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A sobrevivência dos seres vivos depende, em última instância, das trocas que 
estabelecem com o meio. No caso da espécie humana, incluem-se os intercâmbios 
racionalizados de seus semelhantes - entre si e com o meio natural. A estas trocas e ao(s) 
sistema(s) pelos quais se articulam, podemos chamar processus comunicandi.. 

No caso do reino animal, do qual o homem faz parte, seus participantes, 
para sobreviverem, foram dotados de sistemas comunicativos de ordem biológica 
(dispositivos instintivos/sensoriais) que lhes possibilitam perceber o mundo à sua 
volta e com ele se comunicar por meio de sinais. Graças a esses sistemas, eles se 
relacionam com o mundo natural, fonte dos estímulos captados sensorialmente, 
e organizam seus mecanismos de defesa e reprodução. 

Com relação ao homem, em parte estes mecanismos se igualam, pois 
comunicar, para os humanos, também é uma função necessária aos imperativos 
de sobrevivência – defesa em relação ao meio natural eventualmente hostil e 
reprodução da espécie. Na análise dos fenômenos da Comunicação humana, a 
visão biológica, embora não a reduza, possibilitou uma concepção de comunicação 
denominada behaviorista ou comportamentalista, baseada na idéia de um meca-
nismo universal de estímulo-resposta que implica todos os seres vivos. Embora esta 
concepção tenha sofrido severos ataques – podemos dizer, superações? – ao longo 
do tempo, saliente-se que ainda hoje, na comunicação moderna, dela se faz uso, 
especialmente na chamada Teoria Administrativa da Comunicação, largamente 
utilizada para desenvolver os meios de comunicação de massa. 

O esquema abaixo, embora limitador, é amplamente utilizado na explicação, 
pelo senso comum, do que é um processo de comunicação:
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No número 2 do volume 3 de EccoS – Revista Científica, aventuramo-nos a 
tratar dos complexos temas da comunicação e das linguagens, e da relação entre eles. 
Nós, os Editores, optamos por preparar o Editorial deste número com uma breve 
contextualização das abordagens teóricas das ciências da comunicação, uma vez que 
os temas das teorias lingüísticas e das outras linguagens – e de suas relações com 
os processos de comunicação – o leitor encontrará no corpus de artigos e ensaios, 
ricos de análises teóricas oriundas de diferentes campos do conhecimento. 

Dando um salto dos primórdios do desenvolvimento do ato comunicativo, 
chegamos às teorias que sustentam a comunicação na Modernidade. O problema 
que enfrentamos é saber de que modernidade estamos falando, já que a ‘mentali-
dade moderna’ encontra diversas periodizações históricas entre as civilizações e suas 
historiografias. Segundo Rodrigues (1994: 50), “aquilo que distingue a tradição da 
modernidade não é um recorte histórico, mas maneiras de legitimar as ações e os 
discursos, de dar sentido à experiência, de integrar os acontecimentos num todo 
coerente; são, numa palavra, diferentes modos de racionalização da experiência”.

No que diz respeito à Comunicação, o que chamamos de Modernidade é a 
ilusão do re-encantamento1  do mundo pela magia da era digital e da informação. 
O mundo desencantado parece reencantar-se na ficção das novas tecnologias2  e 
das chamadas inteligências artificiais rumo a um futuro sem fronteiras3 , ou, como 
sugere Pierre Levy, a uma cibercultura.

A Modernidade da qual falamos produziu as teorias que fundamentam os 
estudos de comunicação, teorias que tiveram como referências as ciências do social, 
a lingüística, a filosofia e a psicologia, e tornaram notórias as escolas americana e 
européia nos estudos das questões comunicacionais. 

A Escola Americana, embasada no paradigma behaviorista, estava preocupa-
da, antes de mais nada, em organizar racional, cumulativa e sistematicamente 
as investigações sobre o processo comunicacional da sociedade de massas que 
se manifestava, de forma ímpar, nos Estados Unidos. Centrava-se no desejo de 
entender o conteúdo da mensagem nesta nova sociedade e de estudar seus efeitos 
no público. Partindo dessa premissa de análise, Harold Lasswell formulou seu 
método de análise para responder às seguintes perguntas: quem diz? diz o quê? por 
qual canal? a quem? com que efeitos?. A Escola Americana de teoria da comunicação 
tornou clássica a metodologia da análise de conteúdo. Embora esta concepção, de 
inicio, se tenha associado a uma concepção positivista e funcional dos estudos dos 

1Estamos usando o termo re-
encantamento numa inversão de 
um conceito de Weber, quando 
estudara a Modernidade. O autor 
falava de Entzauberung (desen-
cantamento do mundo) apon-
tando um novo tipo de raciona-
lidade que caracterizava a época 
moderna do Esclarecimento 
(Aufklarüng, usado por Adorno). 
Nossa inversão aponta para uma 
mistificação da comunicação, 
num outro tipo de racionalidade 
no fim da Modernidade. 
 
2Embora não sejam tão novas 
assim, devemos perguntar que 
sorte de futuro elas nos preparam. 
Conforme Bougnoux (1998: 57), 
“notre démocretie, par ailleurs, 
fondée sur la publicité des dé-
bats et l’ouverture d’un espace 
public régi, au XVIIIe. siècle, 
par la circulation des écrits, se 
trouve aujourd’hui exposée aux 
trafic audiovisulle, aux assauts 
des technologies du direct court-
circuitant les échanges plus lent 
de la graphosphère symbolique, 
et elle doit également relever le 
défi du métissage des cultures 
et de l’ouverture mondiale des 
échanges”.
 
3Tal qual a metáfora usada por 
Walter Benjamin sobre a obra 
Angelus Novus de Paul Klee. A 
obra pictórica representa um 
anjo que parece querer afastar-se 
de algo que encara fixamente. 
Seu rosto está dirigido para o 
passado. Onde nós vemos uma 
cadeia de acontecimentos, ele vê 
uma catástrofe única que acumu-
la incansavelmente ruína sobre 
ruína e as dispersa a seus pés. Ele 
gostaria de deter-se para acordar 
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comportamentos sociais, as pesquisas do Institute for Propaganda Analysis, dirigido 
por Lasswell, logo progrediram da simples compreensão da capacidade biopsíquica 
do homem de selecionar, aceitar ou rejeitar e de reagir às mensagens (estímulo e 
resposta), para uma concepção mais ampla dos processos de socialização e interação 
comunicacionais dos indivíduos numa experiência de sociedade de massas. 

O mundo humano começava assim, mesmo ainda dentro desta tendência positi-
vista da investigação, a ser considerado como um mundo constituído pelo próprio 
homem e não apenas por uma rede de respostas automáticas a estímulos sensoriais 
provocados, voluntária ou involuntarimente, pelo seu ambiente. (RODRIGUES, 
1994: 43) 

As chamadas Escolas Européias – a Escola de Frankfurt, fundada na teoria 
crítica, e a Escola Culturológica, baseada no estruturalismo socioantropológico 
– buscaram situar a pesquisa dos estudos comunicacionais num quadro muito 
mais próxima a uma teoria social e cultural, como crítica à manipulação dos 
meios de comunicação na sociedade de massas. Apesar de iniciados nos anos 
20 com o surgimento do Institut für Sozialforschung, é na década de 60 que os 
estudos comunicacionais se desenvolvem e ganham notoriedade: na Alemanha, 
com Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin, 
nomes expressivos que propuseram uma teoria crítica da sociedade de massas e 
da indústria cultural emergentes; na França, com a Escola Semiótica de Paris, que 
teve como produto mais conhecido a criação da renomada Revista Communications 
e evidenciou os nomes de Roland Barthes4  e Algirdas-Julien Greimas, desenvol-
vem-se os estudos comunicacionais numa perspectiva estruturalista fundada na 
lingüística saussuriana. Esta escola buscava determinar, sob uma óptica cultural, 
a estrutura dos códigos e suas variações nas manifestações dos significantes das 
mensagens. Mais tarde essa tendência vai se desenvolver no que hoje conhecemos 
como Semiótica5  da Cultura.

Assim, numa visão exploratória, podemos entender que os referenciais adotados 
pelo pesquisadores europeus nos estudos de comunicação, embora se apresentem den-
tro de uma diversidade de molduras teóricas (de equipes de pesquisas ou de institutos 
acadêmicos nacionais), divergem, epistemológica e metodologicamente, daqueles 
desenvolvidos nos Estados Unidos da América, que, a rigor, são os que sedimentam 

os mortos e juntar os fragmentos. 
Mas uma tempestade sopra do 
paraíso e prende-se às suas asas 
com tanta força que ele jamais 
poderá fechá-las. Essa tempestade 
o impele irresistivelmente para 
o futuro, a que vira as costas, 
enquanto o amontoado de ruínas 
cresce até o céu. É a essa tempes-
tade que chamamos de progresso. 
(Cf. BENJAMIN, 1987: 226, apud 
RODRIGUES, 1994: 52)

 
4Roland Barthes participou, ao 
lado de Edgar Morin, do Centre 
d’Études des Communications 
de Masse – CECMAS, criado 
sob a inspiração de Georges 
Friedmann, em 1960, na École 
Pratique des Hautes Études. 
Conforme Mattelart (1997: 49), 
“Ce centre représente la première 
tentative sérieuse de constituer 
en France un milieu et une 
problématique de recherche en 
communication.  Son programme 
est l’analyse des rapport entre la 
société globale et les communi-
cations  de masse qui lui sont 
fonctionnelment intégrées. Il 
entend remédier au retard pris 
par la recherche française dans un 
domaine largement dominé par 
analyse fonctionnelle américaine 
et à la carence d’une perspective 
transdisciplinaire”.

5Barthes, ao definir semiologia, 
aproxima-se muitíssimo do con-
ceito de semiótica: “La sémio-
logie  a pour objet tout système 
de signes, quelle qu’en soit la 
substance,  quelles qu’en soient 
limites: les images,  les gestes,  
les sons mélodiques, les objets, 
et les complexes de ces substances 
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a comunicação dos mass media na sociedade globalizada.
Depois desse breve vôo panorâmico, que buscou apenas apontar algumas 

linhas do pensamento teórico dos Estudos de Comunicação, apresentamos a seguir 
o conteúdo deste volume.

Em Linguagem e linguagens, Sandra Palomo, especialista em Filosofia da 
Linguagem e professora da UNINOVE e da USP, estabelece o contraponto da dis-
ciplina/conceito Linguagem com a explosiva potencialidade de um universo de 
pluralidade de linguagens. Com o cuidado de estabelecer distinções conceituais 
importantes e necessárias, leva-nos a questionar a perspectiva da universalidade 
- que tende a reduzir o processo comunicativo à expressão da unicidade - diante 
da variedade de possibilidades comunicativas que encerram linguagens próprias, 
diversificadas. 

Adiante, o segundo texto, de autoria das pesquisadoras vinculadas ao Progra-
ma de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem 
– LAEL –, da PUC-SP, Alice Yoko Horikawa – também professora da Casa – e 
Maria Cecília Magalhães, docente da Pontifícia Universidade Católica paulistana, 
atualizam a discussão do fenômeno da linguagem com base nas formulações da 
Lingüística Aplicada. Aqui, prioriza-se uma interpretação socioculturalista da 
linguagem, fundada no foco analítico da teoria da anunciação de Bakhtin.

Seguindo nosso itinerário teórico, a professora da USP e da UNINOVE, Aida 
R. Hanania, brinda-nos com um texto que, além do rigor conceitual, chama-nos 
a atenção pela atualidade, pois aborda o papel da imagem na cultura islâmica. 
Entre outros méritos, o artigo de Aida, especialista em cultura e literatura árabes 
de expressão francesa, funciona como um antídoto àqueles julgamentos apressados 
– recheados de juízos de valor e de centralidades analíticas de inspiração anglo-
saxônica, e muitas vezes a-históricos – que a razão ocidental derrama na mídia 
sobre uma cultura que desconhece e pouco valoriza.

No artigo seguinte, Luís Mauro de Sá Martino, professor de Comunicação 
Comparada da Cásper Líbero, realiza uma análise da ‘guerra santa’ travada pelas 
instituições religiosas na mídia institucional impressa, revelando as contradições 
entre doutrina e política, as relações entre interesses mercadológicos e profissão de 
fé, a conjugação da agenda política geral com os interesses da ‘empresa’ religiosa.

A inovação da estética teatral de Antonin Artaud com relação ao uso de 
corpo e voz como linguagens expressivas – e mesmo revolucionárias porque po-

que l’on retrouve dans des rites, 
des protocoles ou des spectacles 
constituent, sinon des “langua-
ges”, du moins des systèmes des 
signification. Elle ordenne les 
éléments fondamentaux  pour la 
linguistique et pour les sciences 
qui s’en inspirent, auteur de 
quatre rubliques: 1. language et 
parole;  2. signifiant et signifié; 
3. système et syntagme; 4. dé-
notation et connotation”. (In: 
BARTHES, Roland. Éléments de 
sémiologie. Communications, n. 
4, 1964)
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tencialmente libertadoras – é o tema do artigo de Edson Fernandes, professor e 
Diretor do Departamento de Ciências Sociais da UNINOVE. Integralmente vazado 
no arsenal teórico-conceitual da Semiótica, Edson contextualiza o teatro artaudiano 
no amplo e rico espaço da diversidade cultural, dos mitos, rituais e cosmologias 
que, incorporados à perspectiva estética do teatrólogo francês, permitem a criação 
e recriação das possibilidades expressivas dos suportes corpo e voz, expondo-os 
como linguagens.

O artigo final, de autoria do sociólogo e professor do Programa de Mes-
trado em Educação da UNISA, Edeval Silveira, dá contornos teóricos iniciais a 
uma discussão que ainda carece de enfrentamento científico sistemático: as po-
tencialidades pedagógicas da imagem. Num mundo que precocemente leva seus 
cidadãos a experimentarem uma sociabilidade mediada pelas expressões imagéticas, 
justifica-se fundamentar teoricamente uma pedagogia da imagem, tarefa à qual 
autor se dedica.

Na categoria Ensaios, que servem como aporte tangencial ao tema central, 
publicamos o texto do professor da UNINOVE e UNIABC, Dallmo de Oliveira, 
pesquisador de arte e cultura, que discorre sobre o desenvolvimento de uma lin-
guagem cinematográfica na interface com as artes plásticas e o teatro, além de nos 
informar como a sétima arte foi se beneficiando das inovações tecnológicas para 
se tornar uma expressão dos sonhos de uma sociedade de massas. Em seguida, 
finalizando a seção Artigos e Ensaios, a professora da UNINOVE, Eliacy Lélis, mestre 
em Engenharia de Produção, estabelece relações entre comunicação pela Internet 
e administração na chamada Era do Acesso, baseadas num escrutínio empírico das 
páginas eletrônicas das instituições de ensino superior do estado de São Paulo.

Na seção Construindo a Pesquisa, oferecemos ao leitor de EccoS, num relato 
sucinto, a descrição e os resultados de uma inovação disciplinar: trata-se do pro-
jeto experimental do curso de Secretariado Executivo, que alia pesquisa, estágio 
profissional e solução de problemas administrativos, organizado pela professora 
Valdessara Bertolino, coordenadora do Núcleo de Estágios da UNINOVE. 

Resenhas e Resumos apresenta, como de praxe, apreciações críticas de obras 
recentemente publicadas no Brasil e a síntese das dissertações e teses defendidas 
por professores da Casa.

Por fim, Aconteceu na UNINOVE, seção destinada à publicação de iniciativas 
acadêmicas relevantes desenvolvidas na Instituição, faz sua derradeira aparição em 
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EccoS: a partir do próximo semestre, as ‘notícias’ acadêmicas da UNINOVE ocuparão 
as páginas das publicações departamentais específicas, favorecendo o objetivo de 
promover a difusão interna da informação e inaugurando um projeto mais amplo 
de lançamento de produtos editoriais.

Resta-nos, apenas, desejar aos leitores uma boa viagem pelo conhecimento 
científico que, modestamente, procuramos recolher e sistematizar nestas páginas, 
a partir do tema “Comunicação e Linguagens”.

JOSÉ RUBENS JARDILINO E EDUARDO SANTOS

Editores
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