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RESUMO 

 

Na interface Ciências Sociais e Comunicação a dissertação expõe uma 
discussão sobre a Comunicação Social como área de conhecimento e discute 
as bases fenomenológicas da produção de significado utilitário sobre o mundo. 
Para dar conta dessa reflexão tem-se como referência o filme Slumdog 
Millionaire? (Quem quer ser um milionário?) do diretor Danny Boyle. A 
experiência vivida pelo personagem principal do longo Jamal Malik serve de 
apoio para seu sucesso num programa televisivo cujos desafios consegue 
vencer um a um e tornar-se um milionário. O filme, e por consequência a 
trajetória de Jamal, é o operador cognitivo para apresentar a estratégia do 
personagem em transformar seu conhecimento experimental em conhecimento 
pertinente, objetivo. A pesquisa serve de base para oferecer o argumento 
central de que só existe conhecimento por meio da experiência vivida. A partir 
dessa concepção, a comunicação é vista neste ensaio por intercruzamentos de 
caminhos e nós que se assemelham a um rizoma onde cada construção de 
sentido, cada palavra que ganha significação representa diversas ligações a 
um desses nós sistêmicos. Asseguramos que a comunicação é uma condição 
sine qua non aos humanos e pode ser compreendida pelo paradoxo natural-
artifical. É deste paradoxo que apresentamos uma contribuição da 
complexidade da comunicação acreditando de forma dialógica que existe sim 
uma condição inata da comunicação (e mesmo pós-humana) 
concomitantemente com a hipótese da artificialidade comunicacional. 
Corroboramos com a ideia de que o conhecimento fenomenológico da 
comunicação é um jogo da construção científica. E, portanto, um jogo da 
humanidade. Neste mesmo jogo podemos compreender a comunicação por 
intermédio de alguns macro-conceitos da complexa atividade de comunicar 
(retroalimentação, recursividade e holograma) constelando assim uma 
estratégia de ligação/estímulo/resposta que nos permite conhecer bem e saber 
organizar melhor o conhecimento adquirido na prática. A dissertação tem como 
interlocutores principais Claude Lévi-Strauss, Edgar Morin, Jean-Marie Pelt, 
Norval Baitello Junior e Vilém Flusser entre outros.   
 
 
Palavras-chave: comunicação, complexidade, jogo, experiência. 
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RESUMEN 

 

En la interface de las Ciencias Sociales y de la Comunicación, la tesis expone 
una discusión sobre la Comunicación Social como área de conocimiento y 
discute las bases fenomenológicas de la producción de significado utilitario 
sobre el mundo. Para dar cuenta de esa reflexión se tiene como referencia la 
película Slumdog Millionaire? del director Danny Boyle. La experiencia vivida 
por el personaje principal llamado Jamal Malik sirve de apoyo a su éxito en un 
programa de TV cuyos desafíos consigue vencer uno a uno y transformarse en 
un millonario. El film, y en consecuencia la trayectoria de Jamal, es el operador 
cognitivo para que se presente la estrategia del personaje que transforma su 
conocimiento experimental en conocimiento pertinente, objetivo. La 
investigación sirve de base para ofrecer el argumento central de que solo existe 
conocimiento por medio de la experiencia vivida. A partir de esa concepción, la 
comunicación es vista en este ensayo como entrecruzamiento de caminos y 
nudos que se asemejan a un rizoma donde cada construcción de sentido, cada 
palabra que gana significación representa diversos enlaces de esos nudos 
sistémicos. Aseguramos que la comunicación es una condición sine qua non a 
los humanos y puede ser comprendida por la paradoja natural-artificial. Es de 
esta paradoja, que presentamos una contribución de la complejidad de la 
comunicación creyendo de forma dialógica que sí, hay una condición innata de 
la comunicación (y así mismo post humana) concomitantemente con la 
hipótesis de la artificialidad comunicacional. Corroboramos así, la idea de que 
el conocimiento fenomenológico de la comunicación es un juego de la 
construcción científica y, por lo tanto, un juego de la humanidad. En este mismo 
juego podemos comprender la comunicación por intermedio de algunos macro 
conceptos de la compleja actividad de comunicar (retroalimentación, 
recursividad y holograma) constelando así una estrategia de 
ligazón/estímulo/respuesta que nos permite conocer bien y saber organizar 
mejor el conocimiento adquirido en la práctica. La tesis tiene como 
interlocutores principales Claude Lévi-Strauss, Edgar Morin, Jean-Marie Pelt, 
Norval Baitello Junior y Vilém Flusser, entre otros. 

 
 
Palavras-chave: comunicación, complejidad, juego e experiência. 
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Primeiras peças... 

 

Sou egresso da Comunicação Social e, seguindo uma estética que me é 

cara, adentro às Ciências Sociais, uma vez que acredito numa perspectiva de 

educação, comunicação e pensamento que não se encerra em um único 

compartimento, ou em um único tabuleiro, para fazer referência à estética 

deste trabalho. 

Nesse sentido a expressão “É hora de jogar” substitui de forma mais 

adequada à habitual introdução. É um preâmbulo que se insere não apenas 

como recurso metodológico de uma produção dissertativa, mas um elemento 

contextual do processo comunicacional a ser desenvolvido nas páginas a 

seguir. Aqui apresento um ensaio, porque acredito nessa forma de escrever 

como uma forma mais segura de colocar o pensamento à disposição do outro. 

Um pensar seguido de erros, acertos e uma trajetória a experimentar. O 

método é aqui assumido como caminho, uma experiência produtora não 

apenas de conhecimento, mas, entendida como travessia e fabricação de 

novos conhecimentos e sabedoria. Estas primeiras palavras compiladoras para 

a captação do macro texto são, portanto, as peças iniciais deste jogo. 

Entretanto, um jogo diferente que se despe da competitividade acirrada e 

veste-se do diálogo com vistas a um destino comum: o conhecimento. Se é 

assim, todos ganham! 

Um dos primeiros passos que se desdobrou e ganhou contornos sólidos 

para esta dissertação, foi a produção, no ano de 2009 – época em que concluía 

o curso de Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) – de um artigo e um programa de televisão piloto baseado no 

que chamamos de game show1. O trabalho foi orientado pelo Professor Dr. 

Adriano Charles da Silva Cruz e era uma das “regras do jogo” para obtenção 

do título de bacharel em Comunicação Social. A experiência técnica de criar 

roteiro, gerenciamento de câmeras, produção, direção de colaboradores, 

                                            
1 Segundo a classificação em gêneros e formatos televisivos proposto por José Carlos Aronchi 
de Souza no livro Gêneros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: Editora Summus, 
2004. 
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apresentadores e participantes, tatuaram-me uma demonstração que 

transcende a simples criação fílmica do que foi proposto para acontecer como 

uma ação de extensão.  

O texto foi chamado “Jogo: um elemento da Cultura Televisiva” e 

apresentava um breve levantamento histórico-documental sobre a origem do 

jogo, mapeando algumas das expressões que lhe são peculiares em 

sociedades primitivas orientais e ocidentais onde fica clara a permanência 

cultural do jogar, evidenciando também sua prática em programas de televisão 

brasileiros. Alguns interlocutores que me permitiram consolidar um campo 

teórico necessário a tal apresentação foram Ivan Bystrina (1995), Johan 

Huizinga (2007) e François Jost (2004). O programa se propunha a criar um 

ambiente de jogo, com disputa física e de raciocínio, na qual os participantes 

lançavam mão de seus conhecimentos em uma estrutura de programa piloto 

chamado “Super Jogo”.  

Em seguida, e no mesmo ano, comecei a participar dos encontros e Dias 

de Estudos do Grupo de Estudos da Complexidade (GRECOM/UFRN). Lugar 

que se tornou o espaço real de efervescência desta investigação. As ideias 

começaram a ganhar força quando ingressei no mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN e participava da disciplina 

“Teorias Contemporâneas da Cultura”, ministrada pela Professora Maria da 

Conceição de Almeida. Some-se a isso os momentos de socialização das 

opiniões e debates coletivos junto à diversidade de ideias dos demais 

companheiros de grupo e ainda as orientações individuais. No GRECOM pude 

encontrar abrigo e afeto suficiente para continuar caminhando e 

experimentando uma aposta que talvez tenha tido início nos primeiros anos de 

minha vida.  

Se Morin (2005a) afirma que todos os homens jogam e, em alguns, a 

ação é tão forte como se fosse uma tentativa de romper a casca, rasgar a 

máscara do homo sapiens, assumo tal característica como partida. É 

necessário comunicar, uma comunicação conceituada a partir de um jogo, o 

jogo da comunicação.  
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A comunicação neste ensaio... 

 

Comunicar bem é um dos objetivos de uma sociedade onde a 

artificialidade da produção de sentido foi concebida como um dos imperativos 

essenciais ao convívio humano em nosso habitat. Segundo Morin (1986, p. 56) 

temos a necessidade de estar bem informados, mas isso não é suficiente para 

conhecer bem. “O importante não é só a informação, é o sistema mental ou o 

sistema ideológico que acolhe, recolhe, recusa, situa a informação e lhe dá 

sentido”.  

Em pleno século XXI os seres ditos racionais objetivam cada vez mais e 

com uma maior intensidade, dar conta dos processos de comunicação e das 

tecnologias da informação. Uma busca que não surgiu com a criação dos 

aparatos ou das imagens técnicas como a escrita em papel, a fotografia, 

cibernética ou o surgimento das sociedades interligadas em rede. Talvez a 

preocupação em enquadrar os fluxos de informação e imputar sentidos a 

coisas, se quer tenha uma demarcação histórica anterior ao surgimento como 

descrição de uma relação entre pessoas ou mecanismos de vivencia gerados 

para se relacionar como os seres vivos e o ambiente. O domínio ontológico da 

nossa vida é um objetivo desde as sociedades primitivas, trata-se de uma 

busca demonstrada no imenso cardápio de histórias contadas pelo antropólogo 

francês, Claude Lévi-Strauss.  

Estou certo de que a relação principal do que encontramos descrito na 

decifração mítica é para nós, a tentativa de descrever ou se comunicar com o 

real, os fenômenos e as relações de troca de informação interpessoais. 

Embora não hajam sistematizadas tais relações, os povos mais primitivos e 

ancestrais, à sua maneira, buscavam formas de narrar e perpetuar suas 

histórias, seus medos, seus atos de bravura, suas descobertas, suas vidas. Em 

“As mitológicas”2, Claude Lévi-Strauss evidencia uma imensa cartografia de 

narrativas relevantes para a compreensão das sociedades humanas. Já no 

                                            
2
 Quatro livros dedicados a descrição dos relatos míticos como categorias narrativas fundantes 

da nossa humanidade. “O Cru e o Cozido” lançado em 1964, “Do Mel às Cinzas” (1967), “A 
Origem das maneiras à mesa” (1968) e “O Homem Nu” (1971). 
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livro “Os princípios elementares do parentesco” (1982), estabelece três 

processos estruturais e estruturantes da comunicação primeira e essencial 

entre os humanos: a comunicação ou troca de mensagens linguísticas; de bens 

e serviços e; de parceiros matrimoniais.  

O pai do estruturalismo antropológico na década de 50 lança as bases 

teóricas para compreensão da comunicação das sociedades quando se refere 

à comunicação de palavras e imagens, como um domínio primeiro de 

organização da cultura em todas as sociedades. 

Trocar ou comunicar mensagens e palavras é mais do que intercambiar 

expressões linguísticas, é possibilitar a socialização de histórias que, por sua 

vez, garantem a unidade e diversidade dos homens. Trocar ou comunicar bens 

e serviços extrapola a compulsória relação de compra e venda, mas estabelece 

elos entre grupos vizinhos através do excedente de produção de ambos e 

solidificam as relações extra-grupos. Mas para que esta troca ocorra às regras 

expressas pela comunicação das palavras é fundamental. A troca ou 

comunicação de mulheres não se restringe a um movimento de caráter 

patriarcal ou machista, e sim, a possibilidade de perpetuação da espécie e a 

possibilidade de selar afetivamente elos entre povos. Também este domínio 

universal da cultura é organizado por meio de códigos de palavras que 

demonstram o que é permitido e o que é interditado. Em síntese a 

comunicação de palavras e mensagens organiza os outros dois níveis de 

comunicação e retroage sobre si próprio. Ele é, portanto, o domínio fundador 

das sociedades humanas.   

Por tais pressupostos ou pistas de entendimento, compreender a 

comunicação torna-se cada vez mais uma provocação. A comunicação não 

deve, por mais simplificado que pareça sua descrição, ser entendida apenas 

como fluxo de informação ou relações de troca de sentidos comuns e 

mutuamente compreendidos. Isso cabe aos estudos de códigos, sejam eles 

códigos especificamente humanos ou aqueles da linguagem da máquina como 

os códigos da computação. 
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 A noção de comunicação, aqui, transcende e, ao mesmo tempo, 

subscreve qualquer domínio da cultura que se tenha chegado mais próximo de 

sua aproximação do real. Por isso, prefiro utilizar a expressão real e não 

realidade. O real talvez seja um eufemismo suficiente para fazer saber os 

limites de nossa produção cultural sobre o mundo físico ou metafísico. E desde 

já esclareço um ponto que certamente abrirá discussão para outros debates. 

Quando utilizo a expressão real não almejo abrir um debate filosófico sobre a 

realidade ou o que podemos considerar real. Apenas coloco-a em 

contraposição ao conteúdo ficcional apresentado no filme. Portanto, a palavra 

real usada nesta dissertação pode ser entendida como algo que 

probabilisticamente pode acontecer/manifestar-se com qualquer um de nós.    

Indo além do tratamento da comunicação restrito aos humanos é preciso 

compreender esse fenômeno como sendo mais estendido e abarcando níveis 

pré-humanos de emissão e decodificação de mensagens. É neste nível não-

humano de comunicação que tratam Jean-Marie Pelt (1998) e Maria da 

Conceição de Almeida (2010). No que é chamado 1º nível de comunicação ou 

de conhecimento, referimo-nos às primeiras decodificações de informação 

entre os seres 

 

[...] mais difusamente imersos na natureza: as plantas, os 
microorganismos, os insetos etc. Eles recebem e decodificam, à sua 
maneira, informações sobre situações adversas e situações 
favoráveis. A partir daí engendram comportamentos em grande parte 
padronizados, mas também, mesmo que em menor escala, 
comportamentos novos. (ALMEIDA, 2007, p. 74). 

 

As outras duas formas comunicativas e de construção de conhecimento 

incluem a figura humana, embora haja uma diferenciação entre elas. No 

segundo nível, temos um homem que realiza uma comunicação ou “ciência do 

concreto”, para utilizar o termo cunhado por Claude Lévi-Strauss.  

Esse nível refere-se às experimentações mais diretas do homem com o 

meio natural e as construções que são feitas a partir dessa relação que implica 

vida e morte. No terceiro nível, apontamos para uma escala de distanciamento 
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um tanto mais acentuada em relação à natureza direta. Temos aí o homem que 

constrói comunicação e conhecimento a partir da observação dos fenômenos 

de maneira abstrata, laboratorial. É a partir desse terceiro nível que estruturou-

se a “Ciência” como concebida a partir da idade moderna. 

 Embora tenha realizado essa incursão por experimentações 

comunicativas essenciais e primeiras, é importante deixar claro que não lapido 

neste trabalho um conceito de fundação do termo comunicação, nem sua 

atualização, pois acredito que sua origem não pode – e talvez nem precise – 

ser identificada. Ainda hoje estamos tentando compreender as fissuras da 

gênese da humanidade, e de semelhante modo a comunicação e as práticas 

simbólicas também surgiram destes hiatos. 

Entretanto, no texto, busco rebater o grande equívoco de usar palavras 

como se fossem suas sinônimas. Expressões como concessão, doação, 

conversação, convívio, diálogo, entendimento, difusão, transmissão ou troca de 

informação reiteram cada vez mais a lacuna de trajetos possíveis sobre uma 

rede de convivência como comunicação. Aquela que não temos a capacidade 

de descrever, pois sua adequada definição é determinada pelos próprios 

mecanismos-desafios-limites de seu exercício. 

Este trabalho desenha-se em uma rota, para mim, consolidada em 

patamares mais seguros, alicerçados em rochas, não em solo arenoso. A 

caminhada é tecida por importantes interlocutores de uma ciência baseada nas 

ecologias das ideias e na ética planetária, os estudos da complexidade. 

Visando conhecer o desafio e as perspectivas de um estudo da 

comunicação, vemos que uma palavra falada ou um encadeamento de letras 

sequenciadas produzem um emaranhado de sentidos que não podemos 

sequer conceber os caminhos tomados por seu entendimento. Apenas temos 

índices, compreensões de sentido. Talvez consigamos abranger o momento 

contextual da produção de sentidos para alcançar o entendimento no outro, 

visando uma troca de condições fisiológicas, emocionais, racionais e motoras. 

Assim, passamos a entender de maneira mais restritiva o que é comunicação. 
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No entanto, isso se restringe ao instante mínimo, um indicador do complexo 

sistema da comunicação. 

A dissertação deve ser entendida como três movimentos argumentativos 

fundamentais ao desafio humano para expor os processos que permitem 

vincular e veicular informação. Está dividida em capítulos intitulados de “A 

comunicação como aposta”, “Cartografia de um jogo – a experiência como 

estratégia” e “A comunicação como jogo”. O primeiro expõe o processo teórico 

da comunicação a partir de teóricos como Norval Baitello Junior, Mauro 

Maldonato, Iva Bystrina, Vilém Flusser, Claude Lévi-Straus, Dietmar Kamper, 

David Bohm e outros autores/atores do pensamento científico. As contribuições 

desses autores são aqui reorganizados do ponto de vista da comunicação em 

patamares complexos. É possível afirmar que Ciro Marcondes Filho (2009) 

tenha compreendido muito bem os novos tempos de metamorfose da 

comunicação, razão pela qual organizou o livro Dicionário da Comunicação 

apresentando um leque epistemológico da compreensão atual sobre o termo. O 

dicionário é uma leitura de extrema importância para os novos egressos nas 

escolas, faculdades e universidades que compõem um panorama de 

formadores em cursos de comunicação. No livro, encontra-se um esforço 

intelectual para apresentar a compreensão dos diversos sentidos que podemos 

legitimar a palavra comunicação. Fato que não seguimos como rota essencial a 

este trabalho, mas pode ser uma das bases desta escrita dissertativa. Outro 

livro bastante significativo foi o de Maldonato (2004) com sua abordagem sobre 

os caminhos e as perspectivas do desafio comunicacional. 

A dissertação-ensaio é desenvolvida como tabuleiro de jogo, uma 

espécie de mapa motivado a expor a cartografia dos estudos da comunicação. 

Com base nisto, outros autores também fazem parte deste texto, como Edgard 

de Assis Carvalho, Maria da Conceição de Almeida, minha orientadora, e o 

tecelão do pensamento complexo Edgar Morin, professor honoris causa da 

UFRN e diretor emérito do Grupo de Estudos da Complexidade. Esses 

referenciais foram interlocutores importantes nesse experimento sob a minha 

leitura por vezes coerente, por vezes ambígua. Assumo aqui o desafio de 

promover uma religação argumentativa mesmo que tenha consciência da 
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incompletude e do inacabamento de minhas reflexões. Tento decifrar e criar 

rotas para o entendimento e a divulgação de uma ciência complexa da 

comunicação ultrapassando o pensamento linear das trocas simbólicas e do 

pensamento sistêmico em suas expressões fechadas.  

O segundo capítulo chama-se “Cartografia de um jogo – a experiência 

como estratégia”. Apresenta a comunicação como um jogo do conhecimento. 

Para isso, usei um dos axiomas chaves do pensamento complexo, como a 

produção e a articulação de sentido a partir de operadores cognitivos3. Uma 

estratégia para facilitar na prática a explanação do pensamento complexo. O 

conceito de operador cognitivo foi criado por Edgar Morin como meio de 

ampliação de consciência a partir de pontos fundantes que nos impulsionam a 

conhecer e comunicar saberes.  

O operador cognitivo desta dissertação foi o filme indiano “Quem quer 

ser um milionário?”, uma adaptação do romance “Sua resposta vale um bilhão” 

escrito pelo diplomata Vikas Swarup.  

 
(Duas capas do Filme – da esquerda para a direita – na versão brasileira, americana e a capa 

do livro de Vikas Swarup). 

 

O livro é apenas um índice remissivo como ponto de partida, tal 

cruzamento não está aparente no texto. Foi usado como leitura prévia à 

                                            
3
 Humberto Mariotti apresenta de maneira bastante pedagógica a noção dos operadores cognitivos do 

pensamento complexo.  
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narrativa fílmica. Como a película é uma adaptação, recriação da obra literária, 

o objetivo não foi criar ou estabelecer as semelhanças e diferenças, pois a 

adaptação cria outras narrativas tão diferentes ao ponto de parecerem histórias 

desiguais. E na verdade, são.  

O cinema foi utilizado aqui como mecanismo de diálogo entre os 

pensamentos e a religação de saberes. O filme foi capaz de ampliar as 

análises convencionais e paradigmáticas na área da comunicação que não 

creditam estudos aos paradoxos artificial/natural e natureza/cultura como 

preâmbulo para o estudo. O conhecimento em patamares complexos é 

experiência e nenhuma experiência é transferível. Mas, a sétima arte possibilita 

tal argumentação.  

A vida de Jamal, o personagem central do filme é o artifício que permite 

ao adolescente sair vitorioso de um programa de televisão no estilo Game 

Show em uma TV pública de Mumbai/Índia. É com base na rememoração de 

situações felizes, traumáticas ou triviais, que o personagem encontra as chaves 

de resposta para as perguntas do entrevistador em um programa que aborda 

questões de política, vida cultural, arte, cultura de massa, entre outras. A trama 

do filme faz relacionar os domínios da razão, imaginação, trapaça, aposta, 

incerteza e sorte. Foi o fato de assistir inúmeras vezes ao filme “Quem que ser 

um milionário?” que me permitiu identificar o que, pra mim, são chaves 

significativas de compreensão da estratégia do jogo como comunicação e da 

comunicação como jogo. Tais chaves acabaram por se tornar índices a partir 

dos quais irei desdobrar toda narrativa na dissertação. 

Na sequência do segundo capítulo, optamos por fazer uma espécie de 

jogo com as estratégias de vida e sobrevivência rememoradas por Jamal: as 

respostas dadas por ele no game show ao vivo. Essas respostas são na 

realidade, a desembocadura de suas vivências. Desta maneira, para cada 

tópico apresentado no segundo capítulo, utilizo como subtítulo a resposta e um 

pensamento chave de como Jamal conseguiu experimentá-la. Ali apresento as 

nove chaves e respostas dadas e acertadas pelo protagonista que lhe garantiu 
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o prêmio máximo no game do filme. O design da dissertação é, portanto, a 

cartografia das respostas, as mais significativas para a dissertação.  

Assistir ao filme, diversas vezes, foi uma estratégia de método que 

viabilizou acontecer uma espécie de entrevista com o filme. Cada exibição se 

transformava em um novo conteúdo, em uma nova sensação, em um novo 

aprendizado. Por isso, resolvi fazer uma espécie de diálogo com o filme ao 

transcrever parte de sua narrativa literal. Cobrei-me e executei como estratégia 

de método transcrever todo o filme. Essa estratégia permitiu uma permanente 

reorganização das minhas compreensões sobre o conteúdo do filme e mesmo 

que eu tenha optado por não incluir na dissertação como anexo, reconheço tal 

experiência como uma técnica de compreensão e um artifício metodológico 

importante nas pesquisas científicas sobre cinema. 

Comunicar com um filme talvez envolva os mesmos desafios de uma 

pesquisa de campo, das entrevistas estruturadas ou outros métodos mais 

fechados. Uma tarefa desafiadora que requer disciplina, rigor e concentração. 

O meu objetivo nessa etapa do trabalho é primeiro apresentar a 

cartografia de um jogo, e para isso tenho a impressão que seja fundamental 

inserir o texto mais próximo possível ao diálogo exibido no filme. A adaptação é 

um processo de tradução e para interpretar os dados precisamos entender 

como eles foram jogados. Como aposta nesta dissertação, qualquer 

entendimento parte de um esforço de compreensão. Vemos aqui a 

comunicação como uma linguagem biossocial, logo, considero necessário 

aproximá-la o máximo possível do momento criativo: o filme. 

O longa-metragem que se transformou em operador cognitivo para mim, 

é caro e bastante significativo, pois, é por meio de sua estrutura narrativa que 

expressamos o mundo das imagens, da competição, do diálogo, dos jogos de 

linguagens e a experimentação sistêmica da comunicação como produtora de 

saberes. Filme é um a experiência vivida, é um dos artifícios mais importantes 

para o processamento do conhecimento como descreve Edgar Morin em seus 
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livros sobre o cinema4. Para que possamos entender qualquer coisa, é 

necessário vivê-la. É justamente isso que sugere o capítulo chamado de 

Cartografia de um jogo – a experiência como estratégia. É necessário viver 

uma situação para tecer conhecimento a respeito dela. Só existe conhecimento 

a partir da experiência vivida, mesmo que esta seja noológica5. Real ou não 

real, o filme foi usado neste texto como metáfora no campo das ideias para 

legitimar tal argumentação. Uma matriz para pensar o ensaio da comunicação 

apresentado aqui.  

No ponto de vista narrativo sempre que falo mais especificamente sobre 

o filme, ou quando transcrevo parte das falas dos personagens, o texto será 

apresentado em cor azul para reduzir qualquer possível erro de interpretação. 

Tal escolha tem por iluminação a obra “A história sem fim”, do alemão Michael 

Ende, publicada pela primeira vez em 1979. A diferenciação em cores serve 

apenas como estratégia narrativa, outro mecanismo usado no texto foi a 

supressão do nome “Quem Quer Ser Um Milionário?” por suas letras iniciais 

QQSUM. Outro recurso dissertativo muito encontrado nas páginas a seguir, foi 

a construção textual híbrida, ora conduzida pela narrativa em terceira pessoa e 

em outros momentos, como um narrador onisciente em terceira pessoa 

interpretando e jogando como os interlocutores deste trabalho. Tal mecanismo 

se transforma em mais uma codificação complexa do sistema lúdico como 

objetivo desta enunciação. 

O terceiro capítulo – A comunicação como um jogo – longe de ser uma 

decifração do processo comunicacional, demonstra por meio do cruzamento 

entre a cartografia do segundo capítulo e algumas estratégias de 

ligação/estímulo/resposta de Jamal interligadas a alguns macroconceitos 

(circuitos retroativo, recursivo e hologramático) da complexa atividade de 

comunicar. Dialoguei, nesta etapa, como autores da comunicação, da 

linguística e dos estudos da complexidade para delinear uma análise, 

exposição, interpelação e interpretação do pensamento comunicativo 

                                            
4
 As Estrelas de Cinema. Lisboa: Livros Horizonte, 1980; O Cinema ou o Homem 

Imaginário. Ensaio de Antropologia. Lisboa: Moraes, 1980; e, Cultura de massa no século 
XX. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992. 
5
 Ciência que estuda a interação entre a vida psíquica e a espiritual. 
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apresentado. No capítulo segundo, identificamos várias chaves de respostas 

de Jamal como índices remissivos a experiências tatuadas, impregnadas e 

ressignificadas através das quais o personagem pode responder a questões da 

vida. No último capítulo, revisitamos tais estratégias e mecanismos de resposta 

capazes de tecer, por meio de um sistema complexo-sensório-motor, 

alternativas que ordenam, desordenam e permitem-nos escolher estímulos 

provenientes do ambiente circundante. Um processo de aquisição de 

conhecimento que advêm da troca simbólica com o ambiente e consigo mesmo 

aqui apresentado por meio de conceitos técnicos da complexidade.  

E assim permaneço no constante jogo da vida! Porque esta 

apresentação foi intitulada “É hora de jogar?”. Respondo: porque este é o fio 

condutor deste trabalho. Todos nós jogamos a toda hora e a todo tempo. Isto 

acontece desde a criação, explosão ou evolução. Qualquer que seja a vertente, 

mítica ou aproximada do real, desde nosso surgimento, jogamos. Portanto, 

estabeleço mais uma gênese de um lorem ipsum6. Utilizo esta expressão, 

porque acredito que cada momento lúdico não é diferente de uma ação muito 

aparente do que está dentro de nós. Não é possível separar o espírito do 

corpo, um espírito jocoso – no sentido original da palavra –  que provoca riso, 

alegria, graciosidade, faceto. 

   

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Lorem ipsum é uma expressão latina que sugere o que significamos no português como jogo. 

O termo precedente, lorem significa “nós” e, ipsum, traduzido quer dizer “muito”. 
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A COMUNICAÇÃO COMO UMA APOSTA 

 

Falar sobre comunicação em pleno século XXI pode não ser difícil. O 

paradigma científico estabelece um prisma conceitual sobre uma sociedade da 

comunicação ou informação; pessoas legitimam os saberes por meio das 

mídias de massa como se fosse filtro de uma possível realidade decifradora do 

que se passa no mundo e grande parte do planeta já possui uma infinidade de 

mecanismos de comunicação tais como: televisão, celular, computador e 

outras plataformas móveis. No entanto, nosso objetivo, não é seguir ou 

apresentar um panorama já ofertado sobre um resgate histórico ou conceitual 

da comunicação. Não pretendo percorrer os axiomas relacionados apenas aos 

domínios da natureza humana, problematizo, sob certa égide, o tema da 

comunicação como processo de construção. Afinal, qual sociedade não 

corresponde a uma sociedade da informação, da comunicação, do 

conhecimento ou do consumo? Precisamos abstrair esta tentativa em 

enquadrar uma sociedade em rótulos porque a comunicação é um processo 

sine qua non da condição humana, trata-se de uma característica de sua 

natureza.  

A produção técnica nunca permitiu tanto o acesso aos modernos 

celulares, smartphones, palmtops, máquinas fotográficas e diversos outros 

equipamentos de comunicação entre os homens e entre o homem e o mundo 

codificado por ele. Uma revolução técnica, científica e informacional que sem 

dúvida não é um fenômeno recente. O conceito de comunicação de onde 

podemos partir é na verdade, a soma de outras expressões utilizadas a longo 

tempo com outros sentidos.  

Grande parte da população do nosso planeta vive sob o signo da 

comunicação intensa, rápida e simultânea, esse fenômeno faz a Terra parecer 

pequena. A mídia com sua presença constante no cotidiano das pessoas como 

meio de comunicação massiva, tem um destacado espaço em suas relações. 

Televisão, jornal, internet, Orkut, blogs, sites e facebooks se organizam em 

rede para veicular notícias, aproximar pessoas, ofertar empregos, produzir 
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realidades virtuais, pedir apoio e solidariedade. Essa cadeia simbiótica ou 

parasitária constrói infinitos fluxos de atitudes. A mídia é do cotidiano e, ao 

mesmo tempo, uma alternativa a ele, afirma Silverstone (2005). Comunicar-se 

por meio dessa rede passa a ser um imperativo, quase uma imposição. Estar 

fora da rede significa, em grande parte, estar excluído do cardápio ofertado 

pela sociedade da informação como sugere Bruno Latour (1999).  

Almeida (2009) faz uma crítica a este processo civilizatório da 

globalização e sugere argumentos e princípios capazes de projetar e ensaiar 

patamares de comunicação mais complexos e compreensivos entre povos e 

culturas. Tal fenômeno de globalização também proporcionado pela 

comunicação e pela mídia é paradoxal. Precisamos estar conectados com um 

padrão e ainda ser diversos.  

 

Una como comunidade de origem e de destino, e diversa em suas 
expressões históricas e locais. Daí porque toda homogeneização é 
um retrocesso civilizatório, uma vez que nada se ganha de novo na 
troca entre idênticos a não ser a consolidação do mesmo. Do mesmo 
modo, a singularização da diferença e a ausência da comunicação na 
diversidade afixia e mata o singular. (ALMEIDA, 2009, p. 49). 
 

Isso acontece porque a relação entre a comunicação e a compreensão 

está já consolidada na globalização atual. É importante elevar a comunicação 

como um processo de aprendizado a partir das trocas de experiências, mas 

vivemos numa sociedade de elementar compreensão. Precisamos aprimorar o 

conhecimento sobre a comunicação. Temos hoje um excesso de informação, 

falta de organização e pouco conhecimento, isto porque pouco se sabe dos 

limites da comunicação. Talvez esta seja uma das hipóteses mais caras deste 

texto. Provavelmente, nunca iremos saber, mesmo assim não podemos deixar 

de participar do jogo da vida. Talvez esta possa ser uma das respostas do que 

fazer diante de tal situação. Precisamos jogar com eles para nossa 

sobrevivência. 
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O desenvolvimento das comunicações no planeta precisa estar a 
serviço da compreensão entre os homens e não se tornar, como se 
tornou em grande parte, no disfarce para a solidão coletiva de todos 
quantos substituíram os braços para o abraço pelos plugs. A 
comunicação instantânea entre pessoas, nações e culturas não 
garante, por si só, a consolidação de vias transculturais capazes de 
alimentar uma consciência simultaneamente global e local. 
(ALMEIDA, 2009, p. 50).  

 

Acompanhando este processo da evolução da comunicação e dos meios 

de massa, os estudos na área em conformidade com os demais caminhos do 

conhecimento científico, nos coagem a passar por cadeiras específicas ao seu 

legado epistemológico. Escolas de pensamento, paradigmas e linhas de 

pesquisa norteadoras da produção do conhecimento se multiplicam no estudo 

da comunicação social ou humana. No tocante a Teoria da Comunicação, as 

teorias Hipodérmica, Funcional, Escola Crítica Frankfurniana, Informacional, 

Estudos Culturais, Teoria do Agendamento e Escola Latino-americana de 

Comunicação são exemplos que permitem sintetizar um panorama substancial 

da produção científica na área. Cada uma dessas matrizes expressa e 

circunscreve um ideal de pertencimento epistemológico. Nesse sentido, o 

entendimento da mídia apresenta-se como um caleidoscópio de vários ângulos 

e movimentos que procura dar conta da existência do homem em sociedade. 

Discutir se existe controle ou não no processo de significação pelo meio; 

de que maneira o uso da ideologia e da intencionalidade estão na base dos 

discursos; até que ponto um programa de televisão representa a realidade; e 

qual a participação do indivíduo no conjunto dos sentidos construídos 

coletivamente, são alguns dos enigmas perseguidos pelos profissionais da 

comunicação. Muitos são os caminhos sugeridos pelos debates teóricos para o 

entendimento da mídia, mas que nem sempre podem ser respondidos com 

inteireza, exatidão e certeza.  Por este motivo, dou bastante crédito à 

importante investigação de Flusser (2007, p. 92) ao articular a ideia de que a 

teoria da comunicação deve ser entendida como uma disciplina interpretativa 

(diferentemente, por exemplo, da “teoria da informação” ou da “informática”), 

uma vez que a comunicação humana será abordada como um fenômeno 
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significativo e por sua vez ser interpretado. Podemos dizer que é nesta mesma 

direção que caminham as ideias de Morin sobre o tema.  

 

A comunicação ocorre em situações concretas, acionando ruídos, 
culturas, bagagens diferentes e cruzando indivíduos diferentes. Ela é 
sempre multidimensional, complexa, feita de emissores e de 
receptores (cujo poder multidimensional não pode ser neutralizado 
por uma emissão de intencionalidade simples). O fenômeno 
comunicacional não se esgota na presunção de eficácia do emissor. 
Existe sempre um receptor dotado de inteligência na outra ponta da 
relação comunicacional. A mídia permanece um meio. A 
complexidade da comunicação continua a enfrentar o desafio da 
compreensão. (MORIN, 2003b, p. 12). 

 

Talvez precisemos retomar algum tipo de origem. Uma das prováveis 

gêneses da relação gráfica e o entendimento epistemológico do termo 

comunicação, principalmente com a carga atual de sentido que provém da 

expressão latina communicatio, cuja raiz munis pode ser entendida como uma 

ação da ordem do “estar encarregado de”; O prefixo co, diz respeito a uma 

atividade realizada em conjunto e a terminação tio faz alusão à experiência. 

Bohm (2005), estabelece o significado da comunicação por meio da expressão 

também latina commun, com o sufixo ie, que significa “fazer”, “pôr em prática” 

ou “fazer algo em conjunto”. O termo inaugural do que podemos compreender 

como comunicação social ou comunicação humana nos dias atuais surge 

originalmente quando é desarticulada a harmonia de vida humana em clausura 

para se relacionar com Deus. Esse cenário pode ser exemplificado pelos 

mosteiros focos de construção de conhecimento histórico.  

O livro de Martino (2001) apresenta o texto “De qual comunicação 

estamos falando?” que tenta situar o tipo de comunicação proveniente do 

diálogo, seja no texto verbal/não verbal ou através da mídia. Neste sentido o 

pesquisador até aceita a concepção de que o fenômeno comunicacional 

também acontece com os animais ditos irracionais, entretanto, conceitua 

apenas a comunicação humana como campo de estudos dos comunicólogos.  
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Com o tempo, a palavra comunicação passou a ser usada como 

sinônimo de “participação”, “ter algo em comum”, “sinalização” e “informação”, 

o que tentaremos desmistificar neste trabalho. O primeiro termo expressa a 

relação dos seres sensíveis com as ideias. Comunicar não é ter algo em 

comum, não é porque as folhas são verdes que elas se comunicam com o seu 

entorno. Não é resultado da essência ou propriedades semelhantes, mesmo 

que duas coisas tenham propriedades semelhantes, isso não é suficiente para 

que possamos considerar comunicação. O termo comunicação neste instante 

não pode ser aplicado ao ser, nem à ação sobre a matéria. Muito menos como 

práxis social. Tudo sinaliza algo como nos assegura Marcondes Filho (2009,  

p.63), “qualquer coisa ao nosso redor produz sinais que podem ou não ser 

convertidos em componentes do processo comunicacional”. Mas basta que, 

para isso, o domínio da cultura se processe como imperativo. Uma sinalização 

pode se tornar uma informação quando ela se mostra aparente, alvo da 

atenção em relação ao outro, uma ação de interesse de um sujeito. 

Recebemos sinais que podem ser entendidos como informação ou 

comunicação de acordo com Marcondes Filho (2009). Uma diferença 

mencionada por Platão no livro VII da República, quando apresenta 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”. (MARCONDES FILHO, 2009, p. 64). 

De maneira bastante significativa, Marcondes Filho (2009) critica as 

teorias clássicas da comunicação ao tratá-las comunicação como algo 

substancial, concreto, palpável e não como algo relacional. Um equívoco 

apresentado desde os dicionários mais antigos aos resultados mais simples 

nas buscas pela internet. Na rede, qualquer pessoa que procure encontrar o 

sentido da expressão chega ao chavão “comunicação como uma troca de 

informação entre sujeitos”. A crítica de Marcondes Filho (2009) se torna 

bastante representativa por se tratar de uma tentativa de promover ou dar 

conta do sentido amplo da palavra comunicação, por isso, considero que o 

autor tenha se esforçado em apresentar os novos tempos de metamorfose da 

comunicação como rizoma interdisciplinar. Tal contribuição apresenta uma 
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vertente epistemológica de vários sentidos da comunicação como sinalização, 

informação, comunicação ecológica, fática, intercultural, interpessoal, 

organizacional, contratual, os deuses da comunicação e a comunicação de 

saberes.  

Uma ação complexa com vista a oferecer relação e diálogo entre 

diferentes conhecimentos produzidos no campo da comunicação. Dentre um 

dos vários sentidos, comunicação pode ser entendida por uma: 

 

Inteligência de relacionar e fazer interligar os diferentes saberes 
comunicacionais. Religação da informação à comunicação e ao 
conhecimento e, de forma mais ampla, ao saber humano: conjunto de 
memórias, tradições, histórias, mitos, narrativas, filosofias e saberes 
científicos e acadêmicos. Capacidade de fazer dialogar críticas, 
teorias, visões, escolas, metodologias. Estudo, pesquisa, 
entendimento, compreensão, análise, conhecimento do processo 
envolvido e da concepção, formação, transmissão, divulgação, 
fragmentação e religação do conjunto complexo de produção de 
campo. Estudos dos aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, 
políticos, culturais, históricos e cognitivos. Experiências, estudo e 
sistematização das teorias, práticas, símbolos e produtos de 
transmissão de informações incorporadas por intermédio de recursos 
(fala, audição, visão, recursos sonoros, escritos, iconográficos, 
gestuais, práticos, emotivos, significativos, etc.) dessa experiência. 
(MARCONDES FILHO, 2009, p. 70). 
  

Entendemos a comunicação aqui como uma relação intencional exercida 

sobre o outro em sua condição biossocial. Não apenas como relação entre 

emissor, canal, código, mensagem ou uma relação entre eles. A comunicação 

como apresentamos não se restringe ao campo da vida social, processo de 

criação e codificação das coisas como cita Martino (2001). É muito mais do que 

isso, transcende o sociocultural e encontra-se na própria condição natural do 

vivo. Nos domínios da matéria e dos seres vivos, o termo pode ser entendido 

também como uma relação de substancialidade entre os elementos. Nos seres 

humanos, acontece um processo de representação. “Comunicar é simular a 

consciência de outrem, tornar comum (participar) um mesmo objeto mental 

(sensação, pensamento, desejo, afeto)”. (MARTINO, 2001, p. 23).  

No domínio acadêmico, o estudo na área de comunicação vem se 

destacando pelas sucessivas pesquisas que procuram compreender a 
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constante complexificação do sistema comunicacional. Desses estudos 

epistemológicos é possível depreender que palavras como “participação” e 

“informação” não se constituem em sinônimos de comunicação. A informação 

pode servir à comunicação potencialmente, contudo, para que seja dotada de 

tal capacidade tem que permitir relações de interdependências entre signos e 

se manifestar no campo simbólico. E isto só acontece por meio das relações 

humanas.  

Não devemos confundir também segundo Morin (2003d, p. 42), 

“comunicação e compreensão, porque a comunicação é comunicação de 

informação às pessoas ou aos grupos que podem entender o que são 

significação e informação”. Uma noção de comunicação mais segura do que a 

classificação estudada em alguns dos polos de comunicação social, 

comunicação humana.  

Martino (2001) trabalha com a noção de comunicação como uma relação 

de “fluxo entre duas ou mais consciências”, ou acordos de sentidos comuns. A 

comunicação desse modo diz respeito ao fluxo de informações entre 

consciências que se utilizam de códigos comuns e mutuamente 

compreendidos. Esse contexto aludido por Martino (2001) supõe o que se 

convencionou chamar de comunicação social, seja no campo interpessoal, 

intrapessoal ou midiatizado. Trata-se, pois, de compreender a articulação de 

interlocutores, de que maneira agem e como cada participante tem seu papel 

dentro do macro ou micro sistema comunicativo. 

Comunicar “bem” é um dos objetivos de uma sociedade onde a 

artificialidade da produção de sentido foi concebida como um dos imperativos 

essenciais ao convívio humano em nosso habitat. A comunicação humana, 

como foco principal deste trabalho, pode ser compreendida como um processo 

artificial. Desde os seus primeiros indícios, baseia-se em artifícios, 

descobertas, ferramentas e instrumentos. Um processo de codificação de 

saberes por meio de símbolos organizados em códigos. E isso não é natural. O 

comunicar dos seres uns com os outros é um processo de artificialidades 

conforme nos assegura Flusser (2007):  
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[...] na fala não são produzidos sons naturais, como, por exemplo, no 
canto dos pássaros, e a escrita não é um gesto natural como a dança 
das abelhas. Por isso a teoria da comunicação não é uma ciência 
natural, mas pertencente àquelas disciplinas relacionadas com os 
aspectos não naturais do homem, que já foram conhecidas como 
“ciências do espírito”. (FLUSSER, 2007, p. 89). 

 

Flusser não defende a ideia de que a comunicação seja de maneira 

genérica artificial, acreditando em maneiras “naturais” de relacionamentos entre 

os seres humanos como a relação na amamentação e em atos sexuais como 

indícios de uma forma de comunicação mais original e fundamental. 

 A hipótese de que o choro é um dispositivo comportamental presente 

em quase todos os mamíferos com a função de chamar a atenção dos adultos, 

é um procedimento que aumenta a probabilidade de sobrevivência da criança. 

É uma das atividades simbólicas. Lévi-Strauss (1982) tenta estabelecer a 

proveniência desta atividade como uma atividade natural ou social e chega à 

noção de que são sim de origem biológica.  

 

O método mais simples consistiria em isolar uma criança recém-
nascida e observar suas reações a diferentes excitações durante as 
primeiras horas ou os primeiros dias depois do nascimento. Poder-se-
ia então supor que as respostas fornecidas nessas condições são de 
origem psicobiológicas, e não dependem de sínteses culturais 
ulteriores (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 42). 

 

Com base em tal inquietação, o choro nos primatas também põe em 

alerta a mãe demonstrando um esquema comportamental protetor. Não o 

choro, mas a codificação dele é um processo de construção artificial. Como 

exemplo a partir de pesquisas, P. H. Wolff (1969. apud. MALDONATO, 2004, p. 

116) oferece uma classificação dos choros categorizada a partir de gravações 

feitas com recém-nascidos. 
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1. Choro básico (definido também como choro de fome). É possível 
encontrá-lo já meia hora após o nascimento e dura até todo o 
segundo mês de vida ou mais. 

2. O choro de raiva: distingue-se qualitativamente do primeiro pelo 
som mais estridente. Suas frequências sonoras são, de fato, 
nitidamente mais altas. Alguns estudiosos teorizam que, 
diferentemente daquele de base, é um choro de exasperação ou 
de raiva; 

3. O choro de dor: foi observado durante a internação de recém-
nascidos num hospital, quando picados para uma colheita de 
sangue. Esse choro prolongado era seguido de uma inspiração, 
depois de outro choro igualmente prolongado, para tornar-se 
finalmente rítmico. Wolff defendeu que este choro (longo, 
repentino e intenso) poderia ter a função de alertar à mãe. 

 

Uma mãe ou um pai ao escutar os primeiros choros de um bebê ficam 

apavorados sem saber o que significa tal emissão sonora. Não sabem se é 

fome, dor ou sono. Neste caso a geração do som é ora natural e artificial. Os 

primeiros gritos podem não significar um pedido de leite. Mesmo em um 

momento precedente à fala, não podemos realmente dizer com segurança que 

os outros choros possam ser um pedido de leite. O processo pode ocorrer de 

maneira inversa. Os pais é que vão dando significação a esses choros. Se 

acontecerem, por exemplo, distante de uma amamentação pode sugerir sono; 

em um momento posterior a alimentação, cólica e por assim vai. Não descarto 

a possibilidade das simulações ou de já começar aí, por parte dos pais, o 

processo de imputação de sentidos, ou seja, de codificação.  

Os pais ao realizar esse mapa de interpretação, começam a estabelecer 

relações de troca com o filhote e este passa a realizar o processo de 

naturalização do fenômeno. Assim, começamos a estabelecer a troca de 

olhares, coisas e mensagens conscientes. Mesmo que elas ainda não tenham 

sido escolarizadas para repetir o processo de simulação e atribuição de 

sentidos por meio das linguagens mais complexas como a escrita, de imagens 

ou sonora.  

A simulação nos humanos é uma tática semelhante às que ocorrem em 

outros animais. Em uma visita ao arquipélago de Fernando de Noronha, pude 

comprovar isso com os golfinhos rotadores. Lá estes animais, com práticas 
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muitas vezes semelhantes aos seres humanos, permanecem próximos à terra 

com o objetivo de descansar, acasalar e cuidar bem dos seus filhotes em um 

ambiente seguro. Em um passeio de barco passei a fotografar e observar uma 

espécie de diálogo entre os barcos.  Na medida em que navegamos à margem 

das praias, os pequenos mamíferos começam a dançar nas laterais e na frente 

do barco, um espetáculo primoroso repleto de beleza e elegância, alguns 

começam a saltar enquanto outros permaneciam acompanhando o barco.  

Nós humanos, ditos racionais, no primeiro momento, interpretamos a 

ação dos golfinhos como um exibicionismo. Foi assim com o meu primeiro 

contato e de semelhante modo com os demais visitantes. No entanto, minutos 

depois de começar a contemplação, ouvi o guia dizer que todo desempenho 

dos golfinhos representa, na verdade, uma atitude de defesa. Eles passam 

perto e na frente das embarcações com o objetivo de chamar a nossa atenção 

e desviar o olhar dos pequenos filhotes. E me fiz à pergunta: por que nunca 

vimos os pequenos golfinhos? Porque toda apresentação na realidade é 

exatamente uma estratégia de defesa. E os grandes saltos? Estes são mais 

comuns quando os golfinhos querem chamar a atenção das fêmeas antes do 

acasalamento. Tal informação foi comprovada com a gravação de um 

documentário pela Century Fox chamado de “A Ilha dos golfinhos”, no qual 

vemos por meio da observação e pesquisas um pouco dos costumes dos 

golfinhos.  

Maldonato (2004) estabelece um dos possíveis mecanismos simbólicos 

deste sistema de comunicação. A forma de codificação dos golfinhos é bem 

simples e parecida com a de alguns pássaros, eles produzem dois tipos de 

vocalizações: a primeira é uma composição sonora formada por sibilos e 

chiados, a segunda, por sons vibratórios que se distinguem em estado 

regulares e latidos, granidos e gemidos.    

Os racionais também estabelecem essa relação de simulação da 

verdade, claro que em maior complexidade do que os golfinhos. O homem 

consegue dizer que ama sem amar, simula com mais veemência. Mesmo 

assim, não nego a possibilidade de que os animais ditos “irracionais” também 
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possuam a capacidade de fazer o mesmo, em um modelo reduzido de 

produção de sentido. E são poucos os que entendem esse sistema relacional 

de comunicação.  

Esse sintoma do mundo contemporâneo, e do qual tratamos nesta 

dissertação, não pode obscurecer, no entanto, o fato de que a comunicação é 

uma propriedade intrínseca de todos os seres vivos, mesmo que na espécie 

humana exceda em complexidade os patamares anteriores. Tal argumento 

discutido por pesquisadores de várias áreas do conhecimento encontra em Pelt 

(1998) um desdobramento minucioso e exemplar. Para ele, a natureza de 

modo estendido também se comunica e “[...] na era em que a comunicação se 

transformou na palavra-chave das sociedades modernas, e uma noção quase 

mágica, é tentador explorar as estratégias de comunicação utilizadas na 

natureza: as que associam as plantas e os animais entre si, mas também os 

humanos”. (PELT, 1998, p. 11). Essa afirmação tem como consequência o fato 

de que a comunicação excede o domínio da espécie humana e nos “convida a 

uma maior humildade os grandes comunicadores do nosso tempo, convencidos 

de que o homem, graças ao progresso fulminante das suas ‘novas tecnologias’, 

é o único animal capaz de se comunicar!”. (Idem, p. 63).  

Na edição 289 da revista brasileira Super Interesante7 a reportagem de 

capa reitera nossa tentativa de alargar tal compreensão. O artigo “O que 

pensam os animais” assegura a partir de pesquisas realizadas em 

Universidades como Sussex/Alemanha, Colorado/EUA e Cambridge/Reino 

Unido, exemplos de animais que demonstram sentimentos próximos ao do 

homem como saudade, intriga, paixão e até tendências comportamentais para 

o bem ou para o mal em determinados casos. De acordo com a revista, o 

bonobo chamado de Kanzi criado pela pesquisa americana Savage-

Rumbaugh, possui um vocabulário de 400 palavras e consegue inclusive 

articulá-las para se comunicar com os seres humanos.  

 

                                            
7
 O que pensam os animais. Revista Super Interessante, p. 46. Ed. Abril. Edição 289, março de 

2011. 
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Como não pode falar, Kanzi forma frases apontando para um 
glossário com símbolos. Eles representam de substantivos simples e 
verbos simples, como “banana” e “pular", a conceitos complexos, 
como “antes” e “depois”. Kanzi pode até conjugar verbos – inclusive 
no passado e no gerúndio.  (Revista Super Interessante, p. 52. 
Edição 289, março de 2011). 

 

Outras personagens de pesquisas deste tipo são os chimpanzés Koko, 

Washoe e o gorila Kenzi, capazes de construir frases e se comunicar por meio 

da linguagem de sinais americana e também pela rede internacional de 

computadores como demonstra o artigo “Os animais pensam? Sim. Como os 

autistas”, publicado na revista Planeta em julho de 2009.  

Tais considerações em conformidade com as de Pelt (1998) longe de 

reduzir a importância da comunicação humana permitem compreendê-la como 

o domínio que funda o fluxo ampliado da vida. Pode-se, pois, afirmar a 

comunicação como uma linguagem da experiência que nos humanos retém, 

mas ultrapassa o sistema comunicacional ampliado que o precede. 

A comunicação animal, mesmo que seja marginalizada por muitas 

vertentes do conhecimento formal nas academias, não deve ser colocado de 

lado. Acreditamos que somente os humanos possuem o processo de 

linguagem das linhas e superfícies. Ou seja, do processo de escritas a 

linguagem iconográfica das imagens, fotos, pinturas e esculturas. Do mesmo 

modo, Morin fala da especificidade da linguagem humana que para ele se 

caracteriza pela dupla articulação, isto é, a palavra como expressão da 

imaginação. É como se o acordo dos sentidos fosse uma duplicação da 

natureza, uma duplicação da realidade. O sonho, o jogo, e neste caso, a 

comunicação de acordo com a semiótica da cultura representada por Norval 

Baitello Junior, Vilém Flusser e Ivan Bystrina se organizam como uma 

“segunda realidade”.  

 

 

 



38 
 

Não é o outro o significado da colocação feita em consenso pelos 
principais semioticistas soviéticos das escolas de Tartu e Moscou, a 
saber J. M. Lotman, B. Uspienski, V. V. Ivanov, N. Toporov e A. M. 
Pjatigorskii, em seu texto fundamental, de 1973, “Teses para a 
investigação semiótica da cultura”. Segundo esses cinco importantes 
pesquisadores, a cultura constitui o conjunto de textos produzidos 
pelo homem. Deve-se assim entender por “textos da cultura” não 
apenas aquelas construções da linguagem verbal, mas também 
imagens, mitos, rituais, jogos, gestos, cantos, ritmos, performances, 
danças etc. (BAITELLO JUNIOR, 1999, p. 29) 

 

A primeira realidade é, portanto, um desdobramento da própria vida, de 

uma realidade primeira. A criação da segunda acontece com moldes da 

primeira. A semiótica estuda esses textos, textos da cultura produzidos por 

meio de signos que por sua vez configuram o conjunto de regras e ordenações 

chamado de código.  

No entanto, não podemos esquecer/excluir a aprendizagem dos 

papagaios e outros animais com a capacidade de produzir sons semelhantes 

aos dos humanos. A comunicação animal segundo S. A. Altman (1967. Apud. 

MALDONATO, 2004, p. 154) pode ser bem mais complexa do que parece. 

Embora não seja consciente como a nossa sobre os próprios atos ou 

intencionalidade comportamental, acontece com regularidade como uma 

prática dos membros de uma determinada espécie como vimos na dança dos 

golfinhos ou com outros animais.    

 

[...] um leão à procura de alimento aproxima-se de um grupo de 
babuínos próximo a uma manada de zebras, o sinal de alarme 
emitido por uma das duas espécies é interpretado igualmente 
também pela outra. Algumas formas de comunicação parecem 
comuns a todos os primatas e são, talvez, específicas da ordem. 
(MALDONATO, 2004, p. 154).      

 

A comunicação das abelhas europeias é primorosa, essencial para 

demonstrar tal aplicação. Elas conseguem comunicar para abelhas da mesma 

colmeia, dados sobre o espaço como distância e direção para a companheira 

chegar a uma fonte de alimento já encontrado. Tal maneira de passar a 
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informação acontece por meio de uma dança como propõe Von Frisch (1967) 

apresentando as duas maneiras: 

 

1. A dança circular: É realizada se a comida está a menos de dez 
metros de distância. A abelha segue uma trajetória circular numa 
direção, depois vira e desenha de novo a mesma trajetória na direção 
oposta; 

2. A dança do abdômem: Realizada se o alimento estiver a uma 
distância superior a cem metros. A abelha segue duas trajetórias 
mais ou menos circulares intercaladas por um traço retilíneo, no qual 
oscila. A orientação da parte retilínea comunica a direção, a duração 
da parte oscilante e do zumbido característico que emite comunicam 
a distância. (VON FRISCH apud. MALDONATO, 2004, p. 162). 

 

O estudo identificou que tal estratégia é uma condição inata da espécie.  

O que podemos contrapor ao aprendizado linguístico humano, por sua vez 

baseado na condição adquirida, artificial. Mas essa condição não é tão clara 

quanto parece, ou pelo menos consciente. Não existe nenhuma espécie, além 

de nós, a desempenhar uma especializada relação de troca e produção de 

relacionamentos. Os gritos e vocalizações dos primatas segundo P. Marler 

(Apud. MALDONATO, 2004, p. 154) estão mais dedicados à manutenção da 

espécie com a organização do comportamento social, à dominância, 

submissão, reprodução, coesão e criação dos filhotes. 

Comunicação é vida, é natureza. Se tentarmos nos compreender 

cosmologicamente conseguiremos entender a comunicação não apenas como 

uma condição adquirida, mas também inata ao ser vivente. A comunicação é 

por excelência de ordem fenomênica, seja ela compreendida pelos estudiosos 

da comunicação social ou das ciências da natureza. Entendemos por 

comunicação, seja uma ligação entre a seiva bruta e elaborada de uma planta 

ou uma comunicação através da técnica, estética no uso das mentes, de 

aparatos e do corpo. Isso mesmo, as plantas também se comunicam. Mesmo 

que não seja uma comunicação como classificamos por social ou dialogal, Pelt 

(1998, p. 93) demonstra pesquisas bastantes significativas desenvolvidas na 

Finlândia, nos Estados Unidos e na África do Sul. No início da década de 80 foi 
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observado que um determinado animal ao atacar uma folhagem, o resto do 

vegetal reage com uma síntese de diversas substâncias incomestíveis visando 

tornar a árvore indigesta para as pragas. Daí surgem muitas perguntas dentre 

as quais a primeira pode girar em torno da crítica à ação e reação. Sim, trata-

se de uma reação à investida de herbívoros. E por isso a substância espalhada 

para destruir a folhagem da planta é direcionada a este tipo específico de 

animal. No entanto, os pesquisadores perceberam que as plantas próximas da 

mesma espécie que não foram atacadas, reagem da mesma forma.  

 

[...] as plantas comunicam-se entre si por um gás, o etileno, que 
parece prometer uma bela carreira em fisiologia vegetal, uma vez 
que, desde há anos, o encontramos implicado em numerosos 
processos da vida das plantas. (PELT, 1998, p. 95). 

 

A objetivação em separar a aptidão em nível mais complexo da 

comunicação humana para a dos demais animais, tem sido o foco das teorias 

da comunicação. Uma busca que não surgiu com a criação dos aparatos ou 

das imagens técnicas como a escrita em papel, a fotografia, cibernética ou o 

surgimento das sociedades interligadas por rede. Talvez a preocupação em 

enquadrar os fluxos de informação e imputar sentidos a coisas se quer tenha 

uma demarcação histórica anterior ao surgimento como descrição de uma 

relação entre pessoas ou mecanismos de vivência gerados para se relacionar 

como os seres vivos e o ambiente. Neste contexto, não podemos deixar de 

pontuar a ideia de proveniência. A noção de que somos influenciados pela 

cultura (aceitando a hipótese da comunicação artificial) e os outros animais são 

influenciados pela natureza, pode solidificar uma compreensão correta sob a 

comunicação. Mesmo assim, isso não é um prisma conceitual totalmente 

consolidado.   

A hipótese de uma comunicação pré-humana, ou se quisermos, inata ou 

de uma forma mais ampla, natural em todo o domínio do vivo não nega a 

especificidade, originalidade e a genialidade da comunicação humana. Do 

ponto de vista das ciências da complexidade, o paradoxo que contempla a 
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comunicação como sendo, ao mesmo tempo, natural (inata) e artificial 

(constituída por uma segunda natureza, ou seja, o domínio da cultura), 

expressa justamente uma epistemologia própria ao pensamento complexo. É 

no paradoxo que se tem a abertura das múltiplas significações e domínios que 

constituem, simultaneamente, o jogo da comunicação. Pois: 

 

A cultura não consiste portanto exclusivamente em formas de 
comunicação que lhe sejam próprias (como a linguagem), mas 
também - e talvez sobretudo - em regras aplicáveis a toda sorte de 
'jogos de comunicação', quer estes se desenrolem no plano da 
natureza ou no da cultura. (Lévi-Strauss, 1980. p. 25)   
 
 

A compreensão natureza-cultura alarga essa abrangência nos fazendo 

entender o sujeito a partir da suposição de uma ética encarnada, incerta, 

ambígua e complexa. Onde a prática das ações – fazendo uma 

intertextualização com o panorama da comunicação – nos conduz a um 

permanente resultado proveniente da razão, afetividade e pulsão. Somos, 

portanto, o reflexo da condição biossocial, da relação natureza e cultura. Neste 

caso, a comunicação dos outros animais percorre um limiar mais natural, se 

estabelece na maioria dos casos visando à sobrevivência. A nossa não é para 

sobreviver sem isolamento principalmente dos parentes. A comunicação nos 

faz esquecer o contexto do estar sozinhos, da possibilidade do “incomunicável”.  

O resultado da condenação da morte pelo mundo da “natureza”. 

 

Considerando a comunicação humana do ponto de vista da existência 
(como tentativa de superação da morte por meio da companhia dos 
outros), ou então considerando-se do ponto de vista formal (como 
tentativa de produzir e armazenar informações), fica parecendo que 
ela, entre outros aspectos, é uma tentativa de negar a natureza, na 
verdade tanto a “natureza” lá fora com também a “natureza” do 
homem. É por isso que estamos todos engajados na comunicação”. 
(FLUSSER, 2007, p. 95). 

  

Operamos pela criação de mecanismos de significação para elaborar 

melhor o nosso habitat e nós mesmos. Só existe comunicação, informação e 

sentido pelo fato de estabelecermos significado a algo que se encontra no 
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outro e, a partir disso, partilharmos um código comum que possibilita os fluxos 

de informação. Logo, podemos assegurar que por si própria a informação não 

existe, ela é resultado de nossa criação. Assim é a comunicação: 

 

Após aprendermos um código, tendemos a esquecer a sua 
artificialidade: depois que se aprende o código dos gestos, pode-se 
esquecer que o anuir com a cabeça significa apenas aquele “sim” que 
se serve desse código. Os códigos (e os símbolos que os constituem) 
tornam-se uma espécie de segunda natureza, e o mundo codificado e 
cheio de significados em que vivemos (o mundo dos fenômenos 
significativos, tais como o anuir com a cabeça, a sinalização de 
trânsito e os móveis) nos faz esquecer o mundo da “primeira 
natureza”. (FLUSSER, 2007, p. 90). 

 

É assim que conseguimos, por intermédio da cultura, estabelecer o 

conhecimento deste mundo repleto de sentidos. Vivemos em um mundo 

codificado constituído por nossa experiência. Tal mecanismo constrói este 

tecido artificial que esconde segundo Flusser (2007) uma natureza sem 

significado, sem sentido, por ele representada.  

Conforme afirma Baitello Junior (1999, p. 20), “[...] a cultura encontra na 

natureza sua maior fonte de inspiração. (Contudo é importante não nos 

esquecermos de que esta divisão cultura-natureza é também uma convenção 

criada pela própria cultura)”. 

A própria ciência seria resultado das determinações do homem e, 

portanto, não existiria separação entre ciência e humanidade. Dessa 

perspectiva, a comunicação pode ser compreendida como uma mandala de 

várias pontas, todas elas destinadas a responder pelos determinismos 

subjacentes da pulsão de relação intrapessoal e coletiva. E neste sentido, a 

vida humana é um grande jogo da comunicação.  

Mesmo com alguns limites, a contribuição de Johan Huizinga (2001) é 

um importante reforço à ideia de que a cultura surge sob a forma de jogo, que 

desde seus primeiros passos é jogada. Isso é um pouco do que acontece com 

esta tentativa de desmistificar, conceitualizar e/ou categorizar a comunicação. 
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Por sua vez Ivan Bystrina (1995, p. 3) afirma que “entendemos por cultura todo 

aquele conjunto de atividades que ultrapassa a mera finalidade de preservar a 

sobrevivência material”.   

Lévi-Strauss (1982) introduz por meio dos sistemas de parentesco 

colocando a relação entre os membros como sistemas linguísticos. Ele 

estabelece uma aproximação entre natureza e cultura e funda a ideia de que 

toda sociedade pode ser observada por três estruturas de comunicação, três 

mecanismos de trocas: a comunicação de mensagens (palavras), esta 

estabelecida pela linguagem; a comunicação de bens e serviço (sistemas 

econômicos) e, a comunicação parceiros (mulheres, parentesco). Contribuição 

que ajudou mapear a imensidão de sistemas de parentesco a tais estruturas de 

comunicação por meio de uma estrutura categorizante de toda uma sociedade. 

Neste ensaio, considero que apenas damos algumas pistas sobre o primeiro 

olhar observado por Lévi-Strauss (1982). 

Esta teoria está dentro do paradigma que, por sua vez, é muito mais 

amplo do que essas matrizes. E é por isso que enquanto matrizes podem 

existir juntas, coexistirem e até se relacionar verticalmente quando pensamos 

que elas servem para nos explicar como sociedades humanas. Longe de 

restringir o processo comunicativo, o que Lévi-Strauss (1982) quis dizer é que 

todo momento de produção de sentido gira em torno de no mínimo um destes 

aspectos. Sobre os princípios do parentesco, tanto as permutas proibidas 

quanto as concedidas são simbologias desenvolvidas a partir dos laços 

matrimoniais.  

 

[...] seja de forma direta ou indireta, seja em forma global ou especial, 
mediata ou postergada, explícita ou implícita, fechada ou aberta, 
concreta ou simbólica, é a troca, sempre a troca, que aparece como 
base fundamental e comum de todas as modalidades da instituição 
matrimonial. (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 519). 

 

Este sistema articulado de troca é, em muitos casos, estruturado a partir 

de duas estruturas de comunicação: restrita e generalizada. A primeira troca de 
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parentes matrimoniais ocorre entre A e B, que restringem sua permuta ao fluxo 

entre ambas. E de forma generalista, quando a troca é estabelecida com mais 

tipos familiares, temos o grupo dos generalizados onde A se relaciona com B, 

que troca com C, que pode retribuir a A. Na própria noção de ser humano, 

existe uma pulsão que é inconsciente. Mas, ocorre porque o caráter instintivo é 

base natural do homem e a cultura, e a cultura opera como uma segunda 

natureza complexificando o que é da ordem natural. 

Com base nos autores elencados até o presente momento, pontuamos 

aqui a noção de que a cultura se organiza como um complexo sistema 

comunicativo, semiótico e que, portanto, coordena todos esses sistemas. Logo, 

mesmo sabendo-se das determinações que nos classificam, reconhecemos a 

ideia de que cultura como tal, atende a regras e normas comuns, que estão 

vinculadas a um código coletivo.  

 

A cultura é o macrossistema comunicativo que perpassa todas as 
manifestações e como tal deve ser compreendido para que se 
possam compreender assim as manifestações culturais 
individualizadas. (BAITELLO JUNIOR, 1999, p. 18). 

 

É dessa perspectiva que a comunicação humana passa a ser também 

um jogo. É através da cultura, que a sociedade produz a interpretação da vida 

e do mundo. Segundo Huizinga (2001), a existência do jogo é inegável. É 

possível negar, se quiser quase todas as abstrações: a justiça, a beleza, a 

verdade, o bem. É possível negar a serenidade, mas não o jogo.  

De modo recursivo e dialógico, entendo o jogo como cultura, que se 

utiliza da simulação, da ludicidade e da brincadeira como estados de ser do 

homem. E neste caso, a capacidade de se comunicar é a grande estratégia da 

vida. Para Marcondes Filho (2009, p. 65), comunicação é “uma situação não 

trivial de diluição de nós no outro, na coisa. Uma experiência que perpassa a 

todos, em que todos que dela participam servem, e que muda os que ela põe 

em jogo”.  E mesmo que seja natural, a comunicação é domínio do social sobre 

o biológico, do cultural sobre o natural.  
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O conceito tomado pela condição biológica e social como assegura Lévi-

Strauss (1982) e Baitello Junior (1999), apresenta um caminho mais seguro 

para pensar a comunicação humana. A dificuldade de analisar o caráter social 

ou biológico está primeiro na tentativa de definir a diferença e a percepção de 

que através da natureza físico-química existem mecanismos e atitudes de 

origem cultural. Segundo Lévi-Strauss (1982), se por um lado tentarmos dar 

uma abordagem metodológica nos deparamos com uma incógnita: “onde 

acaba a natureza? onde começa a cultura?”. Deste modo, é necessário 

perceber variáveis relevantes para a percepção dessas manifestações 

bivalentes, como o princípio da universalidade do homem: um fator que 

depende da ordem da natureza e se caracteriza pela espontaneidade.  

De fato, não há a possibilidade de distinguir aonde começa uma e acaba 

a outra. Aonde nasce a cultura, nasce também a natureza. Se existisse, o que 

é da ordem da universalização e ausência de regra, natureza, e o que é da 

ordem da regra, se circunscreve a cultura. Lévi-Strauss (1982, p. 46) observa 

relações sexuais promíscuas entre os macacos com atitudes poligâmicas e 

monogâmicas. “Esta ausência de regra parece oferecer o critério mais seguro 

que permita distinguir um processo natural de um processo cultural”. Para ele, 

a proibição do incesto é a regra que é comum a todas as sociedades. Uma 

regra presente em todas as sociedades que possui esta ideia de 

universalidade. Portanto, se existe uma origem da cultura esta se baseia nas 

amarrações de uma regra.  

Lévi-Strauss (1982, p. 520) assegura “[...] o domínio do social sobre o 

biológico, do cultural sobre o natural” e estabelece um acordo entre a natureza 

e a cultura de duas maneiras: 

 

[...] pois dois casos se apresentam, um no qual a cultura deve ser 
introduzida porque a sociedade é toda-poderosa, o outro em que a 
natureza deve ser excluída porque desta vez é ela que governa. 
(LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 530).  
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Deste modo, apostamos na auto-organização dos seres vivos. Um 

apontamento que exige novas alianças entre o homem e a natureza, entre a 

ciência e a filosofia. E, para isso, adentramos em um mundo das escolhas, 

possibilidades, incertezas que são simultaneamente, uma propriedade do 

universo e da existência humana.  

Edgar Morin como um dos construtores desse macroargumento, atribui 

ao homem, um comportamento desenvolvido através do cérebro, do 

conhecimento do espírito. Instâncias que devem ser compreendidas melhor 

para que o próprio método de conhecimento da ciência seja mais seguro e 

possamos alcançar o conhecimento do conhecimento.  

 

A consciência é o produto/produtora de uma atividade reflexiva do 
espírito sobre si mesmo, sobre suas ideias, sobre os seus 
pensamentos, a consciência se confunde com essa reflexividade 
ativa. O indivíduo humano pode dispor da consciência de si, 
capacidade de se considerar como objeto sem deixar de ser sujeito. 
[...] a consciência pode atuar sobre o ser humano refletindo sobre si 
mesmo, ou atuar sobre o próprio conhecimento, tornando-se 
conhecimento do conhecimento. (MORIN, 2003a. p. 39). 

  

Morin (2003b) fala também das ideias como fruto de um processo de 

produção individual e possível através da existência da diversidade de culturas 

e sociedades. Um entendimento importante para a compreensão do 

conhecimento como produto das interações provenientes do biológico, do 

antropológico, da sociedade e da própria cultura. Uma atividade dialógica que 

possibilita uma compreensão mais apurada movida pela diversidade de pontos 

de vistas, contrariando a visão genérica e arraigada às atribuições fixas. Neste 

sentido, se estabelece uma relação muito importante entre a linguagem, lógica 

e o mundo das ideias – noologia – que exprimem, juntas, a complexidade 

dessas relações.  

Sabemos hoje que saímos do paradigma do mundo qualificado pelo 

“pré-biótico” e passamos a compreender de modo mais complexo o homem. 

Portanto, nos concebemos como um fenômeno fruto de reações físico-
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químicas, psicológicas, sociais, linguísticas, e diversas outras que poderemos 

observar com os próximos avanços no campo científico. Neste momento, é 

chegada a hora conforme Baitello Junior (1999) de:  

 

[...] voltar-se a si mesmo apontando para a possibilidade do construir-
se, do refazer-se, do melhorar-se ou piorar-se, do embelezar-se ou 
enfeiar-se, [e isso] constitui a ponte para a superação das amarras da 
realidade físico-quimica, denominada pelo semioticista Ivan Bystrina 
de ‘primeira realidade’. (BAITELLO JUNIOR, 1999, p. 26). 

 

É imprescindível envolver todo este arcabouço apresentado até então 

com vistas a apontar um ensaio sobre uma comunicação em patamares 

complexos. Muitos já fizeram isto, agora chegou a nossa vez porque nos dias 

atuais com o acesso cada vez maior às tecnologias da informação, temos cada 

vez menos um diálogo efetivo.  

Bohm (2005) também estabelece essa exclusão ao afirmar que diante 

dos modernos aparatos técnicos, não conseguimos nos comunicar sem brigar, 

sem conflito. Isso se constitui um grave problema no entendimento da 

comunicação e os processos para evitar tal acontecimento tendem cada vez 

mais a acelerar o processo inverso. Precisamos entender que cada micro 

sistema comunicacional não é ou foi apenas um fluxo de sentido. Corresponde 

a um texto cujo fluxo de enunciação ganha sentido no contexto de sua 

interpretação. Segundo Dominique Maingueneau (2005), o enunciado e o 

enunciador se opõem à enunciação da mesma forma que o produto se opõe ao 

ato de produzir. Desta dualidade se estabelece uma função de finalidade, de 

orientação e marcação argumentativa.  

Quando interagimos através da linguagem (quando nos propomos a 
jogar o ‘jogo’), temos sempre objetivos, fins a serem atingidos; há 
relação que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos causar, 
comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, 
pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter 
dele(s) determinadas reações (verbais ou não verbais). É por isso 
que se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 
argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que produzimos 
no sentido de determinadas conclusões (com exclusão de outras).  
(KOCH, 1987, p. 29).  
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Deste empreendimento cognitivo surgem diversos outros. Cada pessoa 

envolvida na comunicação está criando uma nova coisa. Isto pode acontecer 

quando ouvimos uma palavra fora do seu contexto.  

A comunicação mesmo que baseada na codificação de idiomas, de 

regras, deve servir em favor das redes de convivência. E estas não devem se 

valer do convencional, das formas de comunicação estabelecidas pelo 

instantâneo mundo das Redes Sociais. O que acontece é que sempre nos 

comunicamos com este ideal, sempre queremos estabelecer o sentido do que 

o outro fala antes mesmo que ele termine o seu enunciado.  

Bohm (2005) cita o caso de um diálogo entre duas pessoas. Quando 

duas pessoas desejam trocar ideias, ou pontos de vista como se fossem 

simples fragmentos, a comunicação está fadada ao fracasso. Pois, “Cada um 

deles ouvirá a outra por meio do filtro de seus pensamentos, aos quais tentará 

conservar e defender, não importa se verdadeiros ou coerentes” (BOHM, 2005, 

p. 30). Cada palavra dita pode ser interpretada a partir de uma infinidade de 

perspectivas. Trata-se de um sistema complexo de onde não temos tanta 

segurança para legitimar com eficácia a sua real forma de entendimento. Para 

resolver tal momento basta que as pessoas envolvidas se desprendam de seus 

enraizamentos e percebam que o erro pode existir no ato, ele é uma 

construção por meio de pares. Cada um encontra sentido no outro e ambos se 

relacionam por intermédio desta ação.   

Maingueneau (2005), como um dos importantes teóricos da linguística 

francesa na atualidade, sugere que o sentido de um enunciado se estabelece a 

partir de três aspectos relacionados à experiência: interação construída pelos 

interlocutores, marcas linguísticas (enunciado) e contexto (ambiente e 

conhecimento de mundo). Logo, começando pela base, o simples 

entendimento de um carro quando ouvimos a expressão “carro” pressupõe uma 

infinidade de interpretações. Vejamos isto com apenas três personagens. 

Uma pessoa A lembra-se do primeiro carro que teve. O segundo 

participante remete-se ao carro que viu passar momentos antes do enunciado. 

E o terceiro, imagina vários carros passando na avenida paulista. Como 
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resultado de uma margem de apenas três pessoas, cada um pode e vai 

reorganizar os sentidos a partir de suas próprias experiências. 

 

 

 
 
A – Carro que teve. 
 

 
B – Carro que viu passar. 
 

C – Diversos carros na avenida paulista.  
 

 

Em síntese, chegamos à conclusão de maneira mais simples que a 

probabilidade de que uma palavra não seja entendida pode ser maior se 

levarmos em conta que cada pessoa pode estabelecer o seu significado fora do 

contexto. Em cada pessoa (que faz parte de uma geração desta ilustração) 

como hiper sistema complexo, existe uma provável chance de codificação 

exata. E assim sucessivamente em projeção crescente adicionamos novas 

variáveis na medida em que cada palavra é adicionada gerando frase, textos, 

diálogos e discursos. No entanto, porque entendemos? Apesar de parecer bem 

primário, se remete a todo o processo de escolaridade e conhecimento vivido. 

Ainda que cada um estabeleça uma imagem cerebral de cada carro imaginado, 

entendemos um texto seja ele verbal ou não verbal por estes três tópicos 

apresentados por Maingueneau (2005). Todo esse processo de significação 

para se estabelecer o mundo codificado é arbitrário. Passa por uma relação de 

imputação de sentido segundo o pai da linguística moderna, Ferdinand de 

Saussure (1995) por meio dos significantes e significados. Para Saussure 

(1995) é fundamental se basear no que é comum aos falantes e que funciona 

em um nível inconsciente.  
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O significante representa a expressão gráfica da palavra carro, ou seja, 

a seqüência de letras C-A-R-R-O que escrita nos faz remeter ao objeto. Por 

consequência, o significado é a imagem acústica, não necessariamente a 

imagem de um carro, mas a relação estabelecida de um objeto ou uma ideia e 

o que o representa.  Após este processo que corresponde à aprendizagem da 

vida, seja na escolha ou fora dela. Podemos adentrar na análise entre os 

interlocutores, as marcas linguísticas e o contexto. Como resultado desta 

investigação, estabelecemos o mundo em códigos. 

 

Um código é um sistema de símbolos. [...] Como os símbolos são 
fenômenos que substituem (“significam”) outros fenômenos, a 
comunicação é, portanto, uma substituição: ela substitui a vivência 
daquilo que se refere (FLUSSER, 2007, p. 131). 

 

Cada pessoa envolvida tem suas experiências e saberes anteriores ao 

processo comunicativo. E para entendê-lo, ainda se pressupõe diversos outros 

fatores como o emocional, a atenção, a vontade de ouvir, a forma como que as 

palavras são ditas, a intensidade com que as palavras são pronunciadas e uma 

infinidade de outros aspectos.   

De fato a probabilidade de que a comunicação seja estabelecida com 

relativo entendimento não é uma coisa tão simples quanto parece. Vai 

depender de uma lista de tópicos a favor e de mesma forma, contra. Para 

Flusser (2007), por exemplo, só há equilíbrio quando existe esse 

balanceamento entre o discurso e o diálogo.  

 

Esquematicamente pode-se dar a essa questão pela seguinte 
resposta: para produzir informação, os homens trocam diferentes 
informações disponíveis na esperança de sintetizar uma nova 
informação. Essa é a forma de comunicação dialógica. Para 
preservar, manter a informação, os homens compartilham 
informações existentes na esperança de que eles, assim 
compartilhando, possam resistir melhor ao efeito entrópico da 
natureza. Essa é a comunicação discursiva. (FLUSSER, 2007, p. 96-
97). 
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O discurso seria um conceito passado por gerações, um diálogo de 

personagens em um cinema ou um ideal de romantismo passado por geração 

a partir de obras literárias da época. Já o diálogo, é justamente o objeto desta 

dissertação junto ao processo comunicativo, é o modelo criativo que autoriza 

qualquer quebra das regras estabelecidas a favor da reorganização das regras. 

Ambas são resultado de uma produção biossocial que denota, tanto uma 

condição de fenômeno, uma responsabilidade dos fatos biológicos e da 

natureza, quanto conceitual representada pelas inúmeras atividades 

produzidas pelo homem - a cultura. É neste ponto que se estabelece os 

direcionamentos da linguagem, da comunicação. 

Além de apurar tais caminhos da comunicação já apresentados, é uma 

condição sine qua non perceber que muitas vezes não temos domínio algum 

sobre todo esse processo comunicativo. A colaboração do físico Albert 

Einstein  para a física moderna pode nos ser útil para abordar isso. O 

paradigma da relatividade geral, citando o paradoxo dos gêmeos, segundo 

Einstein nos revela o seguinte: se um de dois gêmeos viajasse em uma nave 

para o espaço a uma velocidade 250.000 km/s  durante 13 anos, o irmão que 

ficou na terra estaria 10 anos mais velho. Isso acontece por que a gravidade 

altera a relação espaço e tempo. Nada mais é do que uma compreensão 

sistêmica, contextual, complexa. Para a física moderna, a função de causa e 

consequência não é mais um panorama substancial. 

Reduzindo o modelo de aplicação, dou o exemplo de dois gêmeos 

idênticos chamados de X e Y. O primeiro é formado em letras, surfista e 

costuma se relacionar com várias mulheres ao mesmo tempo. Y é muito formal, 

advogado e professor de uma universidade muito famosa. X e Y são apenas 

parecidos pela fisionomia, fisiologia e genética. Em casos de gêmeos 

univitelinos, apenas as digitais e a íris os distinguem fisiologicamente. No 

entanto, todos os costumes, gostos e atitudes são provenientes das relações 

de troca entre aspectos sociais, psicológicos e culturais. Como qualquer 

momento da enunciação, acabei de narrar um pouco do que codificamos ser 

cada um. O complexo sistema de produção de sentido não só se restringe a 

tais codificações. Quando me remeto à noção de que não temos de fato o 
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domínio da comunicação, afirmo porque ainda que X e Y sejam descritos por 

suas especificidades, em momentos diferentes X pode ser interpretado por Y e 

de semelhante modo, ao contrário. 

Isso começa desde a infância. Quando dois filhos gêmeos nascem e são 

chamados de X e Y. Como saber quem é quem sem as fitinhas de 

maternidade? De fato, ao longo dos primeiros meses, onde começa o processo 

de experimentação e conhecimento partilhado dos pais com os bebês, quem 

era X pode se tornar Y. Por conseguinte, isto continua na idade adulta. Com 

bem mais intercruzamentos de informações, pois, cada um passa a estabelecer 

suas redes de costumes, gostos e relacionamentos. Para que uma pessoa Z 

saiba diferenciar X e Y, ela deve conhecer e estabelecer critérios de diferenças 

a partir do diálogo, por meio da comunicação. Caso Z se quer saiba da 

existência do outro, seja X ou Y, os dois vistos de longe representam a mesma 

pessoa sempre. Ou quem sabe, mesmo que tenha sido estabelecido as 

diferenças, ainda existe a possibilidade do fenômeno não viabilizar a resposta 

devida. Isso acontece todo o tempo e a todo o momento com palavras, fatos e 

pessoas. Se transformarmos estes personagens em palavras, como 

poderemos enfrentar essa dificuldade de compreensão?  

O conhecimento como a matéria-prima da comunicação, é a 

organização não só das informações, mas, dos dados cognitivos de cada 

indivíduo. Quando a comunicação é falha seja proveniente de um equívoco de 

dados, informações ou interpretações cria-se então um ruído8. Tal conceito 

emerge de uma das principais escolas do paradigma clássico da comunicação, 

a teoria matemática da comunicação ou informacional. A pesquisa passou a 

conceber a comunicação como um sistema técnico visto pelo sistema linear de 

fontes de informações, transmissão, canal e receptor. Não critico tal 

perspectiva, pois, trata-se de uma visão já descartada por muitos. No entanto, 

podemos resgatá-lo pontualmente como uma possibilidade porque seguimos 

uma compreensão hologramática da comunicação.  O conceito de ruído é 

concebido como o algo que rompe este sistema, constitui um erro neste 

                                            
8
 Noção defendida por Weaver e Shannon Apud. COHN, G. no livro Comunicação e indústria 

cultural. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978. 
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sistema imaginado como uma engenharia da comunicação. Sentido utilizado 

quando na transmissão um barulho atrapalha a interpretação do conteúdo. 

O ruído defendido neste ensaio é entendido como o momento onde os 

fatos parecem não ter sentido e, posteriormente, pode aparecer alguma 

conexão. Ainda que sejam falhas, como nos casos de interpretação equivocada 

ou por uma significação malsucedida, entendemos o ruído como o desvio. Em 

sentido contrário, para que entendamos alguma coisa a partir deste esforço 

comunicacional, só podemos legitimar alguma compreensão pela redundância. 

Ela faculta a possibilidade do inovador. Baseando-se no já conhecido que se 

aglutina e ganha novo significado. “A palavra ‘redundância’ tem, no entanto, um 

segundo sentido: para se ter certeza de que a informação atingirá o objetivo é 

preciso repeti-la, é preciso confirmá-la”, afirma Morin (2003d. p. 125). Isto 

acontece pela repetição, caso a informação não seja organizada se instaura 

uma desordem, um ruído.  

Em uma fotografia, por exemplo, existe uma polissemia de sentidos. “[...] 

a fotografia não é o produto de uma tecnologia, mas é o produto das várias 

interações humanas envolvidas: pessoas sendo fotografadas, pessoas tirando 

fotografias, pessoas olhando fotografias” (MARTINS, 2009, p. 28). Cada 

personagem vai interpretar com sua experimentação da vida, seja por meio do 

conhecimento sensível ou inteligível. Ou seja, entendemos pela 

experimentação dos sentidos (audição, visão, olfato, tato e paladar) e também 

pelo pensamento, intuição e intelecto.  

 

A comunicação depende de meio; os fins podem estimular a 
decodificação das mensagens. Já a compreensão pode estar aquém 
ou, além disso, tudo. Pode vir, por exemplo, da compaixão, de uma 
simpatia, de um amor (MORIN, 2003, p. 8).   

 

O fotógrafo imputa sentido ao referente, as pessoas capturadas seguem 

com outras formas de entendimento e cada leitor iconográfico estabelece seu 

sentido. Nesta linguagem, portanto, há no mínimo três princípios de 

intercruzamentos linguísticos.  
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Foi proposital não colocar a legenda desta foto. Sob um olhar 

metodológico poderíamos perguntar o que ela representa. Banheiro público; 

muro de uma favela; manicômio ou quem sabe, uma casa em qualquer lugar 

do Brasil?  Esta foto nomeada por “Esclarecimentos” foi tirada por José de 

Souza Martins (2009) em uma das celas do antigo complexo penitenciário do 

Carandiru na cidade do Rio de Janeiro em 2002. De fato, tudo gira em torno de 

inúmeros fatores contextuais/linguísticos e naturais/artificiais para que 

possamos entender que a comunicação influencia nossas vidas talvez com 

mais intensidade do que temos consciência.  

Este é apenas um índice de qualquer chave de compreensão. Ao passar 

por uma sala e ver um professor falar uma palavra de baixo calão. A tendência 

é recriminar principalmente pelo ambiente educativo. No entanto, tal expressão 

pode ter sido pronunciada sob outro contexto. Caso o professor esteja dando 

aula de direção e interpretação, demonstrando o que pode ser dito e sob que 

intensidade sonora pode-se estabelecer sentidos diferentes para a mesma 

palavra. Sem dúvida, recaímos mais uma vez sobre a noção de que não 

podemos muitas vezes dar conta do processo de comunicação. Os códigos 

podem representar uma não realidade se enxergamos apenas índices, 

superfícies. Caímos nas fissuras do fenômeno como totalizador das coisas, dos 

sentidos, da cultura. E para não permanecer no erro, precisamos aceitar o que 

Carvalho (2009, p. 61) nos aconselha para alcançar uma natureza recuperada. 

“[...] para dialogar é necessário que as partes envolvidas suspendam crenças, 

pressupostos e preconceitos, para que a comunicação e o fluxo das ideias se 

efetive”.   
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O fato visto de fora é um dos principais equívocos da comunicação. 

Alargando esta noção, assumo que visto de fora também pode ser concebido 

como a prática dos conceitos prévios, meias verdades ou falta de 

contextualização diante dos imensos desafios da comunicabilidade: diferenças 

de culturas, níveis de escolaridades, conhecimento, experiências dentre outros 

aspectos.  

A compreensão de algo ou sua representação em algum lugar parte de 

uma dimensão subjetiva do conhecimento. Precisamos estabelecer neste 

ponto, a diferença entre explicação e compreensão. A comunicação viabiliza os 

dois mecanismos, no entanto, para que seja depreendido um menor esforço 

comunicativo precisamos entendê-los.  

 

A explicação é caracterizada por seu objetivismo; em oposição, a 
compreensão precisa recorrer sempre a um processo de empatia, a 
um processo subjetivo. A explicação permite conhecer um fato 
humano (sujeito) enquanto objeto; a compreensão permite 
compreender um sujeito enquanto sujeito (MORIN, 2003d, p.126). 

 

A interpretação de que a palavra dita pelo professor é algo negativo só é 

identificado por que interpretamos por meio de uma intercomunicação este 

significado. Isto quer dizer que primeiro retomamos o “eu” e depois “o outro”. 

Imputamos sentido à situação ao nos colocar no lugar do professor e do aluno. 

A probabilidade de nos colocar no lugar de um ou outro personagem advém de 

nossas vivências. Como a chance de não ser professor e já ter sido um aluno 

pode ser maior, nos colocamos no lugar do aluno que ouve uma palavra 

grosseira. É praticamente impossível captar o sentido do texto sem uma 

quantidade incontável de variáveis subjetivas. Por outro lado, tudo gira em 

torno de falhas e equívocos. Todos os momentos da comunicação podem ser 

fadados ao erro. Por conseguinte, duas estruturas do pensar podem causar 

ruídos na comunicação. O primeiro obstáculo é a incompreensão de nós 

mesmos e o segundo a tentativa de enquadrar o outro em uma figura estática.  
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No jogo da comunicação consigo mesmo, agimos também pela mentira 

como mecanismo de defesa. Vemos isso nos estudos de Sigmund Freud ao 

apresentar as regiões obscuras para os processos misteriosos do psiquismo. 

Sua investigação sobre as fantasias, os sonhos, os esquecimentos e a 

interioridade é a investigação imprescindível à criação da Psicanálise.  Na 

mistura das interfaces entre id, ego e superego9, todos os indivíduos se 

enganam para esquecer algum incômodo e faz ressaltar algo que lhe 

proporcione o prazer. 

 

Compreendemos assim um pouco melhor que a consciência seja ao 
mesmo tempo estranha e íntima. Com efeito, emergindo na periferia 
do conhecimento, retoma como alvo o egocentrismo, onde o sujeito 
põe-se no centro do mundo. [...] cada um tem sobre si o 
conhecimento mais íntimo, secreto, pessoal; mas, ao mesmo tempo, 
cada um se engana e ilude a si mesmo. (MORIN, 2008a, p. 215). 

 

A possibilidade de nos desvelar, entender-se é apenas mais uma 

hipótese. Certamente não acredito nesta ideia. No entanto, é imprescindível 

pensar que existe este mecanismo da psique. É sempre importante perceber 

que podemos estar errado. O erro de julgamento ou um juízo de valor 

equivocado por surgir como uma armadilha das estruturas inconscientes. Ao 

mesmo tempo, a dimensão multissignificativa do outro não pode ser deixado de 

lado. “Os desvios, os acidentes que sobrevêm na existência são esses 

fenômenos surpreendentes engendrados pelas crenças e pelos mitos que 

tomam conta de nós. Reduzir o outro a um único aspecto, a um único episódio 

da vida dele, para defini-lo na totalidade, instala uma total incompreensão” 

(MORIN, 2003d, p. 130). 

                                            

9
 Id (impulsionado pelo princípio do prazer que se esforça para a gratificação imediata de todos 

os desejos, vontades e necessidades); ego (componente da personalidade que é responsável 
por lidar com a realidade. De acordo com Freud, o ego se desenvolve a partir do id e garante 
que o impulso do id pode ser expresso de forma aceitável no mundo real) e superego (O 
último componente da personalidade a desenvolver é o superego. O superego é o aspecto da 
personalidade que detém todos os nossos padrões morais internalizados e ideais que 
adquirimos de ambos os pais e a sociedade - nosso senso de certo e errado). 
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Problematizar a comunicação é entender que precisamos ressignificar a 

comunicação moderna, seja dialógica, discursiva ou virtual. Resgatá-la para 

comunicar melhor com o mundo e com os outros, pode ser um dos desafios 

possíveis a partir da nossa aposta nos próximos capítulos. E nesta viagem 

epistemológica da comunicação, o personagem central do filme “Quem quer 

ser um milionário” Jamal Malik, foi a estratégia escolhida para elucidar e 

problematizar tal questão. Persegui esta resposta assim como Jamal 

perseguiria mais uma pergunta no programa de televisão. A comunicação 

acontece como um jogo. É assim que são tecidas as teorias, mediante o jogo 

do conhecimento. 

 

[...], pois a comunicação não existe sozinha e está sempre em 
relação com outros problemas. Para usar a linguagem de hoje, a 
pesquisa em comunicação exige sempre o exame da interface da 
comunicação com outras áreas do conhecimento. (MORIN, 2003b, p. 
8). 

 

Com base nos estudos da complexidade, baseio os saberes da 

comunicação como um rizoma proveniente dos saberes científicos e dos 

saberes da tradição apresentados pelos estudos de Almeida (2010). Torna-se 

aqui, inconteste aproximar qualquer exercício da comunicação sem pensar 

epistemologicamente por meio de um prisma que ultrapasse a mera 

fragmentação instantânea presente nas comunicações de rede. Devemos 

seguir um pouco do que Jamal persegue. A reinvenção ou ressignificação 

como estratégia, o método como o caminho, um percurso permanente. Para 

isso, percorreremos agora a cartografia de um jogo. 

 

 

 

 



58 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CARTOGRAFIA DE UM JOGO – A EXPERIÊNCIA COMO ESTRATÉGIA 

Senhor Malik, o homem que sabe todas as respostas. 

Enquanto o jogo desaparece no animal adulto, exceto quando 
este, domesticado e alimentado, permanece em situação 
infantil, o jogo persiste e mesmo desenvolve-se no mundo 
adulto humano, conforme múltiplos modos, e dispõe de 
instituições específicas nas grandes civilizações. (MORIN, 
2005a, p. 130).  

 

Gosto, sempre de começar com epígrafes, elas nos dão chaves de 

respostas de semelhante modo à nossa tentativa em decodificar os códigos de 

resposta para cada tema no programa Quem quer ser um milionário?. Nelas 

percorremos de maneira muito resumida, algum tipo de objetivo do texto que 

está por vir.  

Como vimos na sessão anterior, para construir a concepção do processo 

comunicativo investigado por esta revisão bibliográfica, começamos agora a 

jogar com a narrativa do filme “Quem quer ser um milionário” com o objetivo de 

assegurar tal aposta cognitiva. Por meio de um processo de reinvenção do 

sujeito, e consequentemente do entendimento da comunicação, podemos 

alcançar patamares mais seguros de convívio.  

A obra cinematográfica aqui é um operador cognitivo, um dos artifícios 

chaves do pensamento complexo. O operador cognitivo é um artifício capaz de 

sintetizar ou viabilizar a explanação do pensamento complexo a favor da 

comunicação científica e da pesquisa. É a ferramenta que me permite 

apresentar a argumentação por meio de diferentes caminhos. Sua real 

incumbência é religar saberes e a ideia de utilizá-lo é, na verdade, um 

instrumento que objetiva fazer pensar, pensar além e estabelecer no outro 

algum tipo de mudança. Utilizando uma metáfora para tornar mais claro, tomei 

como ponto de vista da complexidade o homem que faz rolar um antigo rolo de 

filme no cinema Paradiso. A pessoa que move o filme do ponto de vista da 

complexidade são os operadores. Eles são usados quando precisamos ampliar 

ou alargar a compreensão do fenômeno para o qual ainda não temos uma 

categoria, um conceito, uma noção. Assim também, quando usamos a 
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categoria de operador cognitivo estamos usando a estratégia de por meio de 

uma abordagem expormos um problema. Acabei de usar um operador 

cognitivo para expressar seu sentido, a metáfora.  

Carvalho (2008) afirma que cada circuito de filme atualiza e se recria na 

sequência narrativa. Ao depararmos com qualquer filme acionamos um 

operador simbólico-cognitivo ativado de emoções incontidas, medos arcaicos, 

desejos inconfessáveis e ódios reprimidos jamais confessados. É justamente 

isto que acontece quando utilizamos o cinema como linguagem ampliadora de 

cognição.  

 

Ao transpor para o cinema romances, fatos histórico-políticos, 
experiências extraterrenas, biografias, os roteiros nem sempre 
cumprem fielmente o conteúdo de realidade de uma obra das vidas 
que nela transitam, dos fatos concretos que pretendem relatar. 
Omitem e adicionam fatos, transmutam situações reais, invertem e 
esgarçam temporalidades, superpõem planos existenciais, ordenam 
restos culturais sem se importar com a linearidade da história e com a 
irreversibilidade do tempo. (CARVALHO, 2008, p. 134). 

 

Quem quer ser um milionário? ou Slumdog Millionaire, como é 

conhecido no dialeto indiano, é uma produção americana em parceria com o 

Reino Unido. O longa-metragem lançado em 2008 foi dirigido pelo Cineasta 

Inglês Danny Boyle e escrito por Simon Beaufoy.  Em 2009 foi indicado a 10 

estatuetas das quais foi premiado com oito em uma das cerimônias mais 

importantes do cinema mundial, o Oscar. Venceu nas categorias melhor filme, 

diretor, roteiro adaptado, fotografia, mixagem de som, edição, trilha sonora 

original e canção original. E ainda recebeu quatro globos de ouro em 2009: 

melhor Filme (drama), diretor, roteiro e trilha sonora.   

FICHA TÉCNICA 

Título Original: Slumdog Millionaire 

Gênero: Drama 

Tempo de Duração: 120 minutos 

Ano de Lançamento (EUA / Inglaterra): 2008 

Estúdio: Celador Films / Film4 
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Distribuição: Fox Searchlight Pictures / Europa Filmes 

Direção: Danny Boyle 

Roteiro: Simon Beaufoy, baseado em livro de Vikas Swarup 

Produção: Christian Colson 

O filme é uma adaptação do romance “Sua resposta vale um bilhão”, do 

diplomata Vikas Swarup, que conta a história de um jovem garçom vencedor do 

programa intitulado com o mesmo nome do livro. Na história contada no livro, o 

jovem tem a ajuda de uma advogada que o resgata das mãos dos policiais. O 

rapaz chamado de Ram Mohammad Thomas é preso por que o produtor não 

tem dinheiro para pagar a premiação de um bilhão de rúpias. Por isso, ele 

solicita que a polícia prenda o jovem garçom.  

A versão cinematográfica que nos serve como principal referência não é 

a visão da Índia real, mas uma adaptação segundo a produção americana e 

britânica. Mas nem por isso deixa de ser um relevante legado para nossa 

discussão.  

O filme apresenta a vida de Jamal Malik, um jovem órfão de 18 anos 

prestes a ganhar 20 milhões de rúpias (moeda indiana) em um programa ao 

vivo da televisão de Mumbai. O programa é uma versão semelhante ao “Show 

do Milhão”, produzido e exibido no Brasil pelo Sistema Brasileiro de Televisão – 

SBT de 1999 a 2002. QQSUM é uma adaptação da obra literária sob um novo 

olhar que o distingue em, praticamente, todo o enredo. Jamal é um menino 

pobre, com pouco aprendizado escolar. E mesmo diante de algumas limitações 

determinadas pelo contexto social vivido, acaba ganhando 20 milhões de 

rúpias no programa de TV. Sua vitória é questionada de tal forma que antes da 

última pergunta é preso, interrogado e torturado sob acusação de trapaça.  

O senhor Malik conta para a polícia sua singular trajetória de vida na rua, 

as aventuras com o seu irmão e a história do seu amor perdido, real motivo do 

desafio pelo qual passa no programa de TV. O objetivo principal de Jamal é 

achar sua amada, essa é a resposta que ele deseja da vida. Esse é o principal 

motivo de sua aparição pública na cidade. Ele é um assistente de uma agência 
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de telemarketing, fato de zombaria feita pelo apresentador que o classifica com 

“servidor de café de um call Center de Mumbai”.  

A narrativa fílmica estrutura o roteiro em formato circular compondo três 

grandes narrativas entrelaçadas por flash backs. Se pudesse estabelecer uma 

linha de acontecimento cronológica, diria que o encadeamento se passa no 

próprio programa de televisão. A primeira ordem de cenas é justamente a 

apresentação de sua infância, o convívio com seu irmão Salim, a morte de sua 

mãe e o reencontro com seu amor, Latika. É também a sequência cronológica 

de sua vida no decorrer do filme. O segundo conjunto é representado pelos 

momentos de tortura e interrogatório vividos na delegacia. E o terceiro 

enunciado do filme, bastante importante para nossa pesquisa, acontece a cada 

pergunta feita ao jovem rapaz.  

Para cada resposta, Jamal usa como estratégia suas experiências do 

passado, tatuadas em sua vida, por meio dos processos de comunicação, com 

a vida e pessoas. Para responder às perguntas do programa televisivo, ele 

retoma saberes oriundos do relacionamento social e sua história passada serve 

como chave de resposta para o presente. As mesmas perguntas feitas ao vivo 

na televisão tiveram que ser explicadas uma a uma no inquérito policial. Cada 

solução é dada por um flash back a momentos de sua vida desde a infância.  

Uma estratégia traçada para um conhecimento das raízes da cultura, 

que segundo o semioticista tcheco Ivan Bystrina, advém do sonho, do jogo e de 

outras atividades como:  

 

[...] as atividades lúdicas (também presentes entre os animais), nos 
desvios psicopatológicos [...] e, por fim, nas situações de êxtase e de 
euforia (provocadas ou não, com a ajuda de determinadas 
substâncias ou não, por meio de certos rituais e movimentos ou não). 
(BYSTRINA apud. BAITELLO JUNIOR, 1999, p. 20). 

 

Kamper (1998) relata um debate famoso no final do século XIX na 

Alemanha entre Kant, Goethe, Hegel e o poeta filósofo Friedrich Schiller a 

respeito das necessidades muito específicas do homem no final do século 
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XVIII. Do debate, Schiller refuta a ação positiva do trabalho afirmando que a 

atividade lúdica, o jogo, a capacidade de dedicar-se às brincadeiras e o jogar 

são preponderantes no homem. Vemos isso no filme, pois “professores, 

doutores, advogados, intelectuais nunca passaram de 60 mil rúpias”. O 

letramento proveniente do estudo e do trabalho que, por vezes, consideramos 

como um imperativo para a vida pode não ser a chave de resposta que 

precisamos. Um simples servidor de café nos presenteia com um jogo marcado 

pelos saberes oriundos da vida, da informação, conhecimento e sabedoria 

como o enredo proveniente da experimentação. Todas as respostas vieram 

dele mesmo, da comunicação, a partir da reorganização de seus saberes 

advindos das pessoas, lugares e da própria existência como jogador. Pois, o 

homem “[...] apenas brinca, joga onde ele é Homem, ser humano, na acepção 

integral da palavra, e ele somente é pessoa na acepção integral do termo, onde 

ele brinca e respectivamente joga” (SCHILLER apud. KAMPER, 1998, p. 29).  

Como afirma Morin (1986), nossa denominação clássica pelas 

expressões homo sapiens e homo faber são redutoras e unidimensionais. 

Precisamos compreender essa fissura e retomar ao ser que raciocina por 

absurdo, divaga, sonha e delira. A vida de Jamal é justamente esta metáfora 

para entender que não devemos descartar o demenes (o sonho, a paixão, o 

mito, a arte, o delírio, a loucura) e o ludens (o jogo, o prazer, a festa). Somos 

homo sapiens demens. Uma unipolaridade que exprime duas vidas em um 

mesmo homem: uma utilitária, prosaica (sapiens) e outra lúdica, estética, 

poética (demens).   

 

[...] um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um ser 
subjetivo cujas relações com o mundo objetivo são sempre incertas, 
um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser híbrido que produz 
desordem. E como chamamos loucura a conjunção da ilusão, do 
descomedimento, da instabilidade, da incerteza entre o real e 
imaginário, da confusão entre subjetivo e objetivo, do erro, da 
desordem, somos obrigados a ver o Homo sapiens como homo 
demens. (MORIN, 1979, p. 116-117). 
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A vida de Jamal é neste sentido o caminho por onde trilhamos nosso 

método de pesquisa. A estratégia de jogo do personagem é um importante 

legado para o estudo epistemológico da comunicação e da ciência fora dos 

enraizamentos excessivamente racionais. As atitudes de Jamal podem ser 

entendidas como uma solução para explicar duas noções apresentadas por 

Morin (2008): prosa e poesia. Não estamos falando apenas sob o olhar literário 

que essas duas expressões significam. A poesia é a estética, o amor, o gozo, o 

prazer, a música, é a vida. Já a prosa é levada pela vida racional, trabalho, 

esforço, atividades práticas, técnicas e materiais que são necessárias à 

existência, a sobrevivência.  

Jamal Malik recruta com estratégia para responder aos desafios do 

programa à experiência vivida na prosa e na poesia. Neste caso, alargando um 

pouco mais a noção de poesia concebendo-a como criação, estratégia, 

comunicação original, revolução criativa. Durante todo o trajeto das falas, 

significações e ligações traçadas nos momentos prosaicos da narrativa, Jamal 

sempre surpreende com uma estratégia que permite o caminho da alternância 

entre prosa e poesia. Pois é por meio desta última que, certamente, podemos 

defender a manifestação dos jogos, e diálogos muitas vezes esquecidos pela 

excessiva racionalização da vida. Ambas coexistem, mas, a diferença é como 

conseguimos transformar as dificuldades em coisas boas. "A infelicidade 

caminha de braços dados com a felicidade, e a felicidade deita-se ao pé da 

infelicidade" (TAO-TE-CHING apud. MORIN, 2008b, p. 9).  

O “Senhor Malik”, conhecido como o homem que sabe todas as 

respostas realmente conseguiu alcançar o objetivo quando entrou no QQSUM. 

Isto aconteceu após um diálogo com Latika.   

Anos depois, separados desde a juventude, Jamal encontra a jovem 

casada como um milionário. Entra na casa, observa o senhor vendo o 

programa QQSUM e pergunta para a moça: 

Jamal: Por que todo mundo gosta deste programa? 
Latika: Porque é a chance de escapar! 
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Após o diálogo que serve como ponto de conflito e de virada da estrutura 

dramática, Jamal responde todas as perguntas, ganha 20 milhões de rúpias e 

se junta a Latika.  

Mas não foi uma trajetória por acaso. Jamal por excelência conseguiu 

reorganizar o que hoje falta nos processos de comunicação, transformar a 

informação em sabedoria. Temos hoje um excesso de informação, falta de 

organização e pouco conhecimento. Isto porque pouco se sabe dos limites da 

comunicação. Provavelmente, nunca iremos saber, mesmo assim não 

podemos deixar de participar do jogo da vida. E para isso, precisamos jogar 

como para nossa sobrevivência. A narrativa na delegacia evidencia um dos 

argumentos desta aposta:  

Depois de algumas torturas, o guarda questiona o delegado a 

possibilidade de Jamal realmente saber das respostas. O delegado responde 

prontamente:  

– Professores, doutores, advogados, intelectuais nunca passaram de 60 mil 

rúpias! O que um favelado poderia saber?  

As câmeras enquadram o Jovem preso a uma corda fixada no alto da 

sala quando Jamal retoma a consciência, depois de tortura elétrica que o 

deixou desacordado. Cospe o sangue que representa metaforicamente a 

tortura e este corre em seu peito. Ele então responde: 

– Eu sabia as respostas.  

 



66 
 

A experiência de vida do personagem é a grande resposta para tal 

questionamento. O processo de comunicação no filme, como o entendemos, é, 

por excelência, a estratégia através da qual se pode jogar. O mecanismo de 

resposta é, portanto, a comunicação com as experiências da vida. Na medida 

em que a vida exige dele resposta, como nas perguntas do programa de 

televisão ou no interrogatório policial, ele acessa situações vividas no passado 

que servem de código para a sua história futura.  

As respostas vêm da astúcia, criação, inventividade e outras artimanhas 

de Jamal que servem de acesso a outras vivências, como vemos em cada 

articulação no decorrer da narrativa. Baitello Junior (1999) ajuda a afirmar tal 

proposição: “O homem cria, sua criação o estimula e lhe modifica as 

habilidades e as capacidades, transformando-lhe a vida enfim. Isto, por sua 

vez, o torna mais inteligente, hábil e competente para as novas criações”. 

A principal estratégia de Jamal era saber o que fazer com a informação, 

o conhecimento e a sabedoria, três estágios proporcionados ao ser humano 

por meio do processo de comunicação interpessoal e intrapessoal.  

 

Essas três palavras são usadas apressadamente como se fossem 
sinônimas, como se significassem a mesma coisa. Mas é preciso, por 
um lado, distingui-las; por outro, compreender que da metamorfose 
da primeira na segunda e da segunda na terceira depende, em 
grande parte, saber pensar bem para enfrentar e conviver com os 
enormes problemas e desafios colocados hoje nos níveis locais e 
globais (ALMEIDA, 2010, p. 70). 

 

Qualquer um pode receber uma informação de uma mídia ou de uma 

pessoa e não constituir conhecimento. Visto como os computadores acumulam 

milhões de bits e com eles, informações, mas não produzem um saber mais 

organizado. Isto também ocorre com inúmeras matérias produzidas pelos 

telejornais quando não geram conhecimento algum no público. Por 

conseguinte, em primeira análise, o escape de informação não se configura 

como conhecimento. O que acontece nas rodas de conversas sobre os 

noticiários de televisão que dias mais tarde são deletadas da cabeça das 
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pessoas. Como diria Paul Lazarsfeld, a disfunção narcotizante da televisão 

levantada é algo motivador de uma determinada apatia política na grande 

massa da população. Pois gera algo que é despercebido logo em seguida 

como afirma (ARAÚJO, 2001). 

Jamal pode ter recebido uma infinidade de informações que 

permaneceram sem acesso ou foram descartadas. No entanto, o processo de 

significação que gera conhecimento é baseado na seleção da informação que, 

por sua vez, articula um significado a ela. Um tratamento resultante do trabalho 

de estabelecer, através do pensamento, ligações entre os dados, observações, 

aproximações, diferenças e junções entre os indícios caracterizadores do 

fenômeno, do tema. Em resumo, um trabalho de organização: “Conhecimento é 

aquilo que permite situar a informação, contextualizá-la e globalizá-la, ou seja, 

inseri-la num conjunto”, afirma Morin (2003d, p. 125).  

Este estágio do homem pode ser entendido como uma manipulação 

cognitiva, um trabalho artesanal do pensamento. Jamal sem dúvida, no 

momento em que as perguntas eram feitas, começava a religar as informações 

acumuladas em sua memória. Relembrava ou descartava algumas delas e em 

outros momentos estabelecia por meio da eleição das informações subjacentes 

a provável resposta.  

Tal observação permite perceber o que está implícito de maneira 

bastante subjetiva, complexa. Visto que, mesmo diante de tanta determinação 

da produção da linguagem como afirma Maingueneau (2005) na 

intencionalidade e orientação do discurso, existe sim uma possibilidade grande 

da matéria bruta da informação, mesmo que lapidada, se configure ou não 

como conhecimento.   

Outra confusão frequente é tomar como sinônimo as palavras intelectual, 

cientista e acadêmico. De fato, o intelectual deve ser entendido de forma ampla 

como aquela pessoa que transforma a informação em conhecimento, 

transformando o fato e uma notícia por meio de uma prática sistemática, 

permanente, cotidiana.  
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O intelectual é aquele que manipula constantemente a mesma 
interpretação, inserindo-o num campo maior, observando suas 
transformações, dialogando com ela, pensando sobre ela em outros 
contextos próximos e distantes. O intelectual é um artista do 
pensamento, porque dá forma a um conjunto de dados, 
aparentemente sem sentido e desconexo. Onde quer que se opere 
essa complexa arte do pensamento aí está em ação um intelectual. 
Por isso, podemos falar em intelectuais da tradição. (ALMEIDA, 2010. 
p. 72). 

 

Jamal Malik é um intelectual da tradição. Seu conhecimento vem da 

vida, das estradas, dos lugares visitados. E isto acontece tanto com os 

profissionais que passaram pelas universidades, quanto com pessoas que 

exercem alguma atividade nas favelas como Jamal Malik. “A educação formal é 

apenas uma das possibilidades de educação dos sentidos. Existe uma 

sabedoria não acadêmica”, afirma Morin (2003, p.10) ao criticar os intelectuais 

que ainda creditam ao espectador de massa à condição de pessoas menos 

favorecidas intelectualmente.  

Se o primeiro nível são as informações e o tratamento destas se 

converte em conhecimento, a sabedoria é por outro lado, um estado mais 

aprimorado do conhecimento. Pode ser que sob certos aspectos sejam 

tomados por sinônimos, contudo, “ela [sabedoria] parece ser mais um jeito de 

viver e sentir do pensamento; uma maneira de falar do mundo que associa 

simplicidade e sentimento de parentesco, coragem e afeto, vontade de verdade 

e consciência da incompletude e do erro” (ALMEIDA, 2010, p.72). 

A vida de Jamal como um provável símbolo para o entendimento do 

complexo nos evidencia esta ideia de que o conhecimento é sempre algo, 

parcial, provisório, inacabado. É justamente este o maior desafio para 

conseguir responder as questões do programa de televisão. É necessário 

saber interpretar muito bem este mundo repleto de incertezas. Ele usa de 

estratégias criativas para responder aos questionamentos da vida por meio do 

próprio caminhar, do significar, codificar, ressignificar, recodificar e assim 

sucessivamente. Não existem regras ou programas, pois de que servem diante 

de contextos flutuantes, incertos. Por isso, construção fílmica, narrativa é um 

grande discurso para a vida. Sua experiência é a chave de respostas para as 
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perguntas da vida. Tento comprovar isto apresentando sua aplicabilidade por 

meio de uma estreita e breve relação como alguns termos técnicos da teoria da 

complexidade apresentando-os no último tópico deste ensaio. Mas antes, 

vejamos uma cartografia do jogo, o que faremos a partir de tópicos.  

 

 

 

Como é necessário ir ao fundo do poço ou Amitabh Bachchany. 

 

Neste caminho, a primeira pergunta é a mais simples e simultaneamente 

também, mais complexa. Conduz a uma resposta tão rápida quanto às 

postadas no infográfico inicial do filme.  

Pergunta: Como Jamal ganhou os vinte milhões de rúpias: Trapaceou, 

teve sorte, genialidade ou estava escrito? 

Jamal usou a comunicação e a estratégia de ordenação temporal e 

decidiu as respostas a partir das experiências vividas. Por certo, ele operou 

pela agilidade, esperteza, astúcia, pelo jogo e também pela sorte e genialidade. 

Tudo isto faz da vida do personagem a condição necessária a tal proposta. 

Cada resposta para as perguntas representam uma estratégia traçada para a 

vida, uma comunicação intrapessoal e com o mundo.  
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Apresentador:  
– Então, Jamal, está pronto para a primeira pergunta de 
mil rúpias? 
Jamal:  
– Sim.  
Apresentador:  
– Não é um mau dinheiro para se sentar numa cadeira e 
responder uma pergunta! Melhor do que fazer chá, não? 
(risos) 
Jamal:  
– Não. Sim. Não. 
Apresentador:  
– Não? (risos) Sim? Essa é sua resposta final? (risos do 
auditório). Então lembre-se, você tem três opções de 
ajuda: Perguntar à platéia, cinquenta/cinquenta e 
telefonar a um amigo. Valendo mil rúpias, a primeira 
questão é: Quem foi a estrela do filme de grande 
sucesso de 1973 Zanjeer? 

 

Cena em flashback 

Sons de helicópteros, moscas e imagens aéreas da cidade indiana 

Mumbai. Dois irmãos em um sanitário público. O irmão mais velho sentado em 

uma cadeira de madeira espera clientes para oferecer o sanitário como serviço. 

Dentro do cubículo de madeira, onde os indianos fazem suas necessidades 

fisiológicas em meio às atividades sociais, encontra-se Jamal ainda na infância. 

Mais novo e aparentemente menos preocupado com a ocupação e retorno 

financeiro, ele passa longos minutos até a chegada do próximo cliente. 

 

 

 

Fala um homem ao chegar ao lugar.  
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– Estou apertado, ho, hohohohó! Pegue, tome o dinheiro. 

Salim anda até a porta, bate e diz:  

–  Jamal, sai daí, que Prakash quer usar! 

Jamal responde: Eu ainda não acabei.  

– Chega de enrolar garoto! Isto é urgente. Retruca o homem. 

Jamal: 

– Não quer sair! E desde quando tem tempo para fazer cocô?  

Salim fala: 

– O limite é quando chega um cliente, Jamal! 

O homem pede o dinheiro de volta e dá uma tapa na cabeça de Salim. 

– Jamal, você me fez perder o cliente! 

Surge uma voz do alto de uma casa próxima anunciando em meio ao som de 

um helicóptero: Esse helicóptero é o de Amitabh. 

Amitabh é o homem mais famoso da Índia, um artista do cinema que tem 

grande fama. Ao perceber que seu astro está chegando, Jamal levanta-se, 

veste a calça e fala: Amitabh Bachchan? Surgem então algumas cenas de 

filmes com o ator ... Jamal vê o helicóptero passar por cima seguido por um 

barulho de porta trancada. Salim acaba de prender a saída com uma cadeira.  

Depois de sucessivas tentativas de arrombar a porta, Jamal olha por 

uma brecha na madeira e vê a população se dirigindo ao local de pouso.  

Jamal retira do bolso uma foto do ator, olha para a imagem e, em seguida, para 

a passagem das fezes que são jogadas no chão da cidade abaixo do sanitário 

de madeira. Olha novamente para a foto, para o chão. Tampa o nariz e pula se 

encobrindo das fezes coletivas de Mumbai deixando apenas a foto do ídolo de 

fora.  
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Neste momento o artista acaba de descer e é circulado pela imprensa da 

cidade e policiais que contém a população em busca de um espaço perto do 

principal personagem dos filmes indianos. Jamal começa a correr por entre o 

público em direção ao seu ídolo e recebe o autógrafo.  

RESPOSTA: Amitabh Bachchan!  

 

No jogo da vida somos reconhecidos pelo que fazemos. O apresentador 

do programa de TV rotulou Jamal como “o servidor de café de um Call Center” 

e, por meio deste mesmo operador, o jovem buscou ser reconhecido pela 

aparição midiática como estratégia para reencontrar Latika. 

A própria regra pode servir de constante quebra dela mesma. E assim, 

devemos saber que a contrafação da vida também subsiste em nós, mais perto 

do que podemos perceber. No caso de Jamal, seu irmão corresponde ao seu 

maior inibidor desde a sua infância. Em seguida, a obtenção do autógrafo, 

Salim escondido de seu irmão vende a foto. 

Se para o expectador do filme Salim parece ser o vilão da história, para 

Jamal é diferente: ele ama seu irmão, apesar de tudo. Os dois seguiram 

caminhos diferentes desde a infância, um percorreu um caminho por uma 

condição pautada numa ética e o outro negociou com as oportunidades da vida 

a partir de meios e subterfúgios corruptos. Salim, por outro lado, vê em Jamal 

um caminho tomado pela esperança na vida. O que essas circunstâncias de 

vidas diferentes têm a ver com o princípio ético apresentado por Morin 

(2005a)? Por um lado um imperativo que se origina do interior do homem. Por 

outro, uma influência originada por uma fonte externa, constituída pela cultura 
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que surge das regras sociais, convívio, e até da organização fisiológica, 

genética. Mesmo diante da crise ética enfrentada por Salim, não podemos 

deixar de lembrar que foi por meio dele, sua coragem e ousadia que Latika 

pôde encontrar Jamal, ao libertá-la da posse de malfeitores. O bem e o mal 

existem em todos nós. O homem moral opera uma permanente permuta entre 

o egocentrismo e o altruísmo. Somos um misto de barbárie e bondade, 

operando pela inclusão na sociedade pelo coletivo ou exclusão, garantindo 

nosso eu egocêntrico. E neste roteiro contraditório posto pela incerteza, a boa 

conduta foi o fio condutor da história. 

Como mostra o filme, Jamal sempre joga com a vida. Muitas vezes é das 

exclusões e traições que tomamos as rédeas e conseguimos alcançar o 

sonhado. Jamal é justamente a expressão disto. Na sociedade indiana não se 

toca nas mãos dos limpadores de sanitários públicos por considerar uma 

imundice. Podemos imaginar o grau de exclusão atribuído a Jamal. Foi, 

portanto, literalmente através da merda que ele alcançou a vitória naquele 

momento demonstrando como, às vezes, é necessário ir ao fundo do poço para 

obter a vitória. 

Estabeleço a primeira pergunta10 como a chave para o entendimento do 

filme. Por isso, desdobrei-a com mais especificidade e comentários. Por outro 

lado, passaremos de forma breve a cada questão respondida por Jamal. No 

próximo capítulo, intercruzo e estabeleço um panorama epistemológico da 

comunicação apresentado até o presente momento a partir delas. 

Com as próximas perguntas desejo apenas construir um grande álbum 

de fotografias. É esta segunda a segunda estratégia de método. Em cada livro 

de fotos pessoal, escolhemos um momento importante e bastante significativo 

para registrar. Toda fotografia é a legitimação de uma composição linguística e 

uma dimensão espaço-temporal. É um certificado de presença, uma vivência 

que escolhemos eternizar. Em semelhança com o que Martins (2009, p. 16) 

apresenta, toda “Fotografia é um testemunho, um depoimento silencioso que, 

                                            
10 Quem foi a estrela do filme de grande sucesso de 1973 Zanjeer? 
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assim como a pintura, a escultura ou outras linguagens, carrega a identidade 

de seu autor”.  

Entendendo desta forma, cada conjunto de fotos estabelecidas em um 

aparato físico paginado semelhante a um livro, pode ser entendido como um 

resgate de uma certificação vivida. Desde criança, somos fotografados e 

passamos a fazer parte da memória familiar. Festas de final de ano, 

aniversários e batizados são registradas como momentos importantes para o 

legado familiar. E assim, cada foto passa a fazer parte de uma sequência de 

momentos que correspondem à narrativa de vida, através da escrita, a 

iconográfica.  

Contudo, a vida de cada indivíduo não corresponde à soma das 

imagens. Os quadros estáticos da vida motivados pela necessidade de guardar 

na memória ou em um papel fotográfico, não devem ser entendidos como o 

resumo de uma história de vida. Mas, de um recorte dela. Na maioria das 

vezes, não temos a escolha de guardar esse ou aquele instante considerado 

de extremo interesse a lembrar futuramente. Se pensarmos na última vez que 

sonhamos, por exemplo, é possível relembrar um sonho?  

Na maioria das vezes não. Podemos lembrar agora da sensação 

proveniente da primeira volta de bicicleta ou do que falamos ao brigar pela 

primeira vez na escola? Muitas vezes não lembramos o nome do primeiro 

professor ou professora. Marcamos apenas alguns, os que decidiram como 

uma espécie de vida própria resistir em nossa lembrança. Existem sim, certos 

momentos que decidimos encaixotar em nossa vida. Por outro lado, de maneira 

muitas vezes intensa e cruel, têm fotos que ficam gravadas sem sequer termos 

a opção de apagá-las. Essas são as que realmente formam o nosso caráter, a 

nossa maneira de jogar na convivência social. São essas experiências que na 

presente dissertação ganham o significado de narrativa primordial.  

Categoricamente, na maioria das vezes não temos a possibilidade de 

lembrar algo a ser questionado por outra pessoa. Existem afetações que em 

nossas vidas transformam-se em personagem. Um personagem chamado pelo 
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nosso nome, muitas vezes com vida própria. E para acessá-lo, é necessário 

comunicar-se com ele.  

Na vida de Jamal as experiências proporcionadas pelos desafios e 

dificuldades servem como lição para algumas questões mais na frente. Esses 

saberes são edificados aos poucos como já dissemos. Por meio de situações 

vividas pelo personagem, é importante ressaltar que esses momentos só vêm à 

tona porque são solicitados. Uma fenomenologia da comunicação humana 

poderia ser discutida como o processo eventual ou permanente dos flash 

back´s de cada um de nós, o que lembramos. 

Trazendo de volta a ideia do álbum fotográfico, acrescentamos que esse 

recurso não se limita ao clichê segundo o qual uma sequência fotográfica 

corresponde a um conjunto linear de narrativa.  O conjunto de imagens 

apresentadas a partir da vida de Jamal não corresponde à totalidade de 

registros da memória de sua vida, mas são mais profundamente as imagens de 

circunstâncias recrutadas por ele. Esse fato pode ser generalizado: o que 

trazemos à tona de nossas experiências de vida é apenas um download que 

contém registros outros por vezes inconscientes, outras vezes recalcados. E é 

necessário uma “circunstância disparadora” para que alguns desses registros 

recalcados se expressem. Essa circunstância é, na verdade, um processo de 

violentamento do pensamento de acordo como Deleuze e Guattari (1995). Algo 

nos desestabiliza, nos atravessa, nos força a pensar, a produzir algo. Neste 

caso, só existe conhecimento por meio deste processo de afetação. Não no 

sentido afetivo da expressão, mas, significa aquilo que incomoda e provoca o 

novo. Este é o esforço que fazemos a cada ato comunicativo. 

O filme serve como guia de interpretação, por isso, veremos além das 

fotos que marcaram cada resposta, uma espécie de narrativa mais próxima ao 

discurso cronológico fílmico. Isto servirá como mais um índice, pois, cada 

palavra precisa ser entendida dentro de um contexto de interações, pausas e 

frases. 

Estabelecer a condução de uma narrativa iconográfica talvez tenha sido 

bastante redundante principalmente pelo excesso de diálogos e legendas. Por 
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outro lado, sei que nem todos os leitores desta dissertação assistiram ao filme. 

Decido correr o risco pela repetição e redundância e não operar por omissão.  

 

Quando o cego pode ver ou Benjamin Franklin. 

 

Cena em flashback 

Jamal e Salim começaram a viajar pela Índia vendendo chaveiros, 

roubando comida e se “virando” como podiam. E assim foram crescendo. Na 

adolescência, chegaram ao Taj Mahal onde Jamal começou a observar os 

guias turísticos oficiais para depois começar a trabalhar como um deles. No 

mesmo período, Salim começava a roubar sapatos nas entradas dos 

ambientes públicos. Em certo momento, um casal confundiu Jamal como um 

guia que assumiu a função e começou a trabalhar. Todas as informações eram 

criadas por Jamal por meio de sua imaginação e criatividade. Enquanto Jamal 

começava a ganhar dinheiro tirando fotos, Salim juntava-se a outros garotos 

para roubar os turistas e começar a vender sapatos nas entradas dos locais 

púbicos.       

Jamal leva um casal de turistas americanos à maior lavandeira de toda 

Índia. Antes que eles voltassem ao carro do casal, Salim comandando um 

grande grupo de crianças “depenou o carro” dos turistas. Quando Jamal chega 

com o casal, um policial começa a bater em Jamal acusando-o. O turista pede 

para o oficial parar e defende o jovem: 

Homem: 
– Você está bem? 
Jamal: 
– Você não queria ver um pouco da Índia verdadeira? 
Agora você viu. 
Mulher: 
– Aqui está um pouco da verdadeira América, filho. 

 

Cena para Jamal em QQSUM.  
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5ª Pergunta: Na nota de 100 dólares americanos, tem uma foto de qual 

estadista americano? 

A) George Washington 

B) Franklin Roosevet 

C) Benjamin Franklin 

D) Abraham Lincoin 

Jamal passa alguns segundo olhando concentrado para uma câmera. 

Fato que mexe com a equipe de produção que começa a falar.  

Homem da produção: 
– Meu Deus, ele está olhando para a câmera. Ele não 
sabe a reposta. Isso vai se prolongar, aguardem! 
 Mulher da produção: 
– Não, ele vai brincar com ele primeiro. 
Apresentador: 
– Jamal, você recebe muitas notas de 100 dólares? 
Jamal: 
– É a gorjeta mínima pelos meus serviços! 
(Risos) 
Apresentador: 
– Agora sei porque minhas contas de celular são tão 
altas. Eles dão gorjetas de 100 dólares ao rapaz do chá.  
(Risos) 
Jamal: 
– É “C”, Benjamin Franklin. 
 

A imagem corta para a delegacia onde o oficial 
regente pergunta: 

 
Delegado: 
– Quem está na nota de mil rúpias?  
Jamal: 
– Eu não sei! 
Delegado: 
– Não sabe? É o Gandhi. 
Jamal: 
– É, eu já ouvi falar dele! 
Delegado: 
– Não dá uma de esperto, ou você vai levar choque de 
novo. 
Jamal: 
– Olha, eles não me fizeram esta pergunta. Não sei por 
que, pergunta pra eles? 
Delegado: 
– Engraçado, não parece interessado em dinheiro. 
Explica a nota de 100 dólares! 
 

Cena em flashback 
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Salim e Jamal voltam a Mumbai. Lá Jamal começa a procurar Latika 

perguntando por ela em vários lugares da cidade. Salim afirma que eles 

perderam muitos amigos, uma boa vida e muito dinheiro pela decisão de voltar 

para a cidade e procurar a moça. Mesmo assim, Jamal permanecia a procurar 

a amada ao sair do trabalho.  

 

Salim: 
– Há 19 milhões de pessoas nesta cidade Jamal. 
Esquece ela!  
 
Jamal segue seu rumo e encontra um jovem chamado 
Arvind com deficiência visual. O garoto está cantando ao 
final de uma escada. 
 
Arvind: 
– Saudações senhor. Abençoados sejam aqueles que 
fazem o bem para o próximo. (O jovem cheira a nota e 
pergunta qual é o valor da nota). 
Jamal: 
– 100. 
Arvind: 
– Então você acha que eu sou um tolo? 
Jamal: 
– Eu juro pela alma da minha mãe. 
Arvind: 
– O que tem na nota, a cara de quem? 
Jamal: 
– Tem um velho na nota. Ele é careca em cima e tem 
cabelos compridos nos lados. Parece uma garota. 
Arvind: 
– Benjamin Franklin. (O jovem passa a mão em Jamal e 
diz): então você cresceu, Jamal. Eu fico feliz por você. 
Jamal: 
– Eu sinto muito Arvind. (O jovem foi um dos garotos 
mutilados para conseguir mais dinheiro).  
Arvind: 
– Você se salvou meu amigo, eu não tive tanta sorte. 
Esta é a nossa diferença.  
Jamal: 
– Arvind, eu tô procurando.... (Arvind não permite que 
Jamal termine a frase e responde). 
Arvind: 
– Você deve ir a Maman. Fique longe, ele Jamais 
esquece! 
Jamal: 
– É a Latika a quem eu devo. Ela está viva, não está? 
Arvind: 
– Mais do que viva. Ela está na Pila Street. Eles a 
conhecem como Cherry. 
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 Jamal agradece e corre para tentar reencontrá-la.  

RESPOSTA: “C”, Benjamin Franklin. 

 
(Arvind reconhecendo o dinheiro e Jamal observando o desenho da nota) 

 
 

 O jovem Jamal segue um dos maiores desafios do nosso século, buscar 

compreender este mundo repleto de incertezas, ambiguidades e contradições. 

Seu conhecimento parte de uma comunicação entre os cinco sentidos como 

cita Michel Serres: 

 

[...] não existe nada no intelecto que primeiramente não estivesse nos 
sentidos. Entretanto, no fim do caminho iniciado com a sensação, a 
sapiência cede lugar à sagacidade; ou seja, mais do que a esses 
conhecimentos canonizados pela ciência, esse caminho conduz, na 
verdade, a um gosto refinado, a um olfato requintado, a um tato 
aveludado, forma igualmente uma visão delicada das nuances, cultiva 
uma audição musical ou linguística sutil, constrói, em resumo, uma 
cultura superior e permite a iniciação a uma das belas-artes. 
(SERRES, 2004. p. 66).    

 

 Para Serres (2004) a sabedoria do homem parte de um sapiens que 

saboreia, e longe de servir como fonte única de conhecimento, pois o autor faz 

um alerta sobre pensar os sentidos como nascente do conhecimento. Não 

podemos reduzir o entendimento aos cinco sentidos, pois reduziríamos o resto 

do corpo a função de periféricos mecanismos de condução aos cinco terminais 

sensoriais. Arvind é um exemplo deste mecanismo do saber. Após algumas 

falas, “o jovem passa a mão em Jamal e diz: então você cresceu, Jamal. Eu 

fico feliz por você”. Reconhece Jamal a partir primeiro da audição e, 

consequentemente, o toque representa esta condição de aprendizado pelos 
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sentidos. Fato que também permanece como a identificação do velho na nota 

de 100 dólares. “Ele é careca em cima e tem cabelos compridos nos lados. 

Parece uma garota”, diz Jamal. 

 Defendo aqui mais uma vez a ideia/hipótese de que só existe 

conhecimento pelo corpo, a origem do conhecimento objetivo ou subjetivo, 

habita nosso corpo. Não podemos afirmar conhecer pessoa ou coisa antes de 

construir uma arquitetura fisionômica por intermédio deste corpo que criar e 

recriar formas, aparências, movimentos e permite o surgimento de novos 

saberes. Silva (2003) defende o entendimento do corpo como meio de 

produção de conhecimento. Interpretamos a vida e passamos por meio das 

práticas culturais o saber sensível. O corpo na verdade é uma mídia primária e 

diante da cultura, dita uma configuração dos fenômenos comunicacionais 

gerados pelo corpo. “A vida se registra e se expressa por intermédio do corpo 

no tempo e no espaço. Os processos de organização espaço-temporais 

delimitam e selecionam algumas possibilidades com a exclusão de outras 

tantas, e tudo a partir de uma base corpórea”. (SILVA, 2003, p. 123). 

  

É hora de jogar ou Aramis 

 

Apresentador (9ª pergunta): 

– Próxima pergunta: Na história dos três mosqueteiros de Alexander Dumas, 
dois mosqueteiros chaman-se Athos e Porthos. Qual é o nome do terceiro 
mosqueteiro? 

A) Aramis 

B) Cardeal Richelieu 

C) D´artagnan 

D) Planchet 

 Essa é uma pergunta que persegue a vida de Jamal. Quando criança, 

ele e Salim chegaram atrasados na aula sobre literatura. Justamente nesta 
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aula o professor já havia falado sobre os três mosqueteiros de Alexander 

Dumas. Anos mais tarde, Jamal sugeriu a Salim que eles deveriam chamar a 

menina (Latika) porque ela seria o terceiro mosqueteiro.  

 Esta questão é o fechamento do programa. Salim morre para que Latika 

consiga fugir do seu marido milionário.  Após este acontecimento, Latika passa 

a ser um dos 90 milhões de espectadores que assistem a última pergunta feita 

a Jamal em uma emissora da TV pública de Mumbai.  

Muitas pessoas estão nas ruas, nas casas e vitrines de lojas de televisão 

acompanhando o desfecho da história que contagiou a sociedade indiana. 

Praticamente todos os noticiários da televisão apresentam a vida do jovem 

milionário. O programa QQSUM começa mais uma vez. (Aplausos e gritos da 

plateia). A imagem corta pra Latika saindo do carro e indo assistir ao programa 

em uma das vitrines repletas de pessoas na cidade. De repente, o programa 

começa. 

Apresentador: 
– Pergunta final por 20 milhões de rúpias. Acho que não 
saberá a resposta. 
Jamal: 
– Não vou nem tentar, eu não sei. (Uhhhhh responde a 
plateia em peso). 
Apresentador: 
– Não sabe? Então vai pegar os 10 milhões e vai 
embora? 
Jamal: 
– Não, eu vou jogar! 
Apresentador: 
– Deixa eu dizer Jamal: se você responder errado, perde 
tudo. 10 milhões Jamal. 

 

O senhor Malik tem a chance de ligar para uma pessoa o ajudar. Liga 

para o telefone de Salim e Latika atende. Ela não sabe a resposta, mas está à 

sua espera. Em 15 segundos, em contagem regressiva, o apresentador manda 

o computador marcar a resposta “A” escolhida por Jamal. 
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Apresentador: 
– Computador, marque a resposta “A”. Jamal Malik, um 
rapaz de um Call Center de Mumbai, o rapaz do chá. 
Pela imensa quantidade de 20 milhões de rúpias eu vou 
perguntar: Qual é o nome do terceiro mosqueteiro? Você 
responde “A”, Aramis. Eu tenho a dizer: resposta certa (a 
plateia se levanta comemorando como se fosse de cada 
um a vitória. E assim, toda a cidade fica em festa, menos 
Jamal que desde a primeira resposta correta age como 
se nada estivesse acontecendo). 

 

RESPOSTA: “A”, Aramis. 

 

Jamal olha para cima acompanhando a chuva de papéis prateados e a 

multidão de pessoas que acompanhavam o programa começam a bater palmas 

e ficar de pé. Malik recebe então o cheque de 20 milhões de rúpias e 

reencontra Latika na estação de trem.  

O filme termina com mais uma metáfora significativa sob uma trilha 

sonora. Jamal enxerga sua amada a duas pistas de trens e passa, uma a uma 

relembrando cada chave de resposta. A última imagem e a que fica neste 

momento atual é o reencontro com a jovem moça.  

Jamal: 
 – Sabia que é nosso destino. 
Latika: 
– Pensei que só iríamos nos reencontrar após a morte. 

 

Jamal beija a cicatriz no rosto de Latika e diz: “Este é o nosso destino”.  

Num artifício cinematográfico exemplar e que exemplifica o princípio da 

recursividade, o diretor da película lança para o espectador uma pergunta 

importante:  
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Pergunta do filme: Como Jamal Malik se tornou vitorioso e ganhou 20 

milhões de rúpias? 

A) Trapaceou 

B) Teve sorte 

C) Ele é um gênio 

D) Estava escrito  

 O narrador escolhe a letra “D”: Estava escrito. O contexto da resposta 

remete ao contexto religioso da Índia. 

 
(Encontro final de Jamal e Latika) 

 

O filme pode não ter acontecido e, é de fato, uma ficção. No entanto, os 

mecanismos, por exemplo, da ciência com a aposta de sintetizada em cada 

interlocutor deste ensaio algo substancial, é realmente fruto de um jogo. O filme 

é uma duplicação da realidade, é o jogo como de fato ele é mesmo. Se a vida 

quer ser um jogo, se a cultura é um jogo, logo, Quem quer ser um milionário? 

pode ser um operador cognitivo necessário para expressar com mais 

exuberância o caráter lúdico do acaso e das diversas nuances originárias da 

comunicação e da vida.  

Portanto, a palavra-chave deste método de compreensão não é a 

simplificação da existência humana, nem a complexa relação cultural e 

científica produzida pelo homem. Nem muito menos, o constante conhecimento 

de uma comunicação total de tudo e entre todos. Mas, de fluxos de informação, 

ligações entre as pessoas e o ambiente, entre as consciências individuais e 

coletivas, fruto da relação entre a matéria e sua condição de existência, do 
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estar junto: da comunicação. É desta relação que surge a cultura e o 

aprendizado dos saberes da vida. Por isso, considero a trajetória de Jamal 

bastante significativa para defender tal sentido. 
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A COMUNICAÇÃO COMO UM JOGO 

Os jogos têm a finalidade de nos ajudar na 
adaptação à realidade, além de facilitar 
sobremaneira o aprendizado, o comportamento 
cognitivo (BYSTRINA, 1995, p. 14). 

 

Sabemos bem que é impossível dar conta do complexo sistema de 

produção da comunicação nas culturas humanas, mas sabemos, também, que 

é preciso ensaiar exercícios de entendimento que se aproximem da complexa e 

incerta construção de sentido entre as pessoas. Cada sentido é a resposta de 

um grande esforço cognitivo, cada diálogo é, portanto, um grande desafio. 

A comunicação está sendo entendida como parte de um jogo: do jogo da 

vida em sociedades humanas, isto porque não desconhecemos as pesquisas 

que demonstram a vida coletiva e a comunicação entre outros animais e 

mesmo a comunicação entre plantas, como expressa as pesquisas de Pelt 

(1998). Mesmo reconhecendo, pois, que o processo de comunicação se 

expressa no domínio mais estendido e cujo conhecimento permite ampliar e 

reproblematizar a concepção de comunicação entre os humanos, nos 

restringimos a este último cenário. 

Para expor um desses exercícios de compreensão do fenômeno da 

comunicação me faço valer aqui de três princípios (retroalimentação, 

recursividade e holograma), reitores do método edificado por Edgar Morin 

como operadores capazes de reordenar os argumentos e referências feitas no 

capítulo anterior sobre a experiência da comunicação no filme Quem quer ser 

um milionário?  Antes, porém, expomos o contexto no qual os três princípios da 

complexidade encontram sentido. 

Como é possível depreender do filme, Jamal Malik estabelece a 

comunicação como imperativo para a vida. Durante a participação no programa 

QQSUM, ele age pela estratégia de retomar momentos de sua história. Fatos 

que aparentemente encontram-se no campo da informação e a cada instante, 

se tornam conhecimento. É esta a finalidade da comunicação segundo Morin 

(2003b, p. 123). “Comunicamo-nos para informar, para nos informarmos, para 
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conhecer, para, eventualmente, nos conhecermos, para explicar, para nos 

explicar, para compreender e nos compreendermos”.  

No leque de vivências, Jamal revisita momentos de prazer e outros do 

trabalho árduo como mecanismo de sobrevivência. É assim que agimos 

segundo o jogo apresentado por Chateau (1954): o jogo pode ser funcional ou 

lúdico. Ao primeiro, cabe a passividade, pois é proveniente de uma obediência 

instintiva, uma função da espécie. É essa concepção funcional e prosaica que 

está na base da crítica de Kamper (1998) ao trabalho. O segundo (lúdico) é 

ativo, consciente e representa uma necessidade de expressão de todo o ser. 

Portanto, a funcionalidade pode ser exemplificada pelo aprendizado das 

crianças que mesmo em momentos considerados banais para os adultos, 

aprendem coisas novas com situações aparentemente mais simples, através 

da repetição, elas aprendem as coisas complexas.  

Flusser (1967) apresenta outra noção de jogo: fechado e aberto. O 

primeiro pode ser classificado quando o repertório e a estrutura estiverem 

imutáveis. O segundo tem caráter mutável. Um exemplo da não mudança, que 

representa o jogo fechado, é o xadrez, suas regras são fixas e apesar das 

estratégias serem individuais, não se pode estabelecer um caráter lúdico. Cabe 

aos participantes, jogar e colocar as peças em sequência. Agimos assim, por 

programação, quando somos coagidos a funcionar a partir de uma técnica, do 

trabalho. Para Flusser (1998), os aparatos técnicos como a máquina de 

fotografia é programada para funcionar de acordo com uma lógica material – 

suas funções – na mesma maneira em que nos programam a agir em 

conformidade como suas funções. Isso acontece com as conversas breves e, 

muitas vezes, sem sentido, proporcionadas pelos sistemas de informação ou 

pelas Redes Sociais. Passamos muitas vezes a agir na sociedade como 

máquinas. Esses argumentos podem ajudar a compreender as atitudes de 

Jamal e Salim. No entanto, ambos ultrapassam a noção sublinhada por 

Chateau (1954), eles operam de forma complexa alterando o que é da ordem 

funcional e repetitiva e o que é da ordem do lúdico e da criação. 
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A todo momento Jamal brinca com este jogar, mantém o conteúdo como 

uma função de linguagem. Permanece respondendo as perguntas do 

apresentador e do delegado dizendo que “[...] eu apenas respondo as 

perguntas que me fazem”. Assume um caráter mais lúdico perguntando ao 

apresentador se ele está nervoso. Portanto, o lúdico e o funcional são as duas 

faces de uma mesma moeda. Cada ato ou resposta do personagem principal é 

o nó de intercessão das várias linhas de um sistema. O conceito de rizoma 

defendido por Deleuze é muito bem-vindo nessa dissertação.   

Segundo Deleuze (1992), na biologia, o rizoma é uma condição 

fisiológica das plantas que ajuda na sobrevivência, permite se reproduzir, 

ocupar um ambiente e se constituir como uma grande rede. Diferente de outras 

raízes, os rizomas distribuem no solo um grande intercruzamento de caminhos. 

Por meio deles, as plantas se nutrem de diferentes raízes inclusive se uma 

estiver sem água. Vejo um rizoma como esse sistema de muitos pontos. 

“Pensar nas coisas, entre as coisas, é justamente criar rizomas e não raízes, 

traçar uma linha e não um ponto” (DELEUZE, 1992, p. 22). A imagem a seguir 

pode ser uma ilustração do conceito de rizoma. 

 
(Um possível sistema proposto como um jogo da comunicação) 

  

Cada ponto não é apenas um estágio de um sistema aberto, mas a 

consciência ou a materialização de uma condição antes despercebida, antes 

sem sentido, que agora se torna consciente a partir de uma construção de 

sentido. É isto o que faz a comunicação.  

Maingueneau (2005) demonstra um imenso esforço em tentar apontar 

alguns critérios para conceber este processo de análise da comunicação. 
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Dentre os critérios apresentados por ele temos: uma organização situada além 

da frase; uma orientação (efeito, finalidade); forma de ação sob o outro; 

interatividade; contextualização do fato; marcas de seu produtor; normatização 

(texto estruturado) e “bojo” do interdiscurso (a noção de que uma fala contém 

uma infinidade de outras).  

Eu retomo a pergunta inicial do filme para demonstrar tal proposta. 

Como Jamal Malik conseguiu ganhar 20 milhões de rúpias? Para o 

personagem, de acordo com sua condição cultural e religiosa foi obra do 

destino, estava escrito. Entretanto, a cartografia do jogo a partir das ações de 

Jamal nos assegura outra coisa. Jamal ouviu, deu sentido às informações, 

transformou em conhecimento e, por fim, em sabedoria. 

Não quero fechar a ideia de que precisamos responder todas as 

respostas para entender quando uma palavra ou diálogo foi ou é 

compreendido. Apenas utilizo os critérios de Maingueneau (2005) para 

exemplificar o conceito seguido até então. 

Jamal respondeu, sem dúvida, a primeira e também as outras perguntas 

por que as informações lhe conduziram ao saber. Elas já estavam dentro de 

um sistema lógico, da sua experiência vivida. O contexto da primeira resposta 

assegura a condição de que o sentido do enunciado parte de uma organização 

situada além da frase. Digo isto de maneira bem simples. Para entender todas 

as perguntas ele partiu de todo um conhecimento de mundo prévio, seja das 

marcas linguísticas ou do aprendizado codificado das palavras. A finalidade da 

pergunta é afetá-lo. Isso é fazer emergir e interconectar algumas dos níveis 

listados acima.  

 

Princípios relevantes para compreender a comunicação... 

 

O diálogo só se configura como tal, por meio de uma interação, pois, se 

não há códigos em comum, não se pode estabelecer comunicação. Por que 
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Jamal sabia desta resposta? Porque neste instante Jamal estabelece um ponto 

do sistema como conhecimento, liga através de flashback a outros caminhos 

deste sistema, acessa o vivido como informação e restabelece o sentido para o 

momento atual. Mas este é um sistema aberto, não quer dizer que todas as 

perguntas têm respostas ou podem ser respondidas. 

Cada acesso a um caminho ou ponto deste rizoma, pode ser 

compreendido pelo princípio da retroatividade.  

 

Trata-se de um princípio introduzido por Wiener e posteriormente 
teorizado por pensadores como Bateson. Ante o princípio linear 
causa-efeito, situamo-nos em outro nível: não só a causa age sobre o 
efeito, mas o efeito retroage informacionalmente sobre a causa, 
permitindo a autonomia organizacional do sistema. (MORIN, 2003c, 
p. 35). 

 

A retroatividade pode ser considerada negativa, quando os mecanismos 

atuam em conformidade com uma redução do desvio ou da tendência, que é 

justamente a favor da estabilização do sistema. Vendo de uma maneira 

situacional, por meio do panorama de significação comunicativo, retomo a 

oitava pergunta para deixar mais claro como opera a retroatividade, ou seja, o 

princípio recursivo. Qual jogador de cricket alcançou mais pontos na história do 

cricket de primeira classe? 

Cena em flashback 

Jamal se encontra com Salim no alto de um prédio em construção. 

Momentos depois de uma pausa sem fala, eles começam a falar da antiga 

favela que eles viviam agora coberta por arranha-céus. Salim avisa que a 

maioria é de seu chefe, Javed Khan. O inimigo de Maman que pediu para 

trazer Latika pra ele. Motivo da discussão de Salim com Jamal na pergunta 

número seis11. Jamal chega à casa de Javed e entra como se fosse um 

cozinheiro. Olha de longe e observa Latika do portão de fora da casa. 

                                            
11

 6ª Pergunta: Quem inventou o revólver? 
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Jamal e Latika se abraçam e, momentos depois, ele olha para a 

televisão onde passa um episódio do programa QQSUM. Ele olha para a moça 

e pergunta por que todo mundo adora esse programa. A jovem responde: “É 

que é uma chance para escapar, não é? Para ter uma nova vida”. Javed Khan 

chega de carro, pergunta por que Latika assiste essa “merda” de programa e 

pede para calar a boca, porque o jogo de cricket vai começar. Troca o canal 

para o do jogo e diz: “pelo menos eu sou um milionário”. 

Agora no intervalo do QQSUM, Jamal conversa no banheiro com o 

apresentador que decide apresentar uma resposta a Jamal.  

Apresentador: 
– O rapaz das favelas se torna um milionário do dia para 
a noite. Sabe qual foi a única pessoa a fazer isso? Eu. 
Eu sei como é sentir isso, eu sei pelo que está 
passando. 
Jamal: 
– Não vou me tornar um milionário. Não sei a resposta. 
Apresentador: 
– (risos) Você já disse isso antes. 
Jamal: 
– Não, é sério. Desta vez eu não sei. 
Apresentador: 
– O que é isso? Você não pode pegar o dinheiro e ir 
embora. Você está prestes a entrar para a história, 
garoto.  
Jamal: 
– Eu não sei mais o que fazer? 
Apresentador: 
– Talvez esteja escrito meu amigo. Sabe, eu tenho uma 
sensação estranha de que vai vencer isso. Você vai 
vencer. 
Jamal limpa as mãos e observa o espelho. Ao sair, o 
apresentador deixou marcado no espelho a letra “B”. 
Antes de começar o próximo bloco, os dois se encontram 
mais uma vez nos corredores. 
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 Ao ser perguntado, Jamal pede a ajuda de cinquenta/cinquenta. Esta 

elimina a metade das perguntas deixando apenas a resposta certa e uma 

errada. Resta para Jamal a letra “B) Ricky Ponting” e “D) Jack Hobbs”. O jovem 

aprendiz decide agir, por impulso, sorte, azar? Não, ele agiu por estratégia, por 

observação. O diálogo traçado com o apresentador desde o início do programa 

foi um mecanismo para que Jamal observasse o caráter e estratégias do 

apresentador como um jogador. Ao perceber a possibilidade da resposta dada 

está errada, Malik resolveu brincar com o apresentador para chegar a uma 

conclusão adequada. Vejamos o diálogo:    

   
Apresentador: 
– Tem certeza que não é a letra “B”? Ricky Ponting, o 
grande jogador australiano de cricket. 
Jamal: 
– “D”. 
Apresentador: 
– Você sabe? (Jamal balança a cabeça dizendo que 
não). Então, pode ser “B”, Ricky Ponting. 
Jamal: 
– Ou “D”, Jack Hobbs. Resposta final, “D”. 
Apresentador: 
– Computador, revele a resposta. Com 197 pontos 
marcados na primeira classe, a resposta é “D”: Jack 
Hobbs. Muito bem, muito bem. (Muitos aplausos e gritos 
da plateia).  
Apresentador: 
– E então, está pronto para a próxima pergunta de 20 
milhões de rúpias? 
Jamal: 
– Não, mas talvez esteja escrito, não é? 

 

RESPOSTA: “D”: Jack Hobbs. 

 



93 
 

O ato do apresentador, na minha compreensão, interromperia a cadeia 

de religações de Jamal em direção ao seu sucesso, induziria a uma quebra da 

constelação rizomática da construção de saberes por Jamal. De volta ao 

estudo, o personagem principal afirma ao apresentador que não sabe esta 

resposta, a tendência é que realmente o erro seja alcançado neste jogo.  

Dentro do próprio sistema, do jogo e da busca pela premiação, um 

elemento interno ao sistema (o apresentador) simula uma pista para Jamal 

conseguir acertando. A tendência seria que o jovem seguisse a dica do 

apresentador e errasse a questão, pois fora lhe dado a opção errada para que 

o jogo acabasse. No entanto, o jovem Malik ressignifica esta atitude por meio 

de uma retroalimentação e acerta fazendo a opção pela alternativa que lhe 

restava, a letra D. Jamal pediu ajuda e lhe sobrou apenas duas opções de 

respostas, as letras B e D. A resposta estava no próprio meio, no próprio jogo 

de simulação e verdades. O erro faz parte de um mesmo sistema que falha e 

retoma as rédeas por meio, por exemplo, de uma retroatividade, de uma 

retroalimentação. O rapaz identificou a negativa ação do condutor do 

espetáculo e optou em estabelecer uma ruptura da regulação convencional do 

sistema que seria: se o apresentando está ajudando, ele disse a resposta 

correta. Logo, o grau de organização da comunicação surge de sua própria 

reorganização, neste caso, pela retroatividade. Sua opção poderia ter sido 

acionada por acaso, mas acredito em escolha consciente por se tratar de mais 

uma estratégia estabelecida por ele. Isto não quer dizer que Jamal sabia a 

resposta, mas, que agiu por seleção com base em suas interpretações. 

Não levanto a argumentação da ação de Jamal apenas como uma 

resposta a audácia do apresentador. Afirmo que a retroação é algo comum a 

todo processo comunicativo. Seja uma retroatividade positiva ou negativa.  

Vejamos, também, a possibilidade de uma retroação positiva na mesma 

situação. Jamal poderia ter aceitado a resposta do apresentador e errado.  

Neste caso, a ruptura da regulação se deu a favor de um novo desvio, uma 

ampliação ou tendência a uma situação incerta. Caso entendamos que Jamal 

agiu por uma aposta incerta, identificamos de acordo com o princípio da 
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retroatividade que houve com a possibilidade do erro. Acontecendo, a resposta 

errada, longe de ser apenas o fim da participação no programa, seria mais uma 

forma de aprendizagem. As duas existem ao mesmo tempo, não foi à toa que a 

resposta “B” poderia ser o estímulo. Portanto, esse jogo situacional dos 

estímulos é a todo o momento um importante jogo comunicacional.  

 Outro princípio significativo é o da recursividade, este é o maior artifício 

usado pelo jovem indiano durante todo o filme: “Um processo recursivo é 

aquele cujos produtos são necessários para a própria produção do processo” 

(MORIN, 2003c, p. 35). Para cada pergunta, Jamal retoma a sua experiência 

para obter as respostas. A ideia de utilizar o circuito recursivo para exemplificar 

o processo da comunicação parte da nossa aposta rizomática. E, neste 

sentido, torna-se mais rico e demonstrativo para apresentar um índice da 

complexidade ao apostar na dinâmica autoprodutiva e auto-organizacional. 

Com este princípio de circularidade, não existe a noção estática de fluxo 

comunicativo entre produtores e receptores. Trata-se de um momento 

constante onde, concomitantemente, estamos no momento inicial e final do 

ciclo. Tornando mais claro, produzimos e reproduzimos, durante momentos do 

falar, o comunicar ou comunicar-se consigo mesmo. Somos ao mesmo tempo 

os produtores e o resultado.   

 

A ideia de circuito recursivo não é uma noção anódina que se limitará 
a descrever um circuito. Muito mais do que uma noção cibernética 
que designa uma retroação reguladora, revela-nos um processo 
organizador fundamental e múltiplo no universo físico, que se 
manifesta no universo biológico, assim como nas sociedades 
humanas. (MORIN, 2003c, p. 36). 
 
 

Cada ação de Jamal ou nossa, produz a sociedade, e da mesma 

maneira – a sociedade – reproduz nossas ações e produz os próprios 

indivíduos. 

Longe da relação de causa e efeito entre emissor e receptor, podemos 

dizer que o receptor produz o emissor e o emissor produz o receptor. É assim 

que obtemos este mundo codificado como propõe Flusser (2007) com a 
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revolução no mundo da comunicação. Por meio da recursividade construímos e 

reconstruímos os sistemas de símbolos, significação, representação e a 

linguagem que juntos compõem a cultura. Vejamos tal incursão na terceira12 

pergunta feita a Jamal. 

Ao ser questionado sobre quais objetos o deus Rama segura na mão 

direita, Jamal afirma que esta é uma pergunta que até hoje ele gostaria de não 

saber.  

Cena em flashback 

Ainda na infância, a mãe dos meninos foi morta em uma manifestação 

popular armada contra os muçulmanos. Jamal presencia a cena e isto serve de 

resposta para a pergunta de 16 mil rúpias. Imagens aéreas da cidade. Jamal e 

Salim brincam com uma bola e mergulham em uma espécie de lago onde sua 

mãe e outras senhoras lavavam roupas. Jamal enxuga os olhos e vê uma 

multidão de homens com pedaços de madeira indo a sua direção. As crianças 

observam a violência ao perceber que sua mãe foi brutalmente atingida por um 

desses homens.  Trata-se de um conflito religioso! 

Salim e Jamal começam a correr pelos corredores da cidade e se 

deparam por alguns segundos com uma criança toda pintada de azul e vestida 

com os adereços do deus Rama. Depois acabam chegando à polícia, mas eles 

mandam as crianças “caírem fora!” A mesma polícia que deveria tê-los 

acolhido, agora, interroga e maltrata o inocente Jamal.  

Ao ser interrogado, Jamal diz que acorda todas as manhãs sem querer 

saber a resposta desta pergunta. Foi por causa de Rama e por Alá que sua 

mãe foi morta. É neste momento que Jamal encontra a jovem menina Latika e 

a convida a caminhar com eles. 

 

 

                                            
12

 Nas representações do deus Rama, ele é famoso por segurar o quê na mão direita? 
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RESPOSTA: Arco e Flecha 

 
(Morte da mãe de Jamal e criança vestida como representação da divindade). 

 

Jamal lembra-se do arco e flecha segurada pela criança na mão direita. 

Um bom exemplo para evidenciar o princípio da recursividade como aposta 

cognitiva da comunicação. A imagem da criança, dos homens matando outros 

homens e mulheres indianos (incluindo a sua mãe), serviu de pesadelo e 

trauma nas vidas de Jamal e Salim. No entanto, a partir do princípio da 

recursividade, o jovem ressignifica o que é da ordem traumática como uma 

chave de respostas para mais uma pergunta no programa QQSUM.  

Isto acontece a todo o momento com todos 

nós, somos seres da recursividade. Agimos 

por meio deste princípio, também. Esta 

resposta de Jamal é exatamente mais uma 

ligação dentre os caminhos do rizoma, um 

ponto que sintetizava algum tipo de sentido,  

como a morte de sua mãe, pode gerar inúmeros outros efeitos, 

posicionamentos e ações. Neste caso, Jamal estabeleceu uma religação da 

experiência vivida com a pergunta feita no programa de TV e obteve de sua 

história a resposta. Aconteceu, porque mais um nó deste rizoma tornou 

conhecido, isto se dá porque a comunicação como linguagem, acontece por 

meio de um sistema organizacional. É assim que produzimos os sentidos e 

estabelecemos as trocas linguísticas.  
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 Esse é um processo que acontece com toda produção de sentido, com 

todas as respostas de Jamal e neste exato momento onde cada leitor 

estabelece o sentido para tal enunciado, seja uma posição crítica ou a favor.  

 A quarta13 pergunta de QQSUM demonstra que muitas vezes é 

necessário perder para ganhar em seguida. O fracasso pode servir de base 

para a próxima vitória, isso indica que o conhecimento pode ser visto como o 

processamento de informações pela experiência e, estas, potencialmente, 

podem gerar duas vias de resolução: o fracasso ou o êxito. Não se esquecendo 

também da possibilidade do que se enquadra fora do binômio sucesso-derrota 

ser um estágio intermediário.  

Durante algum tempo, Jamal, Salim e Latika viveram em uma espécie de 

orfanato onde as crianças eram mutiladas com o objetivo de se tornarem 

pedintes e enriquecer o senhor Maman. Foi justamente esta experiência que se 

tornou a chave de resposta para a quarta pergunta.   

Cena em flashback 

Uma retomada da infância apresenta as três crianças em um lixão. 

Chega um carro com dois homens que oferecem um refrigerante e levam os 

três para um abrigo infantil. Lá as crianças chamam o homem de “santo” pela 

ajuda, principalmente na alimentação. Em um momento, elas são obrigadas a 

aprender a canção “Darshan do Ghanshyam” para cantar nas ruas de Mumbai 

em troca de dinheiro Salim canta mal em um ensaio, o que causa motivo de 

zombaria por Latika que ri e recebe uma resposta violenta de Salim. Um 

homem, uma espécie de instrutor, o joga longe. Ele então o desafia chamando 

de gordo e desgraçado. Mais tarde, os homens fazem com que Salim comande 

as crianças, começando aí a sua caminhada corrompida. Ele bate nas outras 

crianças e comanda uma espécie de comunidade de pedintes.   

Dias depois, Salim observa que os homens mutilam as crianças para 

que elas recebam mais dinheiro ao sensibilizar as pessoas. Ao saber que o 

                                            
13 A canção “Darshan do Ghanshyam” foi escrita por qual famoso poeta indiano? 
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próximo seria Jamal, ele joga uma substância química corrosiva no rosto de um 

dos homens e os dois saem correndo. Na fuga, eles sobem no trem e acabam 

tendo que deixar Latika para trás. Salim teve que soltar a mão dela para que os 

irmãos pudessem fugir.  

As crianças eram obrigadas a aprender uma canção para cantar nas 

ruas da cidade. A música era justamente “Darshan do Ghanshyam”. Jamal não 

esqueceu o nome do poeta, indiano, autor da canção. 

RESPOSTA: A) Surdas 

 
(Acampamento das crianças e Salim cantando a música “Darshan do Ghanshyam”) 

 

A música que elas eram obrigadas a aprender para cantar nas ruas foi 

justamente a resposta. Entretanto, não foi apenas pela música que Jamal 

relembrou a resposta. Ele estabeleceu uma série de fatos vividos nesta época 

que lhe ofertaram a lembrança.   

 

 
TOPO 
Imagem de Jamal olhando 
Latika ficando para trás na fuga 
com Salim. 
 
CENTRO 
Jamal no QQSUM. 
 
ESQUERDA 
Jamal cantando para Latika no 
acampamento das crianças. 
 
DIREITA 
Crianças aprendendo a 
canção. 

(Imagens do sistema de conhecimento de Jamal)  
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O nó central do rizoma acima é agora o nosso ponto de partida 

sistêmico. A partir do instante no programa QQSUM, Jamal estabelece as 

ligações apresentadas como observamos na ilustração: lembrança das 

crianças aprendendo a cantar “Darshan do Ghanshyam”, no acampamento; 

momento que dançava pra Latika e imagem da despedida dela na fuga dos 

comparsas de Maman.  É sobre esta produção de sentido organizativo que 

estabeleço a importância da metáfora do álbum de fotografia dado no segundo 

capítulo. Quem sabe uma foto ou um estímulo não seria suficientemente capaz 

de gerar as respostas? Ou em outros casos, de produzir conhecimento. É 

imprescindível que este se ligue a outros índices de informações e se 

transformem em conhecimento. É como se cada fotografia selecionada fosse 

um desses pontos de intercessão rizomático. Selecionamos algumas das mais 

significativas. A ação de optar gera também o descarte, portanto, trata-se de 

um processo de feedback quando falamos de recursividade.  

Um princípio que chancela bem tal aposta é a ideia de autoeco-

organização. Cada indivíduo é um ser capaz de se autoorganizar, que se 

autoproduz segundo Morin. Toda energia gasta por cada pessoa nada mais é 

do que a tentativa de ser autônoma, uma autonomia que supõe sempre uma 

dependência. “Um aspecto-chave da autoeco-organização vivente é que ela se 

regenera permanentemente a partir da morte das suas células segundo a 

fórmula de Heráclito ‘Viver de morte, morrer de vida’ e que as duas ideias 

antagônicas de morte e de vida são complementares, permanecendo 

antagônicas”. (MORIN, 2000, p. 211). 

Esta é uma chave para compreender Jamal, a personagem a cada 

pergunta religa o conhecimento por meio de suas experiências, ou seja, ele 

depende, dessas experiências, para produzir conhecimento e respostas. 

Momentos vividos, antes sem sentido, se transformam em ânsia de vida, em 

prazer na medida em que ganham significação. 

 A importância em adotar o álbum de fotografia como uma metáfora para 

situar as estratégias de Jamal é bastante significativo também para introduzir o 

terceiro conceito do método complexo: o princípio hologramático. Cada 
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momento das experiências de Jamal como estratégia deste conhecimento 

vivido, corresponde a um ponto de um holograma ou um ponto de uma foto 

composta por um caleidoscópio. 

 

 
(Imagem de Arvind cheirando a nota de 100 dólares) 

 

 O holograma é uma imagem produzida a partir de três dimensões 

compondo uma escrita iconográfica. Podemos observar a mistura das cores, 

fusão dos objetos e relevos como se tudo fosse apenas uma grande figura. O 

pensamento visto desta forma, talvez, seja a mais singular aposta deste 

trabalho, cada fragmento da imagem apresentada a seguir é memorizado em 

função da imagem inteira. 

 

 

 

Jamal, estando ainda no programa televisivo, lembrou que recebeu 

dinheiro dos americanos e que por intermédio da percepção do seu amigo 

Arvind, lembrou-se de que, a figura impressa na nota de 100 dólares é 
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Benjamin Franklin. Isso também acontece com a sequência de imagens da 

sexta pergunta14.  

 

 
(Momento prévio ao assassinato de Maman) 

 
(Salim expulsando Jamal do quarto) 

 

 As partes mais significantes para dar a resposta correta foram as 

imagens que o filme traz em flashback e que foram recortadas e aparecem logo 

acima. Outro fragmento do holograma que permite a resposta correta é a 

lembrança das palavras de seu irmão ao apontar a arma para o senhor Maman 

e depois ele (Jamal).  

Salim: 
– Agora, cala a boca. O Homem com uma arma colt 45 
disse, cala a boca. Agora vai, se não o mestre da arma 
vai atirar bem no meio dos seus olhos. 

 

Cada momento registrado em imagens mentais por Jamal equivalem a 

um álbum de fotografias, um fragmento de um grande holograma. Essas 

imagens são um intercruzamento de muitas experimentações, o aglomerado 

dos erros e acertos: 

 

                                            
14 6ª Pergunta: Quem inventou o revólver? 
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[...] cada ponto do holograma contém a presença da totalidade, ou 
quase, do objeto. [...] o holograma demonstra pois a realidade física 
de um tipo surpreendente de organização, em que o todo está na 
parte que está no todo, e a parte poderia estar mais ou menos apta a 
regenerar o todo. (MORIN, 2008a, p. 113).  
 
 

De fato esse princípio permite estruturar a complexidade, que é um 

processo linguístico e de construção de sentidos. Pensar a epistemologia da 

comunicação por meio destes três princípios – retroativo, recursivo e 

hologramático – é então o foco deste jogo da comunicação. Os três princípios 

não podem ser acionados isoladamente. Há uma recursividade e uma 

retroação entre eles próprios. A experiência humana como uma estratégia, sob 

a ressignificação do jogo da comunicação pode ser entendida como uma das 

principais chaves deste ensaio. Conhecemos porque rememoramos. Segundo 

Von Foerster (apud. MORIN, 2008a, p. 115), 

 

[...] o cérebro memoriza, não a percepção no seu conjunto, mas 
somente certas marcas a partir das quais pode reconstruir, sob forma 
de lembrança, a totalidade dessa percepção. Essas marcas mnêsicas 
não são arrumadas num subsistema apropriado, mas inscritas nas 
próprias zonas das atividades cognitivas, e a rememoração realiza-se 
conforme os mesmos circuitos que garantem a percepção e a 
categorização. 

 

O registro memorizado é localizado em várias partes do cérebro 

conforme Lashley (Apud. MORIN, 2008a, p. 115) legitimando a reorganização 

de que a rememoração acontece a partir de uma ligação de regiões diferentes, 

ou como ele mesmo escreve, “se realizaria a partir dessa polilocalização”. 

Sugestão semelhante é colocada por Pribram (Apud. MORIN, 2008a, p. 115), 

“[...] o conhecimento é registrado no cérebro como um conjunto de 

computações”. A memória seria registrada de modo hologramático, e desta 

forma retomamos o conhecimento não pela representação. Mas, pelas 

computações que operam pela representação no momento da percepção. 

Neste sistema, é por intermédio da recomputação que ocorrem as lembranças.  

Portanto, a comunicação como jogo & o jogo como comunicação nos 

apresenta um homem que dispõe de entradas inatas e adquiridas, organizadas 
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pelo pensamento/conhecimento. O indivíduo conhece, por meio da cultura, e 

da mesma forma, a cultura conhece por meio de cada indivíduo. É assim que 

operamos, seja por intermédio da memória cultural (fonte socioculturais) ou da 

memória biológica (aptidão bioantropológica para operar o conhecimento). A 

responsável por ditar este jogo da comunicação é a cultura, que nos oferta um 

saber acumulado, repleto das normas que governam as relações interpessoais 

pela linguagem. 

 

[...] cultura que caracteriza as sociedades humanas é 
organizada/organizadora via veículo cognitivo da linguagem, a partir 
do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das 
competências aprendidas, das experiências vividas, da memória 
histórica, das crenças míticas de uma sociedade. Assim se 
manifestam as representações coletivas, consciência coletiva, 
imaginário coletivo. (MORIN, 2003a, p. 19). 
 

Quem é este homem do conhecimento que somos todos nós? Defino 

este homem como um emaranhado de lã composto por inúmeros novelos. Não 

podemos pensar na complexidade dos seres humanos a não ser pela relação 

dialógica que subjaz ao conceito de homo sapiens/demens/ludens.   

O homem visto apenas pela racionalidade é restrito a uma noção 

supérflua, parasita, perturbadora. Precisamos quebrar as amarras dos sapiens 

e reassumir a aposta da dissertação, no que se refere à importância do 

exercício da criatividade. Reitero o que disse no início do texto a partir de Morin 

(2005a) que todos os homens jogam, e em alguns, esse jogo é tão forte como 

se fosse uma tentativa de romper a casca, rasgar a máscara do homo sapiens.  

 O jogo, o mito, o amor, a brincadeira, os delírios, a poesia como 

aspectos da vida podem conter respingos de uma racionalidade. No entanto, 

não podem estar reduzidos aos domínios da razão. Como afirma Morin 

(2005b), assumir a vida é tomar a dialógica prosa-poesia. É entender a 

identidade humana como proveniente do jogo da vida, declarar a vida como 

jogo aleatório. 
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[...] é procurar uma sabedoria que assume a nossa natureza de homo 
complexus (sapiens-demens-ludens-mitologicus-poeticus). A 
sabedoria da vida deve assumir a loucura da vida, que deve integrar 
a racionalidade numa louca sabedoria. [...] A arte da vida é uma 
navegação entre razão e paixão, sabedoria e loucura, prosa e poesia, 
correndo o risco de petrificar-se na razão ou de naufragar na loucura. 
(MORIN, 2005b, p. 137-138) 

 

Acredito que devemos assumir a responsabilidade de um ser humano 

como um prisma formado por todos esses nós do holograma da vida. A arte da 

vida não pode ser decifrada por uma regra pré-estabelecida. É necessário 

“regenerar a racionalidade que se degrada na autossuficiência e na 

racionalização, regenerar o amor” (MORIN, 2005b, p. 138). 

A complexidade “[...] não tem nunca a pretensão de esgotar num 

sistema lógico a totalidade do real, mas tem vontade de dialogar com o que lhe 

resiste” (MORIN, 1999, p. 102). A vida de Jamal é uma metáfora importante 

para assegurar a ideia de que o amor, o sonho, a paixão, o mito, a arte, o 

delírio, a loucura, o jogo, o prazer, a festa, a razão e diversos outros aspectos 

fazem parte deste caleidoscópio chamado homem. Onde há vida, há jogo. 

Onde há jogo, há estratégia. Tudo isso se constitui em um nó polifônico e 

poligônico do fenômeno da comunicação.   

Impregnado como fiquei das imagens, da trama e das estratégias de 

Jamal no filme QQSUM, assumo para mim, o lugar deste personagem e faço 

uma pergunta: 
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