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Resumo 

 

As discussões feitas por Ciro Marcondes Filho são provocantes, levam a novos 

problemas, principalmente quando se retorna aos autores bases para a construção do seu 

conceito de comunicação. Neste ensaio é discutido um dos aspectos da Nova Teoria da 

Comunicação: a violência. Entende-se a violência como algo que transforma o sujeito, 

que o faz pensar. Ela é parte fundamental da ideia de acontecimento. Fazendo um 

percurso de “volta” aos textos originais que compõe a Nova Teoria, são selecionados 

alguns textos de Deleuze e Platão. A partir das ideias destes autores levantam-se 

problemas, são repensadas as bases da comunicação.   
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Introdução 

 Neste ensaio é discutido o aspecto da violência da comunicação a partir da Nova 

Teoria da Comunicação, fazendo uma interlocução com a Filosofia, articulando 

conceitos e ideias na tentativa de ampliar o debate, gerar questões e novas ideias.  

A proposta epistemológica de Ciro Marcondes Filho provoca uma revisão das 

antigas concepções de comunicação, que se centram nas ideias de emissão, recepção, 

transmissão e efeitos. Por meio do conceito de acontecimento, a comunicação se revela 

como um evento transformador, encontro singular que produz sentido, que faz surgir o 

novo. Marcondes Filho (2004, p. 11) vê a Comunicação como um campo autônomo do 

conhecimento, com ontologia e epistemologia próprias. O que constitui esse campo é o 

saber comunicacional, mais próximo da Filosofia como grande área do conhecimento do 

que da Linguística e das Ciências Sociais. E, uma virtude dessa perspectiva é que ela 

permite enxergar os clássicos da Filosofia de maneira mais próxima e cuidadosa. A 

exemplo do autor (MARCONDES FILHO, 2007; 2010; 2013; 2014; 2017), se percebe a 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
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2 Bacharel em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, pesquisador associado ao grupo de pesquisa 
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amplitude de pensadores clássicos que são trabalhados de modo denso, sendo mostradas 

as contribuições de cada um deles para o campo da Comunicação. 

 As discussões feitas por Marcondes Filho revelam a violência como um dos 

principais aspectos da comunicação. Esse problema é abordado na Nova Teoria a partir 

da obra “Proust e os signos” de Gilles Deleuze (2003). Nesse ponto é necessário ir aos 

textos do filósofo francês para buscar questões e ampliar o debate. Algo relevante se 

mostra no tocante à presença de Platão nas discussões desses dois autores, revelando 

que o filósofo grego é uma peça chave para a discussão da violência. Por isso, na 

tentativa de articular ideias e conceitos é importante ir ao pensamento platônico e 

abordar algumas de suas proposições. 

 O texto contém quatro partes. Na primeira é contextualizado o problema da 

violência na obra de Marcondes Filho, apresentando alguns pontos relevantes para a 

discussão proposta. Na segunda parte é abordado o problema da violência em Gilles 

Deleuze, a partir da obra “Proust e os signos”. A presença de Platão nas discussões dos 

primeiros autores permite enxergar a importância do seu pensamento para o debate, que 

é trabalhado na terceira parte. Nas considerações finais são discutidas as diferenças 

entre as concepções de violência dos autores em questão, e levantadas possíveis 

contribuições de Platão para o campo da Comunicação.   

 Em suma, tendo como ponto de partida a Nova Teoria da Comunicação e a sua 

proposição de acontecimento comunicacional, busca-se uma interlocução entre o campo 

da Comunicação e o campo da Filosofia, na tentativa de problematizar questões 

basilares da comunicação visando novas perspectivas, sem o intuito de esgotar ideias e 

de trabalhar por completo o pensamento de autores.  

 

“Das coisas que fazem pensar” 

Dentre os aspectos da comunicação discutidos na Nova Teoria, a questão da 

violência é uma das mais importantes, pois ela se refere ao “tranco existencial” da 

comunicação (MARCONDES FILHO, 2010, p. 10). A violência da comunicação é a 

ocorrência do impacto no corpo do vivente, uma provocação a partir de um encontro 

involuntário, que o incomoda, e posteriormente o faz pensar a sua situação enquanto 

sujeito e transforma as suas formas de ser e estar; é o momento do encontro do “bisturi 

com a carne” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 95). Por isso, a comunicação, nessa 

perspectiva, provoca um salto qualitativo, uma transformação radical que faz surgir o 
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novo (LIBANIO; MOREIRA, 2017), cria memória (MARCONDES FILHO, 2013, p. 

22, 23). 

A comunicação é um acontecimento. O acontecimento é o surgimento do 

sentido, por isso, ele é vinculado ao campo da imanência, que é o estrato da vida vivida, 

da pulsão viva dos entes, campo do devir em que múltiplos “fios” se arranjam e se 

desarranjam, fazendo surgir incorpóreos (MARCONDES FILHO, 2010, p. 74, 75). 

Alicerçado em Deleuze e também nos estoicos, Marcondes Filho discute a questão do 

incorpóreo como uma força “extralinguística”, elemento que surge espontaneamente a 

partir do “atrito dos corpos”. Ele nasce no momento da relação e é anterior ao processo 

de racionalização e, por isso, não está no plano formal da linguagem (MARCONDES 

FILHO, 2004, p. 39). O incorpóreo é o que gera o sentido, e o surgimento do sentido é o 

que marca a “virada” da relação em acontecimento comunicacional, fazendo surgir o 

novo. Em outras palavras, o sentido não faz parte do acontecimento, ele é o 

acontecimento na medida em que surge como uma “força” no durante da relação, 

oriunda do arranjo dos corpos que compõe a “cena”, criando uma atmosfera que afeta 

cada sujeito de forma singular, violentando-o (MARCONDES FILHO, 2010, p. 85).  

As discussões sobre imanência, incorpóreo e sentido são interligadas, e elas 

remetem a outro aspecto fundamental da comunicação: a ética. Para Ciro Marcondes 

Filho (2010, p. 38, 39), não existe comunicação se não houver abertura ao Outro, 

alteridade radical que provoca a dissonância. Pois, a potência da vida está no novo, na 

capacidade de se abrir para a diferença, para novas experiências, novos caminhos, novas 

formas de pensar. Conforme ele argumenta alicerçado em Heidegger, o homem é um 

ente insuficiente porque “ex-siste”, ele necessita do Outro, por isso ele pode se abrir ao 

mundo e, consequentemente, mudar, se transformar. Nesse ponto, o autor se opõe 

àqueles que discutem o homem como sistema fechado, autopoietico.  

A questão da abertura se refere a uma postura ontológica. E, para trabalhar a sua 

ideia, Marcondes Filho se apoia em Lévinas
3
 para discutir a relação do Eu com Outro e 

sobre o infinito. Lévinas rompe com as teorias que se baseiam em um Eu unilateral, 

construindo uma ética em uma perspectiva ontológica e não uma ética a partir de uma 

ontologia.  

                                                 
3 O autor é discutido amplamente por Marcondes Filho no quinto tomo do volume três da Nova Teoria, além do livro 

ele é discutido em outros dois artigos. Ver: Marcondes Filho (2007; 2010; 2017). 
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O feminino para Lévinas diz respeito ao poder de acolher, de receber a alteridade 

radical. A alteridade nessa perspectiva é o diferente que provoca a diferença, que faz o 

Eu se submeter ao Outro, por isso a postura ética (MARCONDES FILHO, 2007, p. 57). 

Para o Eu receber a alteridade ele necessita se esvaziar, se livrar da ideia de 

autossuficiência para sentir a plenitude da presença (MARCONDES FILHO, 2010, p. 

42, 43). E, esse encontro com a alteridade se dá numa relação erótica em que ambos se 

abrem e se interpenetram, em que o Eu não torna o Outro um Mesmo e vice-versa, eles 

se transbordam ao infinito que a abertura lhes proporciona. 

 O fechamento à alteridade é ligado à informação, que não provoca mudanças 

porque é consonante aos pensamentos do sujeito, opiniões, concepções de mundo, ela é 

um reforço (MARCONDES FILHO, 2010, p. 21). Aqui, surgem algumas questões. Se a 

proposta ontológica de Marcondes Filho discute o homem como “ex-sistente”, como 

ente em potencial abertura e não como sistema fechado, como ocorre o fechamento? Ele 

ocorre apenas pelos mecanismos de defesa do sujeito como a atenção e a precaução? 

Como se fechar ao encontro fortuito dos corpos que faz surgir o incorpóreo? Fica em 

aberto. 

 A proposta teórica de Marcondes Filho leva em consideração a transformação e 

o movimento não só como proposições, mas como objetos de estudo. Para o autor, a 

comunicação só pode ser estudada no durante, no desdobrar do acontecimento, para que 

se aproxime o máximo de suas intensidades. Além disso, a pesquisa é sempre tentativa, 

pois o seu “objeto” é fugaz, e devido a sua natureza não há como “pegá-lo” ou “decifrá-

lo”, pois ele acontece no indivíduo como experiência sensível, intraduzível ao plano 

conceitual, tendo seus efeitos sentidos a posteriori. O ser da comunicação é “um 

evento-enquanto-ocorrência”, um encontro casual que tem como marca o impacto dos 

corpos, a fruição, o “encontro do bisturi com a carne”. Aqui se funda uma ontologia. 

Além disso, é proposta uma nova epistemologia, em que se rompe com a relação 

sujeito-objeto e que também assume a ideia de autoanálise, sugestão da primeira 

psicanálise (MARCONDES FILHO, 2010, p. 95).  

Os efeitos a posteriori são frutos da violência. Essa ideia é discutida por Gilles 

Deleuze na obra “Proust e os signos”. Conforme o comentário de Marcondes Filho, o 

filósofo francês diz que há coisas que fazem pensar, que movimentam o pensamento: 
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Quando recebo sinais externos, eles podem rebater sobre mim como 

informação, mas também como comunicação. Trata-se da diferença 

estabelecida por Platão, no livro VII da República, onde ele fala que 

há duas espécies de coisas no mundo: as que deixam o pensamento 

inativo ou lhe dão apenas aparência de atividade e as que fazem 

pensar, que nos forçam a pensar. A respeito dessa observação de 

Platão, Gilles Deleuze diz que as primeiras são objetos de recognição: 

“isto é um dedo”, “isto é uma maçã”, enquanto as outras, ao contrário, 

nos forçam a pensar, não se trata mais de um objeto que eu reconheço, 

mas de “coisas que violentam”. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 20, 

21).  

 

Nesse trecho há algo de extrema relevância. Marcondes Filho se refere a uma 

discussão de Deleuze sobre Platão. Aqui existe um espaço para ampliar as discussões, 

retomando a obra “Proust e os signos”, problematizando a questão da violência. 

 

Os signos que violentam 

No livro “Proust e os signos”, o filósofo Gilles Deleuze (2003) faz um longo 

estudo sobre os signos partindo da obra “Em busca do Tempo Perdido”, de Marcel 

Proust. Segundo Deleuze (2003, p. 04), os signos são objetos de um “aprendizado 

temporal”, que não se vincula a um tipo de saber abstrato. Nessa proposição, aprender é 

considerar matérias, seres e objetos que emitem “signos a serem decifrados, 

interpretados”. De modo geral, a busca de Proust se apresenta como uma 

problematização dos signos em geral e dos distintos “mundos de signos”. 

Deleuze também argumenta que a “busca do tempo perdido” é uma busca pela 

verdade, e se a verdade está ligada ao “tempo perdido” é porque verdade e tempo 

possuem uma “relação essencial”. Por isso, Proust define a busca pela verdade em 

contraposição a outras buscas científicas ou filosóficas. Além disso, Proust não acredita 

que o homem possua um desejo natural ao verdadeiro, uma “vontade de verdade”, pois 

o homem só procura a verdade a partir de uma “situação concreta”, quando ele sofre 

uma “espécie de violência” de um signo involuntário, que o incomoda, o faz pensar e o 

leva à busca da essência (DELEUZE, 2003, p. 14).   

Com relação à Filosofia clássica racionalista Marcel Proust constrói um 

pensamento crítico. Na perspectiva racionalista, o estudioso sempre procura a verdade, 

colocando-a como objeto de busca e como resposta final. Para isso, ele necessariamente 

se apoia no método, que o livra de qualquer pressuposição ou caminho que desvie o 

pensamento de sua vocação, a verdade (DELEUZE, 2003, p. 89). Porém, o verdadeiro 
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para Proust não se dá no plano voluntário, mas no involuntário, como algo que brota e 

violenta, move o pensamento. Ao contrário do método, Proust propõe a relação de 

“coação” e “acaso”, pois é no acaso e na pressão que o signo exerce no encontro que o 

pensamento passa a se movimentar (DELEUZE, 2003, p. 15). 

Nessa perspectiva, o mais importante é a plena contingência do encontro, sendo 

o pensamento algo provocado, secular e, por conseguinte, criativo. Ele é criativo porque 

sempre tenta interpretar e refletir sobre aquilo que o gerou, buscando a sua essência. E, 

se o pensamento dá conta de desdobrar e explicar o signo ele o faz criando uma ideia, 

que segundo Deleuze já estava no signo, porém ocultada. Portanto, o que gera o 

pensamento é mais importante do que o próprio pensar (DELEUZE, 2003, p. 91).  

 Deleuze está “batendo” diretamente em Platão, pelas vias de Proust, ao criticar o 

racionalismo e a busca da verdade como elemento premeditado alicerçado por um 

método. Pois, o filósofo grego tem um pensamento racionalista que busca a verdade na 

esfera das ideias, alcançada somente pela via da dialética. Mas, há uma questão de 

Platão que interessa Deleuze, a de que existem coisas que fazem pensar. 

  

Platão constrói uma imagem do pensamento sob o signo dos encontros 

e das violências. Em certa passagem da República, Platão distingue 

duas espécies de coisas no mundo: as que deixam o pensamento 

inativo ou lhe dão apenas o pretexto de uma aparência de atividade e 

as que fazem pensar, que forçam a pensar. As primeiras são os objetos 

de recognição; todas as faculdades se exercem sobre os objetos, mas 

num exercício contingente que nos faz dizer "é um dedo", é uma 

maçã, é uma casa... Outras coisas, ao contrário, nos forçam a pensar: 

não mais objetos reconhecíveis, mas coisas que violentam, signos 

encontrados. São "percepções contrárias ao mesmo tempo", diz Platão. 

(Proust dirá: sensações comuns a dois lugares, a dois momentos.) O 

signo sensível nos violenta: mobiliza a memória, põe a alma em 

movimento; mas a alma, por sua vez, impulsiona o pensamento, lhe 

transmite a pressão da sensibilidade, força-o a pensar a essência como 

a única coisa que deva ser pensada. Assim, as faculdades entram num 

exercício transcendente em que cada uma afronta e encontra seu 

limite: a sensibilidade, que apreende o signo; a alma, a memória, que 

o interpreta; o pensamento, forçado a pensar a essência. (DELEUZE, 

2003, p. 94). 

 

O encontro com o signo para Proust é o encontro acidental. Já em Platão não, a 

inteligência precede os encontros, eles são “forçados”, pois é somente tendo a razão 
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como guia que se pode alcançar a vida bela, boa e justa
4
. Ou seja, em Platão há uma 

relação ética do homem com o mundo que precede as relações, e que torna possível o 

sujeito racional se abrir para um encontro e se fechar para outro. 

 A perspectiva de Platão valoriza a moral e a ética sob o prisma do sujeito 

racional, diferentemente da perspectiva deleuziana, que dilui a ideia de sujeito em um 

sistema maquínico como resíduo da produção de desejo
5
. 

 Aqui há um confronto de ideias, porém Deleuze destaca a importância do 

pensamento de Platão para se discutir sobre a violência. Por isso, se mostra necessário ir 

ao filósofo grego para trabalhar suas proposições, para que se torne possível traçar uma 

diferença entre as perspectivas sobre a violência em Marcondes Filho, Deleuze e Platão.  

  

O acontecimento em Platão 

Devido a natureza do pensamento de Platão
6
 é coerente se fazer uma 

contextualização e uma explicitação da perspectiva escolhida para a interpretação dos 

textos, pois existem leituras antagônicas de seu pensamento. Por exemplo, há leituras 

que privilegiam a Carta VII (MORAIS, 2003; PINHEIRO, 2008), outras privilegiam a 

Apologia (SCOLNICOV, 2003, p. 56), e também quem valorize os diálogos como uma 

tentativa de preservar a memória, a glória e os feitos de seu mestre Sócrates 

(GAGNEBIN, 2000, p. 91, 92). 

Não será discutida a relação Platão-Sócrates, nem será feita a divisão dos 

diálogos em juventude, maturidade e velhice. Os diálogos de juventude seriam os que 

hipoteticamente Platão não aparece, de maturidade os que ele vai progressivamente 

colocando suas ideias, e de velhice seriam os que ele mostra maior autonomia e 

libertação do pensamento de Sócrates
7
. O Sócrates discutido aqui é uma personagem 

dos diálogos de Platão, que segundo Scolnicov (2003, p. 50) são repletos de “ironia” e 

“drama”. Nessa perspectiva, a interpretação se restringe ao texto e não às possíveis 

influências de Sócrates nos pensamentos de Platão. 

                                                 
4 “o demônio socrático, a ironia, consiste em antecipar os encontros. Em Sócrates, a inteligência precede os 

encontros; provoca-os, suscita-os, organiza-os. O humor de Proust é de outra natureza: é o humor judeu contra a 

ironia grega. É preciso ser dotado para os signos, predispor-se ao seu encontro, expor-se à sua violência. A 

inteligência vem sempre depois; ela é boa quando vem depois, só é boa quando vem depois. Vimos como essa 

diferença com relação ao platonismo acarreta muitas outras.” (DELEUZE, 2003, p. 95). 
5 Ver capítulo um “As máquinas desejantes”, em Deleuze e Guattari (2011). 
6 Platão nasceu por volta de 427 a.C., e morreu aproximadamente em 347 a.C.. Uma biografia de Platão é apresentada 

nas páginas 212-226 da obra de Marilena Chauí (2002). 
7 Chauí (2002, p. 229-231) discute esta questão embasada pelo helenista I. M. Crombie.  
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 Como objetos de discussão, foram selecionados alguns problemas contidos nos 

livros VI e VII da República. O motivo da seleção é o fato de estarem fundamentadas 

nesses livros grande parte da ontologia, ética e epistemologia de Platão. Além disso, a 

passagem comentada por Deleuze (2003, p. 94) está no livro VII
8
.  

 Como início de discussão pontua-se algumas características de seu pensamento. 

Platão era um matemático
9
 e, por isso, privilegiava as discussões não-empíricas. Isso 

não quer dizer que ele ignorava a aísthesis no processo cognoscitivo. Para ele, o 

problema é outro, a questão é que o sensível não pode ser testemunho da verdade e nem 

ter valor científico (SPINELLI, 2007, p. 194), pois não dá para formar um 

conhecimento sobre coisas que estão em constante mudança, sendo necessário o uso da 

razão para alcançar as coisas mais elevadas (PLATÃO, Político, 285e-286a
10

). A 

negação do mundo fenomênico é sem sentido, porque o sensível e o inteligível formam 

a condição humana (SPINELLI, 2009, p. 156). Ao privilegiar o inteligível, Platão busca 

uma transcendência da imanência, que segundo Deleuze (1997, p. 155) é o sentido da 

Teoria das Ideias. Ou seja, o plano sensível faz parte da vida material, porém há de se 

buscar o inteligível, o que existe mas não é visto, o verdadeiro a partir do método 

dialético.  

A epistemologia de Platão tem um fim ético: a vida boa e justa. O meio para a 

vida boa se concretizar é a plena dedicação à Filosofia e à Política. A Política é a arte de 

governar de modo justo e moderado (PLATÃO, Político, 308d-309a). A justiça é a 

harmonia entre as partes da pólis, em que é dada a devida importância, função e lugar a 

cada parte para que elas se relacionem de modo equilibrado (PLATÃO, República, 

433b-d). No plano individual, justiça é equilibrar as partes da alma (colérica, racional e 

apetitiva) de modo que a temperança seja permanente e, para isso, o controle da razão
11

 

sobre as outras partes deve ser maior (PLATÃO, República, 442d-443a). Portanto, é 

                                                 
8 Platão, República, 523b-525b. 
9 Ver Spinelli (2009, p. 138; 2007, p. 198). 
10

 As citações da obra de Platão são distintas, elas estão de acordo com a divisão dos textos em duas colunas feita por 

Henri Estienne no século XVI, que produziu uma edição bilíngue (grego e latim) da obra completa de Platão 

(CHAUÍ, 2002, p. 231). Desde então, se tornou um padrão das citações da obra a marcação feita por letras e números, 

como também aparecem nos textos de Morais (2003), Pinheiro (2008), Gagnebin (2000), Spinelli (2007; 2009), 

Purshouse (2010) e Chauí (2002). 
11 “A razão é a capacidade para chegar às ideias das coisas pela distinção entre aparência sensível e realidade, entre 

opinião e verdade, entre imagem e conceito, acidente e essência. A razão é o poder da alma para conhecer as 

essências das coisas.” (CHAUÍ, 2002, p. 201). 
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justo aquele que age guiado pela razão e que dá a cada um o que lhe é devido, visando a 

harmonia e o bem comum
12

. 

 Pode-se dizer que a filosofia de Platão é uma missão, uma ampla relação de 

dedicação do estudante com a Filosofia, que demanda muito tempo até o encontro com 

a verdade. Quando esse encontro acontece o estudante se torna filósofo, passando a 

amar a sabedoria, o Bom e o Belo em si, levando uma vida moderada tendo a razão 

como guia (PLATÃO, Carta VII, 340b-341a). 

 O percurso do estudante até o encontro com a verdade é bem representado pela 

Alegoria da Caverna (PLATÃO, República, 514a-517b). Os homens presos em 

“grilhões” não são diferentes dos homens do mundo material, as sombras são o modo 

como Platão entende as imagens, cópias dos objetos verdadeiros formadas pela mente 

através dos sentidos. A partir das imagens surgem percepções e podem ser formadas 

crenças e opiniões (dóxa), assim como faziam os homens da caverna ao interpretar as 

vozes e o movimento das sombras. De repente, um dos homens rompe os “grilhões”, 

indo além daquilo que se mostra na caverna, buscando pelas vias do pensamento uma 

resposta racional, se abrindo para a experiência da razão contemplativa. Aos poucos, o 

homem liberto vai percebendo que a luz da caverna vinha do fogo, e que as sombras e 

vozes eram de homens que passavam na entrada da caverna. Passo a passo, ele vai 

buscando os aspectos mais claros do lugar em que está, na medida em que seus olhos 

vão suportando a claridade. Após sofrer com a luz que não estava acostumado, isto é, 

com as penas do exercício da razão e do controle dos apetites, ele vai saindo da caverna, 

chegando ao pensamento discursivo e ao pensamento matemático. O homem vai se 

acostumando com as coisas mais elevadas, até sair totalmente da caverna, e se percebe 

cego em meio a um clarão. Depois da cegueira, gradativamente ele passa a ver as 

imagens que se formam no chão, depois nos reflexos da água, posteriormente os 

próprios astros, até conseguir alcançar a fonte da claridade, o Sol. No plano das ideias, o 

Bem está para as essências assim como o Sol está para os corpos terrestres, ele é quem 

possibilita a visão, nutre e dá vida. O Bem não é a ideia, é algo que está além, ele torna 

possível o acesso às formas puras (PLATÃO, República, 508b-509b).  

                                                 
12 A justiça e a virtude como ponto máximo de realização do ser, a areté, só podem ser alcançadas se a razão 

governar a concupiscência e a cólera (CHAUÍ, 2002, p. 307). Do mesmo modo é no Estado, a parte mais elevada, ou 

seja, os filósofos devem governar a classe dos guerreiros, representados pela parte colérica da alma, e a classe dos 

artesões e agricultores é representada pela concupiscência. Ver livro IV e V da República. 
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 Após a chegada às alturas, o homem se torna filósofo e deseja permanecer onde 

está, porém, o seu compromisso e a sua educação o fazem voltar à caverna, para mostrar 

a realidade aos seus antigos companheiros. A tarefa não é fácil, chegando lá ele pode ser 

ironizado pelos demais e inclusive correr risco de vida, pois suas ideias não serão 

facilmente aceitas. Mas, o filósofo não pode desistir, ele deve buscar as coisas mais 

belas e iluminadas em meio às sombras (PLATÃO, República, 520c). Guiado pela 

razão, ele pode conduzir os outros homens à vida bela, boa e justa. Em suma, pode-se 

dizer que epistemologia e ética em Platão são indissociáveis.  

Outra questão importante é a do método dialético. Cada etapa vivida pelo 

prisioneiro pode ser entendida como uma parte do método, que serve de guia à razão no 

processo de reflexão até a chegada ao Belo e ao Bem (PLATÃO, República, 532a). No 

primeiro momento, há o conhecimento sobre as imagens (eikasía) que são uma cópia do 

real (o mundo das ideias), depois o conhecimento sobre crenças ou opiniões formadas a 

partir da percepção (dóxa), em sequência os raciocínios matemáticos e pensamentos 

discursivos (diánoia), posteriormente chega-se à epistemologia após uma relação 

intuitiva (nóesis
13

) com a ideia em sua forma pura (eîdos) (CHAUÍ, 2002, p. 251). 

Percebe-se que o conhecimento para Platão não é instrumental, não há como pegar a 

ideia e aplica-la em qualquer coisa para se chegar a um resultado esperado. 

 O contato com o Bem, conforme descreve Platão, provoca uma transformação 

total do sujeito, fazendo-o afirmar um compromisso ético de busca pela vida sábia e 

justa. Por isso, é necessária a abertura do estudante ao conhecimento, para que ele 

realmente se transforme, porque a Filosofia não é um modo de adquirir a verdade como 

algo que vem “pronto”, de fora para dentro, ela não é transmitida, pois é fruto de uma 

longa experiência pessoal de maturação intelectual (SCOLNICOV, 2003, p. 53, 54). 

Portanto, há um antes e um depois do encontro com a verdade. Muito além de um 

campo do conhecimento, a Filosofia é uma “forma de conviver com a própria vida, é 

uma forma de viver” (PINHEIRO, 2008, p. 17, 18). 

 Por ser de natureza subjetiva e pessoal, a Filosofia não pode ser transmitida por 

textos escritos, ela apenas pode ser sentida na experiência interior: 

 

                                                 
13 Segundo Chauí (2002, p. 254), a nóesis é uma “intuição ou visão intelectual de uma ideia ou de relações entre 

ideias; é o contato direto e imediato da inteligência com o inteligível. A epistéme é o conhecimento adquirido por 

meio dos atos de intuição intelectual ou de várias nóesis. Nela, o pensamento, contemplando diretamente as formas 

ou ideias, conhece a causa ou a razão dos próprios conhecimentos, pois alcança seus princípios”. 
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O saber filosófico para Platão só é rigorosamente transmitido através 

de um processo pessoal, em que há tanto uma entrega total da alma à 

questão investigada quanto uma transformação ética em consequência 

do processo de investigação. À medida que a transmissão do saber 

filosófico não se restringe à transferência de dados informativos, a 

função da escrita se torna problemática. Com a escrita, não se tem 

garantido o tipo de experiência pessoal pela qual passa o leitor. Em 

verdade, nada em um texto garante que a experiência vital necessária à 

inscrição do saber na alma (Fedro, 276a-b) se processe 

adequadamente. (PINHEIRO, 2008, p. 02). 

  

Além do compromisso ético, essa forma de vida guiada pela razão é 

impulsionada por Eros, pelo amor. O filósofo é o amante da sabedoria porque sabe da 

sua ignorância (PLATÃO, O Banquete, 203d-204a) e, por isso, está sempre colocando a 

razão à frente de suas ações e refletindo sobre questões que lhe tocam. O filósofo ama o 

amor verdadeiro, ele não busca o corpo, mas a alma bela. Na amizade busca-se elevar a 

alma do outro, para que as duas estejam no mesmo plano, o mais elevado e belo, e o 

desejo por contemplar a alma é amor. 

A alma que contempla a verdade está relembrando algo que já sabia, pois 

conhecer para Platão é recordar
14

. A alma quando dá vida ao corpo perde 

temporariamente o que sabe, cabendo ao homem a busca pela recordação do 

conhecimento esquecido. Por isso, a verdade é alethéia
15

, isto é, o não esquecido, a 

revelação oriunda do desvelar.  

 Na Carta VII é acentuada a ideia de que a relação com a verdade se dá por meio 

de uma intuição (nóesis), um encontro fortuito que permite contemplar a ideia em si. Na 

carta, Platão mostra uma divisão do conhecimento semelhante à da República, dizendo 

que existem três elementos necessários para a sua geração, sendo eles: o nome, a 

definição e a imagem (PLATÃO, Carta VII, 342a-e). O quarto elemento, o 

conhecimento (epistéme), surge da plena relação dos três primeiros, sendo que, a 

reflexão e a “fricção” dos elementos o que produz a nóesis. Ou seja, pelo amplo 

trabalho do intelecto pode-se contemplar o eîdos, o quinto elemento. A inteligência é a 

parte mais próxima desse último elemento, porém ele está em outro plano, e qualquer 

tentativa de nomeá-lo será insuficiente (PLATÃO, CARTA VII, 342d). Por isso, a 

Filosofia não pode ser transmitida pela escrita, ela tem que ser vivida: 

 

                                                 
14 Essa questão aparece em alguns diálogos, por exemplo: Fédon (72d-73b) e Fedro (249a-d).  
15 “além de se referir ao objeto investigado, a alêtheia também diz respeito ao modo de investigar, a partir do que se 

mostra, o que se oculta” (SPINELLI, 2009, p. 151, 152). Ver também Chauí (2002, p. 267). 
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En todo caso, al menos puedo decir lo siguiente a propósito de todos 

los que han escrito y escribirán y pretenden ser competentes en las 

materias por las que yo me intereso, o porque recibieron mis 

enseñanzas o de otros o porque lo descubrieron personalmente: en mi 

opinión, es imposible que hayan comprendido nada de la materia. 

Desde luego, no hay ni habrá nunca una obra mía que trate de estos 

temas; no se pueden, en efecto, precisar como se hace con otras 

ciencias, sino que después de una larga convivencia con el problema y 

después de haber intimado con él, de repente, como la luz que salta de 

la chispa, surge la verdad en el alma y crece ya espontáneamente. 

(Platão, Carta VII, 341c). 

 

No trecho acima, Platão traz a ideia de que o conhecimento surge como uma 

“faísca” do “atrito
16

”, algo que aparece de repente, após longo período de reflexão e 

maturação. Essa ideia também aparece em outros textos de Platão
17

. Porém, não se 

investiga pelo pensamento qualquer coisa, existem “coisas que fazem pensar”. 

 Segundo Platão, percepções contrárias sobre a mesma coisa provocam uma 

desconfiança, que leva a uma investigação racional do problema. Essa reflexão tem 

início pela pergunta “o que é?”. Nos diálogos, essa indagação solicita ao interlocutor 

uma definição da essência do objeto e, por meio da dialética, cada resposta vai sendo 

novamente questionada, até o momento em que se alcança a intuição noética
18

. 

 Aqui é retomada a questão levantada por Deleuze em “Proust e os signos”. Ao 

se referir a Platão ele cita um trecho da República (523b-525b), em que o filósofo grego 

diz que existem “coisas que fazem pensar” e que há coisas que não fazem pensar. Platão 

(República, 523d) dá o exemplo dos dedos polegar, indicador e médio. Observando 

cada dedo, se percebe que um é menor outro maior, um é mais largo do que o outro, em 

momentos podem estar flexíveis em outros rígidos. Porém, ninguém se vê motivado a 

questionar “o que é um dedo?”, porque a percepção não apresenta o seu contrário. Com 

relação à grandeza há uma diferença. O dedo indicador (em geral) é maior que o polegar 

e menor que o médio, em outras palavras, a ele são atribuídas as ideias de grandeza e 

pequenez. Isso é contraditório. Como o mesmo objeto pode ter elementos contrários? 

Esse fator leva a pensar o que é a grandeza em si, ou seja, “o que é a grandeza?”. Assim, 

pela inteligência será verificado o que é verdadeiro e o que é falso, o que é da ordem do 

visível e da ordem do inteligível (PLATÃO, República, 524a-b)
19

. 

                                                 
16 A ideia de “fricção” é discutida por Marilena Chauí (2002, p. 247) como nóesis. 
17 Ver 210e-211b do Banquete, 248a-b do Fedro e 435a da República. 
18 Ver Chauí (2002, p. 243). 
19 Há uma passagem muito semelhante a essa no Fédon (102b-103a).  
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 Considerando as discussões realizadas, pode-se dizer que o problema do 

acontecimento comunicacional é mais próximo de qual parte do pensamento de Platão? 

Quais são as possíveis contribuições de Platão para a Comunicação? Quais são as 

diferenças entre Marcondes Filho, Deleuze e Platão no que diz respeito à violência? 

 

Considerações finais 

Três perspectivas diferentes sobre a violência foram apresentadas no trabalho. 

Para Ciro Marcondes Filho a ideia de violência está no plano da vida vivida, na 

ocorrência material do encontro, como algo que “corta”, que provoca, que causa uma 

mudança efetiva e também suscita o pensar (nesse último ponto ele se alicerça em 

Deleuze). Já para Deleuze, a questão da violência está efetivamente no desdobrar do 

plano da imanência que gera o pensamento, sendo a violência a pressão do signo que 

provoca o pensar. Em Deleuze há uma preocupação com o surgimento do pensamento e 

no desenvolvimento criativo da ideia, e não da violência enquanto parte integrante do 

fenômeno comunicacional, ou seja, Marcondes Filho amplia o campo da discussão 

partindo de uma ideia de Deleuze, por outro lado, o filósofo francês parte de uma ideia 

de Platão. E, em Platão a violência está na contradição que provoca um incomodo na 

alma, pois os contrários possuem uma natureza distinta da natureza da alma (neles há a 

presença do falso e nela existe apenas o verdadeiro), fazendo com que ela estimule a 

razão a distinguir o verdadeiro e o falso. 

Platão apresenta algumas contribuições para o campo da Comunicação, em 

especial à concepção de comunicação trabalhada na Nova teoria. Pode-se dizer que para 

Platão o que impulsiona o pensamento é relevante, mas não tanto quanto o movimento 

de se abrir à Filosofia, que proporciona um encontro com o conhecimento provocando 

uma transformação radical. Portanto, o encontro com Ideia pelas vias da nóesis se 

mostra mais próximo à questão da comunicação como acontecimento, do que a relação 

dos contrários que gera a pergunta “o que é?”. A pergunta não garante a transformação e 

o encontro com a Ideia, assim como acontece nos diálogos inconclusos Críton e 

Eutífron. Outro fator é que a experiência filosófica não é transmitida e sim vivida, do 

mesmo modo que o acontecimento comunicacional não se transmite, mas se vive. O 

terceiro ponto é que o conhecimento para Platão não possui um caráter instrumental, 

assim como na Nova Teoria, em que a comunicação não é um conceito operador que 

pode ser aplicado a um processo. 
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 Outra contribuição do pensamento de Platão se dá na questão da ética, ao 

confrontar a ideia de Deleuze sobre a abertura. Deleuze (2003) aparentemente se coloca 

ao lado de Proust na questão da abertura, em favor do encontro fortuito e involuntário 

com o signo, sendo o acontecimento essa relação inesperada que provoca o pensar, 

privilegiando a imanência pura ao invés da transcendência como em Platão (DELEUZE, 

1997, p. 155). Nesse sentido, a questão da abertura em Deleuze está pressuposta como 

relação do homem com o mundo. Para Platão há uma postura moral anterior aos 

acontecimentos, que revela um modo diferente de se relacionar com o mundo, se 

mostrando possível pensar em fechamento e abertura, pois a vida justa não permite uma 

abertura completa. Por exemplo, uma vida justa jamais se abrirá para a injustiça, isso 

seria contraditório.  

A questão da violência leva ao problema da ética. Fazendo uma interlocução da 

Filosofia com o campo da Comunicação, pode-se dizer que a comunicação acontece na 

abertura de Deleuze ou na moral de Platão que antecede os encontros? Há como 

conciliar as duas visões? Pensar na abertura plena como em Deleuze deixa em aberto a 

questão da ética da comunicação? Pensar no fechamento e na postura moral com o 

mundo é um bom ponto de partida para pensar a ética da comunicação? Do mesmo 

modo que Platão não dissocia epistemologia e ética pode-se pensar em uma ética da 

comunicação vinculada à teoria da comunicação?  
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