
de imaginação para entender que somos seres de 
linguagem e que, com a linguagem, a vida se organi-
za em diferentes espaços sociais. No entanto, desde 
que as tecnologias se tornaram o lugar com base no 
qual é possível enunciar discursos sobre o mundo, 
a condição de usuários de linguagens cada vez mais 
diferenciadas parece ter suplantado o exercício da 
linguagem como atividade cognitiva e cidadã. 

Até mesmo a noção de que vivemos na lingua-
gem ganha ares de frase de efeito, como se a vida 
cotidiana não fosse regulada pelos modos de pro-
duzir e controlar informação codificada para trans-
formá-la em linguagem. 

Contudo, o trabalho da cultura não é reduzir, mas ampliar a atividade ge-
radora dos códigos na produção de linguagem. Não é de diferentes trabalhos 
com a informação codificada que se trata ao se definir a condição oral, letra-
da ou midiática da cultura? Não é de transformações que estamos falando? 
Logo, é preciso colocar no seu devido lugar o caráter da linguagem no contex-
to da comunicação contemporânea. Quer dizer, o caráter transformador dos 

códigos, bem como seu papel no controle das interações nos 
espaços sociais. 

Convém lembrar que, na história da cultura ocidental, 
o trabalho dos códigos define não apenas estados de cultu-
ra; é pelos códigos que são identificados os instrumentos de 
controle, sociocultural e político. Nem sempre os códigos da 
linguagem são dimensionados como elementos das forças de 
controle de diferentes esferas da vida social. Todavia, códigos 
e linguagens são formas de controle e expressão de poder. O 
que foi a invenção do alfabeto, bem como o ulterior desen-
volvimento do sistema de escrita, senão a descoberta de um 



instrumento capaz de orientar o con-
trole de ações e comportamentos no 
espaço social? A própria organização 
geopolítica foi articulada em função 
dos códigos alfabéticos. Foi partindo 
do continente europeu que o mapa do 
mundo foi traçado e codificado em 
hemisférios. Coube, assim, à porção 
norte o poder de controle da rota dos 
vários desenvolvimentos. Ao conti-
nente europeu, que consagrou a cul-
tura letrada e fomentou a revolução 
industrial e dos transportes, coube a 
hegemonia geopolítica, o que signifi-
cou, igualmente, domínio sobre a rota 
de ocidentalização do planeta. A in-
venção do alfabeto e a consagração de 
seu sistema de escrita marcaram para 
sempre a história ocidental. 

O trabalho dos códigos na definição 
da cultura e dos espaços sociais não é pro-
priedade apenas do alfabeto. No movi-
mento de expansão da escrita alfabética é 
flagrante o desenvolvimento de processos 
de codificação que remetem a contextos 
completamente distintos. Nele, os códigos 
figuram ora como sistemas de controle 
centralizador, ora como estruturas favorá-
veis à dispersão. Pelo menos é o que se ob-
serva nas transformações que resultaram 
nos meios da comunicação tecnológica. 
Comparados com o sistema alfabético 
centralizador, tanto os meios quanto as 
mídias de comunicação se aproximaram 
das estruturas em rede e, com isso, relati-
vizaram o sistema de controle. 

Antes de encaminhar o detalhamento 
dessas ocorrências, vale lembrar que os 
códigos culturais não são instrumentos de 
poder e de controle porque traduzem em 
lei um funcionamento. Na verdade, a aná-
lise da dinâmica da cultura do ponto de 
vista dos códigos justifica-se pela possibi-
lidade de projetar as mudanças estruturais 
que orientam o processo de significação e 
de produção de sentido. 

c 

Estruturas em rede 
no espaço geopolítico 
Quem teria coragem de se esquecer da 
palavra "rede" se tivesse de escolher um 
termo-chave capaz de definir a condição 
globalizante do mundo? Ou, ainda, quem 
contestaria a ideia de que o aprimoramen-
to tecnológico e a diversificação de meios 
de comunicação criaram as condições 
necessárias para a conectividade global? 
Poucos, contudo, poderiam visualizar as 
estruturas em rede de nossas interações 
midiáticas com base na macroestrutura 
de organização centralizada. Os meios de 
comunicação, que avançaram graças ao 
trabalho dos códigos alfabéticos, da ele-
tricidade e das telecomunicações, consti-
tuíram-se como sistemas centralizados de 
transmissão de um para muitos. 

Na cu l tu ra 
ocidental , é 

pelos códigos que 
são identificados 
os ins t rumentos 

de controle, 
sociocultural 

e político 

No mapa do mundo globalizado 
projeta-se, de fato, uma estrutura em 
rede de conexão planetária de alta ve-
locidade e de meios de comunicação 
cada vez mais eficientes, como reza o 
discurso tecnológico. Tal estrutura é 
reforçada pela codificação da infor-
mação que suplantou os limites do 
sistema verbal e multiplicou-se em 
processos audiovisuais reproduzidos 
em mídias de telas multicódigos. Tudo 
levaria a crer que estamos falando de 
redes e fluxos de meios audiovisuais e 
cinéticos desvinculados de qualquer 
centro. No entanto, a centralidade do 
fluxo e da transmissão delimita um 
espaço semiótico centralizado, não 

muito diferente daquele praticado na 
cultura letrada. Não é difícil deduzir 
que a diversidade de códigos contri-
buiu para as transformações do espaço 
cultural sem, contudo, alterar o centro 
de gravidade do poder. 

Do ponto de vista do espaço geo-
político, é possível observar ainda um 
desequilíbrio entre o trabalho semióti-
co dos códigos e o sistema de controle. 
O certo é que, na porção sul, pouco se 
desenvolveu em termos de escritura ex-
plosiva audiovisual e cinética. Com is-
so, pouco benefício nos traz a noção de 
que os códigos audiovisuais dos meios 
eletrônicos estão na base da sociedade 
da informação e do conhecimento. 

Semiose da informação 
e do conhecimento 

Denomina-se semiose a ação trans-
formadora do signo que se movimenta 
sempre para fora de si, ou melhor, para 
a significação. Nesse sentido, a semio-
se cultural resulta das transformações 
dos códigos e linguagens no espaço 
sociocultural. 

Os meios de comunicação são am-
bientes privilegiados de semiose, uma 
vez que concentram o espaço de me-
diações. Por um lado, há a mediação de 
códigos; por outro, a interação em es-
paços sociais. Assim, definem-se como 
sociedade da informação e do conheci-
mento as organizações dominadas por 
mediações de meios e de mídias. 

Contudo, não basta apenas a intera-
ção sem participação cognitiva. Assim 
como nos primordios da cultura letrada 
os escribas "podiam" copiar, mas não "sa-
biam" ler, a falta de domínio de códigos 
elaborados.no contexto dos meios impe-
de a semiose cultural naquele meio. 

Historiadores postulam que o grande 
feito da cultura letrada foi a descoberta 
da leitura, não a invenção do alfabeto. 



Pela leitura é que o homem-leitor desen-
volve habilidades cognitivas que ultra-
passam o domínio da escrita alfabética 
e entram na cadeia da semiose cultural. 
O acesso a esse processo consagrou 
não apenas o aprendizado da leitura e 
da escrita dos signos alfabéticos, como 
também as instituições de controle do 
próprio acesso. A elas reservou-se o 
exercício do ensino da condição cultural 
letrada dos cidadãos, por meio da alfabe-
tização em diferentes sistemas de signos: 
das ciências, das artes, da linguagem. A 
alfabetização tornou-se a porta de en-
trada, apertada, é fato, para o mundo da 
cultura letrada, para o desenvolvimento 
cognitivo e para a formação cidadã. 

Se as mídias de tela organizam sig-
nos verbais, falados e escritos, sonorida-
des de espaços culturais, músicas, ima-
gens visuais fotográficas, fotoquímicas, 
eletrônicas e agora digitais - tudo isso 
em movimento -, é possível conceber 
a interação com esses signos também 
como forma de alfabetização? 

U m m a p a possíve l 

O sistema de transmissão consagrou 
a falsa crença de que as mídias de tela 
constituem um sistema único de codifi-
cação, o que garante a linearidade e cen-
tralidade de um para muitos. Deixando 
de lado a diversidade de códigos, perde-
se a oportunidade de compreensão do 
sistema cultural nelas conjugado. 

As mídias de tela produzidas pe-
lo sistema de redes digitais parecem 
cumprir outro desígnio, sobretudo 
em virtude da multifuncionalidade 
de seus sistemas, jamais encerrados 
numa única referência. A base nu-
mérica, ainda que oriente o gradiente 
dos códigos envolvidos, não reproduz 
uma centralidade. O fato de tudo vi-
rar número nesse sistema mostra o 
caráter processual dessa mídia que 

não opera por transmissão, mas pela 
transformação de dados em data, isto 
é, em processamentos de códigos, re-
codificações, transcodificações. Grosso 
modo, é isso que torna os usuários dos 
sistemas seres em interação. Enquanto 
os laços sociais de relacionamento se 
desenvolvem na superfície, no núcleo 
duro do sistema as ocorrências são da 
mais completa invisibilidade. Aquilo 
que se chama interação nesse sistema 
não passa de operações com códigos 
fora de controle dos próprios usuários. 
Controle, aqui, quer dizer domínio so-
bre a inteligência do sistema como fato 
de cultura. 

O episódio do vazamento de dados 
confidenciais pelo site WikiLeaks.org 
trouxe para o debate o tema do con-

Para que essa prática se tornasse 
possível, o processo codificação/deco-
dificação foi substituído pelo recurso 
da criptografia e da mudança de có-
digo. Criou-se uma estrutura em re-
des em que os códigos criptografados 
conjugam, sob a forma de nós, possi-
bilidades interpretativas: dependendo 
da ocorrência, haverá um processo 
distinto de recodificação, refazendo a 
informação. Os caminhos por onde es-
coam as informações não seguem a ro-
ta de fonte e destino, mas os dados são 
ricocheteados pela arquitetura da web, 
atravessando os nós do sistema. Surge 
uma trama enviesada, que avança por 
caminhos que se bifurcam. Com isso, 
o conhecido deslocamento unilinear 
da transmissão é substituído por ope-
rações em feixes distintivos de nós que 
podem até ser intraduzíveis. 

A exposição sumária do processo 
não esgota sua complexidade, mas serve 
para mostrar que esse tipo de estrutura 
em rede se realiza por um jogo multi-
polar. Fora da transmissão, o próprio 
espaço virtual com todos os desloca-
mentos quebra qualquer tendência cen-
tralizadora. Ainda que a hegemonia do 
espaço geopolítico não seja diretamente 
abalada, o fato é que o experimento de 
intervenção nos códigos e nas lingua-
gens faz emergir possibilidades de um 
novo mapa do mundo. Nele o trabalho 
dos códigos incide diretamente sobre a 
inteligência do sistema. 

Pensar em estratégias de controle 
nesses sistemas pode se reverter em 
algo mais construtivo, por exemplo, 
na base cognitiva de um projeto alfa-
betizador que selecione códigos e lin-
guagens tão somente para processá-los 
numa atividade combinatoria. 
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trole na rede, sobretudo, o controle 
de seu sistema de codificação. Não se 
trata de discutir o teor dos conteúdos 
enunciados sorrateiramente, mas con-
siderar o caráter criptográfico dos có-
digos processados no núcleo duro do 
sistema como um modelo de poder e 
de controle a ser averiguado. 

Na concepção de seus idealizado-
res, o sistema WikiLeaks surgiu para o 
exercício de um padrão de jornalismo 
avesso à mera transmissão da informa-
ção, ao código único, à mensagem na 
forma final. Propunha, assim, a publi-
cação dos dados para ulteriores usos e 
análises, prática não totalmente estra-
nha na pesquisa científica acadêmica. 

Text Box
Fonte: Cult, São Paulo, ano 14, n. 154, p. 66-69, mar. 2011.




