais e ignorá-los, virar o 

rosto, continuar os seus passos. O sujeito deve voltar a sua percepção por sua 

intencionalidade autônoma ou então ser forçado a isso (MARCONDES FILHO, 2013, 

p. 25, 26). 

 

Eu transformo sinais em informação quando me volto a eles, quando 

lhes dou atenção, quando lhes concedo minha curiosidade ou minha 

preocupação. Nesse momento, esses sinais passam a fazer parte da 

minha existência. Aquilo que estava fora, que é parte de um ambiente 

externo entranho a mim, passa a fazer parte da minha própria estrutura 

de funcionamento através da percepção, da tomada de consciência. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 16). 

 

Porém, não existe apenas esta forma do sinal se tornar uma informação, pois 

existem mecanismos que podem coagir o sujeito, forçando-o a prestar atenção em 

alguma imagem ou mensagem. O próprio sistema social pode levar o sujeito a se voltar 

para algo e não outro. Há, por exemplo, a esfera pública, o lugar onde ocorrem os 

processos de socialização, para além do âmbito privado. Nesta esfera, segundo 

Marcondes Filho, surgem as opiniões públicas, que acabam forçando os sujeitos a 

voltarem suas atenções para um determinado problema que está reverberando, seja por 

um fator relevante no âmbito da política ou da economia, até mesmo por um conteúdo 

de entretenimento que tenha sido emitido intensamente pelos meios de comunicação de 

massa. Outro fator importante é a publicidade, cujo propósito é seduzir o sujeito. 

Chegando sem avisar, cativando, iluminando, chamando a atenção, quando o indivíduo 

se rende à publicidade ela deixa de ser um sinal e se torna informação (MARCONDES 

FILHO, 2010, p. 17, 18). 

A informação se difere qualitativamente da sinalização. A informação 

“adiciona” algo ao sujeito, como a notícia que é lida atentamente no jornal, por 

exemplo. Ela dá elementos para ale agir no mundo, se situar, formar ou sustentar a sua 

opinião e o seu imaginário (MARCONDES FILHO, 2013, p. 26). Em síntese, diferente 

da comunicação que abala a existência, provoca a transformação, a informação causa 

apenas repercussão. “As repercussões não furam o bloqueio, apenas se somam a 

‘concepções e impressões anteriores’, elas são ‘não dissonantes’” (MARCONDES 

FILHO, 2013, p. 21). 
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A imanência 

 

O pensamento de Heidegger é extremamente importante para o desenvolvimento 

da ideia de comunicação de Ciro Marcondes, mas não só este filósofo e sim toda a 

corrente fenomenológica, de Husserl à Merleau-Ponty. Tanto que em uma palestra
7
 o 

autor faz plena referência a este campo do conhecimento, propondo até que a sua teoria 

e seu método sejam uma releitura da fenomenologia. Vejamos então, uma passagem do 

pensamento heideggeriano discutida por Marcondes Filho.  

Para haver a comunicação o sujeito deve estar “aberto” ao mundo. Quem não 

“ouve”, não se permite, não se deixa levar às novas experiências, não arrisca, não se 

expõe ao novo, não se comunica. Ciro Marcondes retoma Heidegger para defender este 

ponto de vista. Segundo o filósofo alemão, o homem é o único ente que povoa o mundo 

que questiona sobre o Ser, sendo capaz de alcançar a “abertura do Ser” a partir do 

“ente” ao se “jogar” no mundo e ir em direção àquilo que ele não é, se abrindo para o 

diferente, para o outro. Em Heidegger, a existência é vinculada ao apelo ao outro, é 

estar “ek-sistindo”, e ser-no-mundo é estar se relacionando enquanto ente com outros 

entes. Portando, existir é se relacionar e se abrir ao mundo, sendo capaz de perguntar 

sobre o Ser. “Essa capacidade de se abrir, que chamamos aqui de potencialidade para a 

comunicação, opõe-se frontalmente às interpretações que veem o homem como sistema 

fechado, autopoiese, autofortificado” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 38, 39). 

A existência no pensamento heideggeriano sugere que o Dasein represente uma 

continuidade, um “estar-sendo”. E, para isso, é preciso estar “aberto” ao mundo. Em 

outras palavras, a comunicação está ligada à existência do homem no mundo. Para 

Heidegger (2007, p. 390), o homem não pode permanecer fechado a si mesmo, pois em 

sua essência (que se encontra no Ser) ele “ek-siste no âmbito de um apelo e que, por 

isso, nunca pode ir somente ao encontro de si mesmo”. Mas por quê? Porque Ser para 

Heidegger não é um predicado real, ou seja, ele é apenas uma posição do ente enquanto 

ente. O Ser se mostra como um movimento, um “estar-sendo”, um encontro do ente que 

revela algo para além dele. O Ser como posição designa uma possibilidade de 

existência, um “estar-existindo”. Porém, o Ser não é a existência, ele é a posição de algo 

que existe, ele se revela como uma potencialidade do ente que “ek-siste”, sendo 

                                                 
7 “Na verdade, o que nós propomos é uma releitura da fenomenologia.” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UcitjAXsMaM&t=3692s.  

https://www.youtube.com/watch?v=UcitjAXsMaM&t=3692s
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possibilitado pelo estar-no-mundo. Em síntese, o Ser é uma possiblidade do ente que se 

revela dentro das suas múltiplas possibilidades
8
.   

Voltando a questão, estar aberto ao mundo é uma necessidade para existir a 

comunicação e, para isso, há de estar aberto para o outro, estar aberto para a relação e as 

suas demais nuances e sensações. E, para aprofundar esta questão da comunicação como 

acontecimento, Marcondes Filho traz o pensamento de Georges Bataille para discutir a 

relação e a abertura para o encontro e as suas sensações.  

 

Bataille fala que um grupo de pessoas que ri de uma frase ou de um 

gesto distraído ilustra que todas elas são percorridas por uma corrente 

de intensa comunicação. Cria-se uma “brecha escancarada”, entre elas 

por onde a comunicação passa. Corrente intensa já não é mais apenas 

‘sinais’, é interação, é algo inefável, é um clima, não se reduz ao 

componente físico “sinal”. É preciso, portanto, retirar esse olhar 

técnico da comunicação: comunicação é uma sensação. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 29). 

 

Ciro Marcondes traz o pensamento deste autor para justificar não só a questão da 

abertura, mas para também justificar que a comunicação é algo “não-técnico”, ou seja, 

que não é fruto da racionalidade humana, desvinculando-a da retórica, dos efeitos, da 

comunicação como processo, e da visão “instrumental”, reafirmando a ideia de que a 

comunicação é um fenômeno estético. Sobre isso o autor avança para a sensualidade da 

comunicação, o envolvimento com o outro, a delicadeza do “estar-junto”, de se 

relacionar e se abrir para as sensações e nuances do momento. E este envolvimento é 

um misto de morte e prazer, movimentos constituintes do erotismo, como se refere 

Georges Bataille (1984), em que o movimento de entrega, de abertura, são oriundos do 

desejo, e desejar é se entregar completamente para o diferente, havendo uma espécie de 

“fuga” de si mesmo para “ser-com” o outro. 

Indiretamente, nesta questão ele retorna à Heidegger. Ao afirmar pelas vias de 

Bataille que a comunicação é uma sensação, ou seja, não é algo que pode ser 

manipulado, otimizado, controlado, porém é algo que pode ser “sentido” 

(estesiologiamente falando), ele está retomando a crítica de Heidegger à racionalidade 

técnica. Para Martin Heidegger (2007), a racionalidade deixou de se voltar ao Ser e 

passou a se centrar na “causa eficiente”, em outras palavras, o homem progressivamente 

                                                 
8 Ver: “A tese de Kant sobre o ser” (HEIDEGGER, 1979); “A questão filosófica” (MARCONDES FILHO, 2012); 

“Na fenomenologia: Husserl, Heidegger, Anders, Flusser, Kittler, Kamper” (MARCONDES FILHO, 2013); e “A 

empatia maquínica: um desdobramento da tecnocultura” (LIBANIO, 2017).  
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deixou de pensar na existência e em sua relação com o mundo para centrar as suas 

reflexões na ação e nos seus desdobramentos materiais, pois o princípio da eficiência é 

agir de modo que dispenda o mínimo de energia produzindo o máximo possível. Ou 

seja, pensar a comunicação como instrumento ou processo que pode ser otimizado, 

acaba reforçando a ideia de comunicação como algo técnico, e consequentemente 

privilegiando de certa forma o emissor e não o receptor, que é quem de fato interessa na 

perspectiva de Marcondes Filho.  

Para dar sequência a esta ideia e sair da ontologia fenomenológica do 

pensamento heideggeriano, Marcondes vai à Gilles Deleuze, que discute a linguagem e 

o sentido no campo da imanência. Aqui, se encontra o caminho para a ideia de 

comunicação. Estar aberto ao mundo é se relacionar com as coisas, sentir o mundo. 

Segundo Marcondes Filho (2010), no pensamento de Deleuze a intencionalidade não se 

dá no interior do indivíduo, rompendo com a ideia fenomenológica de Husserl, em que a 

intencionalidade é um ato consciente de olhar para a coisa. Para o filósofo francês, 

segundo Marcondes Filho, a 

  

coisa não se dá no interior do indivíduo, é desdobramento de algo 

externo, do Ser-uno. Sua posição segue a dualidade foucaultiana entre 

as coisas e as palavras, entre o ver e o falar. São registros diferentes, o 

saber é duplo (“síntese disjuntiva”), posso saber das coisas tanto pelo 

que percebo quanto pelo que reconheço no discurso. Não é a 

consciência que se dirige à coisa mas esse algo externo, esse Ser-uno, 

que se desdobra no indivíduo e sobre ele. (MARCONDES FILHO, 

2010, p. 26). 

 

Como se percebe é a imanência do indivíduo que o provoca, o faz pensar, ver e 

entender as coisas, sendo as proposições e os pensamentos fenômenos seculares, 

precedidos por uma “situação”, um “encontro”. A partir daqui há um afastamento de 

Heidegger e uma aproximação de Deleuze. Marcondes Filho (2010, p. 26) ressalta que 

Deleuze questiona Heidegger, apesar do filósofo alemão também ter criticado a 

intencionalidade. “Heidegger acha que há uma harmonia entre os múltiplos entes, uma 

comunidade de sentido, mas não se trata de algo unívoco, como o Ser-uno deleuziano.” 

Para Deleuze, segundo a interpretação de Marcondes Filho, não há harmonia, vínculo, 

pelo contrário, há o choque dos corpos, o “atrito” que provoca o indivíduo, o 

pensamento.  
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Para Deleuze, segundo Marcondes Filho, todo o objeto real possui duas faces, 

uma real e outra virtual, sendo que:  

 

o atual é o presente e o virtual, a conservação do passado. Esse último 

é o que está aquém dos fatos, é esse “algo anterior”, aquilo que 

Deleuze chama de plano de imanência ou fundo de existência. 

Instância ativa, o incorpóreo que nos constitui. No atual está nosso 

envolvimento no mundo, nos fios intencionais, instância dinâmica 

atual. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 27). 

 

Neste sentido o real é formado por dois planos que são ativos e também atuantes. 

No plano atual são realizadas as atividades que derivam de uma necessidade, que possui 

liberdade relativa, pois a necessidade surge da imanência, de modo que o indivíduo 

apenas pensa ser livre, mas na realidade não é. Muitas vezes as intencionalidades o 

traem, se pensa em fazer algo, se programa etc., e na hora ele acaba fazendo algo 

completamente diferente. E este fator ocorre justamente porque a necessidade não é 

fruto de um Eu cartesiano, mas sim de um universo que habita o indivíduo e que se 

desdobra dentro dele. Esta coação que ocorre no plano da imanência faz o indivíduo se 

voltar às coisas, ou seja, se voltar ao mundo. Já o plano virtual, que conserva o passado, 

é o plano do pensamento, ele é secular, ele problematiza, questiona, potencializa, 

relaciona, compara e grava as questões que ocorrem no outro plano, ele é o “horizonte” 

perante o que está acontecendo (princípio da Razão Durante) (MARCONDES FILHO, 

2010, p. 27, 28). 

Por isso, para Deleuze e Guattari não há uma relação entre significado e 

significantes, pois tudo depende do regime de signos.  

 

Tudo depende da situação, da relação, do momento, do contexto que 

se cria num determinado quadro. A isso eles chamam regime de 

signos. São arranjos que reorganizam totalmente a linguagem, criando 

novas combinações entre expressão e conteúdo. O choque dos corpos 

provocado pelo phylum sobre o pensamento realiza “transformações 

incorpóreas”. Estas é que dão vitalidade, mobilidade, enxertam 

energia na produção da linguagem. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 

61). 

 

A partir desta reflexão se percebe que só é possível dar significado e sentido às 

coisas porquê elas tocam o indivíduo, criam um conjunto de ligações, de “fios 

intencionais”, que fazem surgir algo para além das coisas. Por isso Marcondes Filho 

(2010, p. 64) vai dizer que a linguagem “remete a um Acontecimento, a um 
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extralinguístico que lhe permite a compreensão do sentido”. Em outras palavras, o 

sentido é fundamental na relação do homem com o mundo e com as coisas. O sentido é 

um acontecimento. 

Há outra diferença neste ponto. Para Heidegger a existência autêntica é dada no 

“Ser do ente”, ou seja, o acontecimento se dá na vinculação do ente no mundo com 

outros entes, abandonando o “se” da impessoalidade (MARCONDES FILHO, 2010, p. 

74). Para Deleuze, este “se” é o que realmente interessa, ele é o oculto das expressões, é 

o “veículo” do acontecimento, é o inexprimível dos estoicos que afeta todo o campo, ele 

é paradoxal, pois cria a possibilidade de construção de sentido. Ele está para além do 

plano do contato dos entes como em Heidegger, está em um plano “superior”, que surge 

do alinhamento dos fios que interligam os corpos que entram em atrito, é uma 

reinterpretação do “incorpóreo” dos estoicos (MARCONDES FILHO, 2010, p. 74). 

Como visto, o estoicismo é determinante para Marcondes Filho. Para a escola 

estoica a palavra não é algo imaterial, ela é também um corpo, porque também age ao 

sair da boca de alguém e chegar ao ouvido do outro, e tudo o que age não é imaterial. 

Para os estoicos, o que significa e o objeto são corpos, porém aquilo que é significado é 

um “incorpóreo”, e pode ser “verdadeiro ou falso” (MARCONDES FILHO, 2004a, p. 

37).   

O incorpóreo se mostra como uma espécie de atributo, algo que surge do atrito 

dos corpos, ou seja, a relação dos corpos gera algo para além deles. Um significado ou 

um juízo de valor, por exemplo, são atributos dado à coisa, mas não ela mesma. Porém, 

o incorpóreo não se atrela à palavra, assim como a noção moderna de significado 

(MARCONDES FILHO, 2004a, p. 37). E é justamente este incorpóreo o que o autor 

chama de sentido, ele é o algo que está para além das coisas, mas que as energiza de 

certa maneira.  

O sentido só se constitui na situação, no momento do encontro, na “situação da 

fala”, de um modo que não possui tradução no plano da linguagem formal, ele é algo 

“extralinguístico”, ou seja, o sentido é da ordem do sensível, ele surge de uma relação. 

Por ser um desdobramento do encontro dos corpos, algo que se revela a partir do 

“atrito”, que se pode dizer que o sentido é um acontecimento (MARCONDES FILHO, 

2004a, p. 39). Ele está numa quarta posição em relação à linguagem formal, ou seja, ele 

está para além da designação, da manifestação e da significação. “O sentido aparece por 

si mesmo na fronteira entre proposições e as coisas, não as duplica, se insere entre elas 
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‘animando o modelo anterior da proposição’” (MARCONDES FILHO, 2009, p. 417). 

Em síntese, o sentido é algo que se constrói “no evento do acontecer da coisa” 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 418). 

A partir deste pensamento estoico, Marcondes Filho retoma Deleuze para 

solidificar a sua proposição sobre o acontecimento. 

 

A lógica deleuziana trabalha com dois sistemas diferentes de 

constituição dos objetos e homens: o plano de organização e o plano 

de consistência. O primeiro, junta formas e substâncias, bloqueia as 

linhas de fuga para o movimento de desterritorialização. É um plano 

de conservação e cristalização. O segundo, plano de consistência, 

parte do plano de organização e faz dele saírem partículas que fogem 

para fora dos estratos. É nele que se inscrevem acontecimentos, 

transformações incorpóreas, hecceidades, essências nômades, devires, 

espaços lisos; aqui se constroem contínuos de intensidades. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 74). 

 

Segundo Ciro Marcondes, Deleuze rebatiza o incorpóreo dos estoicos como 

“plano de imanência”, em que se instala a vida, a “pulsão viva de tudo”, o que distancia 

o seu pensamento do “idealismo metafísico” e da “lógica do poder”, que procuram 

trabalhar questões como consciência, sujeito, significante etc. (MARCONDES FILHO, 

2010, p. 74, 75). 

Deleuze ao discutir o acontecimento está se referindo à singularidade do 

encontro. O indivíduo que está no mundo percebe que a partir de um encontro algo 

surgiu, algo abalou a sua existência e o fez ter uma experiência de uma forma e não de 

outra. A singularidade afeta o indivíduo a partir dos corpos que compõe a cena, fazendo 

surgir um estrato para além do encontro, algo com um tom de metafísico, que também 

energiza o ambiente. E, para dar conta desta nova forma de se pensar o agir social, o 

filósofo francês cria um conceito, o “empirismo transcendental”, que Marcondes Filho 

comenta:  

 

Deleuze fabrica um conceito paradoxal: empirismo transcendental. 

Transcendental, porque, como em Kant, trata-se do exercício do 

pensamento no exato momento em que esse pensamento se dá. 

Princípio da razão durante. É experiência vivida na psicologia, na 

estética, no pensamento, mas, ultrapassando todas, mergulhando no 

inconsciente, capturável agora num campo transcendental. O 

transcendental é o dos acontecimentos, não apenas dos “fatos”. Nada a 

ver com consciência, mas experiência sem consciência nem sujeito. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 75). 
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Marcondes Filho trabalha com a ideia de Razão Durante. Ele procura pensar a 

comunicação como algo durante, pois só é possível pensá-la e estudá-la a partir do seu 

movimento, o “durante”, e não como algo estático. E esta Razão Durante se revela 

como a relação do plano virtual com aquilo que acontece, é uma intersecção plena do 

passado com o presente, daquilo que vai afetando o sujeito e o faz pensar nas coisas. 

Justamente, a reflexão deleuziana remete à superfície cristalizada formada a partir dos 

“fios intencionais” que ligam os corpos em uma “cena”, criando uma troca de energia 

entre eles a partir do atrito, que faz surgir o acontecimento. 

Marcondes Filho ressalta que esta perspectiva tem uma “pegada” 

fenomenológica:  

 

Mesmo que não cite Heidegger e refute a fenomenologia, Deleuze 

encara o Acontecimento da mesma forma que o noema de Husserl. 

Raciocinando paralelamente a essa tradição fenomenológico-

existencial, ele sugere mesmo uma aproximação, ao se perguntar se a 

fenomenologia não pode ser considerada uma “ciência rigorosa dos 

efeitos de superfície”. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 76). 

 

Então, nesta perspectiva a linguagem surge a partir do atrito entre as “palavras e 

as coisas”, sendo essencialmente dependente do sentido, que é anterior. A linguagem 

surge com a intervenção de algo de natureza não mais linguística, um incorpóreo, que 

irá se inserir como energia na linguagem, dando-lhe vida (MARCONDES FILHO, 

2010, p. 82, 83). Não há como separar o sentido do acontecimento: 

 

Apesar de impassível, diz Deleuze, ela [a quarta dimensão, o sentido], 

mesmo assim, produz seus efeitos. É uma “quase-causa”. Em relação 

às coisas, ela é impassível; em relação às proposições, ela é neutra; 

mesmo assim, ela consegue produzir coisas referentes a ambos. Ela é 

o “expresso” da proposição, sendo que expresso, aqui, tem o sentido 

husserliano de noema. Importante nesta altura é a caracterização do 

sentido como produção. Quer dizer, o sentido não existe a priori, não 

é algo que está lá por antecipação, mas algo que se constrói no evento 

do acontecer da coisa. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 84). 

 

Para Marcondes Filho os acontecimentos não possuem um sentido, “eles são o 

sentido” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 85). Deste modo, não há comunicação se 

não houver a produção de sentido, se não houver o choque, o atrito dos corpos, que são 

fruto de um instante inesperado, único, um acontecimento. Deste modo, torna-se mais 

entendível o porquê do autor tratar a comunicação como uma sensação, uma estesia, 
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como uma relação “estética com o mundo” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 22). Mas, 

o que vai diferenciar a comunicação da informação é a qualidade desta relação, deste 

encontro, o desdobramento deste acontecimento. 

 

A revelação do novo: considerações finais 

 

Voltamos à questão colocada no início do trabalho: a comunicação ou o 

acontecimento comunicacional. A comunicação se difere da informação, ela é 

objetivamente o seu oposto, enquanto a informação é um reforço, um dado consonante 

ao sujeito, a comunicação é o que “violenta”, é um “tranco” na vida, ela desloca pilares, 

ela é o que é dissonante cognitivamente. Por isso, podemos dizer que a comunicação faz 

surgir o novo, pois há um indivíduo antes e outro depois da comunicação.  

A comunicação é qualitativamente muito mais densa do que a informação, ela 

cria memória.  

 

Quando o novo dado altera nossos padrões anteriores, refaz nossa 

visão das coisas, cria sentido; então, aí e somente aí, realiza-se a 

comunicação. Assim, comunicação é uma afecção que desestabiliza a 

função cerebral de acoplamento a uma memória anterior, que seria 

tranquilizante. Ela cria memória. (MARCONDES FILHO, 2013, p. 

22, 23). 

 

Descobrir algo que não se sabia antes é expor-se ao estranho, ao inesperado, ao 

outro. Para haver a comunicação há de existir este outro, a alteridade radical que pode 

provoca no ego um abalo.  

 

O outro é um mistério, jamais o conheceremos, mas isso não é nada de 

negativo, ao contrário, é fonte da comunicabilidade, por mais 

paradoxal que pareça, pois só sinto a comunicação pela percepção do 

diferente e da diferença [...] A comunicação, portanto, é possível, mas 

não no sentido convencional: eu não passo nada a ninguém, não 

transmito coisa alguma, não troco. Eu existo, emito sinais, falo, canto, 

escrevo. Pra o outro, sou uma alteridade insondável mas que pode ser 

observada, ouvida, lida. Esse outro reage a mim enquanto alteridade e 

realiza para si, havendo interesse e intencionalidade, algo de novo, um 

aumento de sua complexidade. A comunicação realizou-se. 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 34). 

 

Portando, a comunicação não é um processo, ela é um acontecimento, algo que 

surge apenas uma vez, que toca, transforma, mobiliza, fazendo com que se repense na 

vida e nas coisas (MARCONDES FILHO, 2010, p. 22). Já o processo é de ordem mais 
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racional, histórica, ele pode ser repetido e otimizado, e a comunicação para Ciro 

Marcondes não está nesta esfera (MARCONDES FILHO, 2010, p. 30). 

Consequentemente, se a comunicação não é um processo não podemos dizer que ela é 

meio ou final. 

Em síntese, a comunicação é algo que surge e que acontece, é pré-linguística, 

pois depende da imanência do indivíduo. Deste modo, ela depende de um conjunto de 

fatores interligados que a fazem brotar, acontecer. Ela não depende de uma ação ou de 

um conjunto de ações, porque a ação está em um terceiro plano, pois ela é uma 

sequência do pensamento, que é secular. Não há como se prever a comunicação muito 

menos controlá-la. Não há também uma relação da comunicação com a política no 

plano do acontecimento (MARCONDES FILHO, 2011), pois se levarmos em 

consideração este campo estaremos ainda no plano da comunicação como processo, que 

pode ser controlado e otimizado.  

Para além disso, os aparatos técnicos e tecnológicos não ampliam 

necessariamente a comunicação, eles ampliam a nossa capacidade de sinalização, 

interação e informação, mas a comunicação independe destes fatores, ela simplesmente 

é autônoma, ela só depende do sujeito que está aberto ao mundo, ao diferente, ao outro. 

Portanto, diálogos em plataformas online, redes sociais, sites de notícias etc., ampliam a 

nossa capacidade de sinalizar, de falar, e de receber informações, de “ouvir” e “ver” 

mais coisas, mas a comunicação se revela aqui como algo não-técnico, um fenômeno 

raro, que gera uma experiência. 
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