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Resumo —

O artigo confronta as várias idéias, conceitos e teorias utilizadas no campo da comunicação, discutindo os limites, possibili-
dades e aplicações de cada um deles em relação à problemática de um objeto em construção, assim como a própria área de
estudos. O diagnóstico aponta para o fato de que o estudo da comunicação ainda se encontra difuso entre vários processos
de caráter social, psicológico e político, sem necessariamente estipularem a singularidade do fenômeno comunicativo como
objeto de eleição para análise.
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Abstract —

This article discusses the main ideas, concepts and theories that have been employed on Communication Research. The
diagnosis highlights that communication studies have not been focused on its object yet. Actually, what has been named
'communication studies' are in fact, Sociological, Political or Psychological studies, that do not focus on the singularity of
the communicative phenomena as the main analysis object.
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Resumen -

El artículo confronta Ias varias ideas, conceptos y teorias utilizadas en el campo de la comunicación, y discute los limites,
posibilidades y aplicaciones de cada uno de ellos en relación con la problemática de un objeto en construcción, bien como
la propia área de estúdios. El diagnóstico señala para el hecho de que el estúdio de la comunicación aún se encuentra
difuso entre vários procesos de caracter social, psicológico y político, sin que necesariamente estipule la singularidad del
fenômeno comunicativo como objeto de elección para análisis.
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que passaram a ser multiplicados industrial-
mente, a partir do século 16, com a invenção
dos tipos móveis de Gutenberg. Esses produ-
tos culturais ainda eram relativamente res-
tritos a uma pequena minoria de eruditos,
religiosos ou cientistas que compunham a
intelligentsia da época. Pensa-se, ao contrá-
rio, numa nova época, especialmente entre o
último quartel do século 19 e o primeiro do
século 20, quando livros de ficção, revistas
e jornais passaram a ser impressos em alta
escala graças à introdução de tecnologias
industriais para produção em tiragens de
centenas de milhares ou mesmo milhões

de exemplares. Foi a virada
mediai, caracterizada pelo
surgimento e popularização
da fotografia, pela introdução
da máquina de escrever, do
fonógrafo, do cinematógrafo,
do cinema e do rádio. A cria-
ção dessa segunda realidade,
de caráter paralelo e muito
mais glamorosa do que a
da vida cotidiana, marcou
o surgimento da indústria
cultural.

A pesquisa em comu-
nicação começou possivel-

mente no ano de 1927, em Viena, quando
o Laboratório de Pesquisas Econômicas,
comandado por Paul Lazarsfeld, fez a
primeira sondagem sobre as aspirações
dos ouvintes de rádio. Posteriormente,
no início dos anos 30, Lazarsfeld operou
a tabulação e interpretação de dados
produzidos pelo Instituto de Pesquisa
Social de Frankfurt, chefiado por Max
Horkheimer, tendo se transferido, logo
em seguida, pressionado pelo avanço
nacional-socialista na Áustria, para os
Estados Unidos. O instituto de Lazarsfeld
realizava estudos de mercado, sondagens
de tendência e esse tipo de levantamento
de dados empíricos interessava muito ao

instituto comandado por Horkheimer;
tanto que ele continuou a desenvolver a
pesquisa de campo, junto com Adorno
e pesquisadores norte-americanos, até o
final da Segunda Guerra.

Mas o instituto de Frankfurt realizava
também leituras teóricas desse fenômeno
excepcional que começou a se desenvol-
ver com a propaganda nazista mas que já
tinha se iniciado, de forma espetacular,
durante a década de 20 e que veio mudar
o panorama político-mediático do século
passado. A sociedade do glamour tornar-
se-ia indústria cultural e reverberaria até
o presente interferindo na política, na
economia, na cultura e no lazer.

Ao lado da surpresa com a fantástica
disseminação de bens culturais da nova
realidade mediai, fruto do desenvolvi-
mento técnico de sistemas de registro que
passavam a substituir o homem e a torná-
lo imortal, fato esse que agitou de forma
inédita a vida européia naquela década,
corria, paralelamente, a discussão sobre a
importância da linguagem na formação das
consciências, no posicionamento político
e nas aspirações de liberdade e autonomia
do homem moderno, assunto este que já
vinha sendo debatido desde a Revolução
Francesa, com a Enciclopédia e as idéias
iluministas de Kant.

Não obstante, em nenhum dos casos
(Lazarsfeld, Escola de Frankfurt, estudos
da linguagem ou "virada lingüística") está
se falando propriamente da comunicação.
Lazarsfeld faz pesquisas administrativas e
econômicas, Adorno e Horkheimer fazem
reflexões filosóficas, Herder, Humboldt,
Peirce e Saussure desenvolvem estudos
lingüísticos e dos signos, Wittgenstein fala
de uma ordenação lingüística do saber e da
ciência, Heidegger reflete filosoficamente
sobre o homem da massa, sobre a profusão
de entes, o anonimato em uma era de altas
tecnologias de comunicação.

Tampouco na época presente estuda-se
a comunicação. A nova crítica marxista da
cultura, herdeira de Bakhtin e Gramsci,

uando se fala de meios de co-
municação de massa não se está
pensando nos livros e impressos



faz sociologia política da comunicação (os
latino-americanos e os que operam com
estudos culturais especializaram-se no
estudo da comunicação como mera ferra-
menta, pressuposto ou instrumento para
outra coisa: a ação política); a crítica pós-
moderna tenta traçar um quadro filosófico
do mundo atual cercado de uma profusão
de tecnologias; os novos funcionalistas
norte-americanos realizam, sob o título de
"pesquisas comunicacionais", estudos de
mercado, imagem de produtos, efeitos da
publicidade ou de campanhas eleitorais; os
críticos pós-estruturalistas realizam uma
filosofia política da comunicação (Deleuze,
Guattari, Foucault), uma crítica à interpre-
tação (Derrida) ou à estética mediática da
contemporaneidade (Baudrillard); os her-
deiros de McLuhan falam do espetacular
uso das novas tecnologias para aumentar
as trocas de sinais eletrônicos; os estudio-
sos da cibercultura fazem sociologia (ou
mesmo antropologia) da era virtual, dis-
tanciando-se excepcionalmente da questão
comunicacional propriamente dita. A co-
municação como fenômeno foi e continua
sendo marginal e parcamente estudada de
um século para cá. Todos passam por ela, a
tangenciam, cruzam sobre ela mas ninguém
se detém. O fenômeno da comunicação
ainda é uma grande incógnita.

Os estudos do processo de comu-
nicação stricto sensu foram iniciados
por Edmond Husserl, continuados por
Maurice Merleau-Ponty, Henri Bergson
e, no pós-guerra, retomados pelo Círculo
Cibernético. Husserl herdou do positi-
vismo, como vimos atrás, Cap. 12e, tanto
elementos de Comte quanto de Mach. Do
primeiro, a ruptura com os apriorismos
cartesianos na proposta de ir direto às
coisas, no abandono das hipóteses meta-
físicas, na negação da busca das causas
últimas dos fenômenos. Do empírio-criti-
cismo, Husserl recupera a importância da
sensibilidade, buscando resgatar um olhar
pré-conceitual, pré-teórico sobre o objeto
observado: como vemos o mundo, como

o sentimos rebater em nós, como ele nos
comunica eram suas preocupações.

Husserl foi inegavelmente o fundador
da pesquisa da comunicação humana, a
investigação da comunicação como um
acontecimento que nos abate, que nos
atropela (como dizia Klages), que nos
transforma; como um complexo de sen-
sações que nos constitui. Um fenômeno
que tem suas leis próprias, seu modo
de funcionamento, seus efeitos. Merle-
au-Ponty corrige os desvios cartesianos
de Husserl, introduzindo o conceito de
carne do mundo (ou sentiente geral, es-
pécie de "ser-no-mundo" heideggeriano),
ampliando a noção de fios intencionais.
Ligamo-nos ao mundo pelo nosso corpo,
o sujeito de descentraliza e se dissolve no
todo, a memória participa da percepção ao
ligar presente e passado por uma síntese
de transição. Bergson expurga a ciência
empírica, o idealismo (de Kant e de Hegel),
o psicologismo e investe radicalmente
no movimento. É o retorno a Heráclito.
Coloca-se contra o partilhamento da expe-
riência propondo vê-la sempre como um
único e mesmo processo. Sua proposta é a
de usar o método da intuição (sensível).

No pós-guerra, as Conferências nova-
iorquinas de Macy reacenderam as dis-
cussões sobre a percepção. Heinz von
Foerster, traz à discussão do processo da
comunicação questões do tipo "como re-
fletir sobre nosso próprio pensamento?",
"como descrever nossas descrições?". Para
ele, o observador deveria ser recuperado
na teoria científica, pois esta buscava fazer
"descrições objetivas do mundo" em que
não havia sujeito e o próprio mundo era
o invariante; ora, contra esse aristotelis-
mo da opção obrigatória entre o certo e
o errado, excluindo-se o terceiro termo,
von Foerster insere um amplo espectro
de variações possíveis entre o sim e o não
devido à não-trivialidade do observador.
O mundo subjetivo passa a fazer parte do
processo científico e a objetividade sem

aspas (Maturana) vista como suspeita.



Além de Maturana, Niklas Luhmann re-
força a teoria da comunicação como um
fenômeno que inclui necessariamente o
observador. Caem por terra conceitos como
objetividade, imparcialidade e verdade.

Os estudos comunicacionais empreen-
didos por estes pesquisadores afastam-se
do olhar clínico ou técnico da ciência
cognitiva, cujo interesse é o de pesquisar a
atenção, o aprendizado, a memória e a per-
cepção apoiando-se em pensadores como
Daniel Dennet, John Searle, Douglas Hofs-
tadter, Noam Chomsky e Marvin Minsky,
e os relacionando à inteligência artificial,
aos processos de aquisição da linguagem
e às redes neurais. Von Foerster busca
distanciar-se desse contexto dizendo que

os atos de pensar, sentir, ter
consciência não podem ser
explicados; eles são "prin-
cípios explicativos", servem
para explicar outras coisas
mas eles mesmos são inson-
dáveis. Contra a ciência cog-
nitiva, ele é enfático: não se
trata do "ainda não sabemos"
mas do não podemos saber
isso, jamais o saberemos.
Sobre o que não se pode di-
zer, poderia argumentar ele,
parafraseando Wittgenstein,
deve-se calar.

Há que se destacar, por fim, somando-
se aos estudiosos que buscaram construir
uma teoria da comunicação nas últimas
décadas, o trabalho de Gregory Bateson
e de Niklas Luhmann, da mesma filiação
dos demais pesquisadores do Círculo Ci-
bernético. Deve-se a Bateson o questiona-
mento da qualidade da comunicação que
se recebe: às vezes, ou ainda, na maioria
dos casos, as pessoas não se comunicam,
apenas trocam sinais, signos ritualizados
de interação social, um "Bom-dia!", um
"Como vai?", que não significam co-
municação alguma. Martin Buber dizia
que, nestes casos, eu pratico apenas uma
relação Eu-Isso com o outro. Niklas Luh-

mann, por seu turno, repete o postulado
da inexistência da comunicação como
objeto e de sua constatação apenas como
relação. Reforça a tese de que o outro é
insondável e que jamais saberemos como
processou o sinal que lhe emitimos e que,
em princípio, a comunicação é um fenô-
meno altamente improvável.

Como então estudar os fenômenos da
comunicação de massa sob este ângulo,
a saber, sob a perspectiva de um estudo
genuinamente comunicacional? Muito
comumente as pesquisas chamadas de
"comunicacionais" são pesquisas reali-
zadas, de fato, em outro campo do co-
nhecimento. A sociologia, por exemplo,
pesquisa a comunicação quando analisa as
conseqüências sociais, políticas, culturais,
econômicas de certas coberturas da im-
prensa; que aborda a trama entre imprensa
e relações sociais; quando investiga o tra-
tamento diferenciado que ela dá às raças,
aos gêneros, às minorias sexuais; quando
é estudada sua relação com a alteridade,
com a diferença; quando se pesquisa como
ela repercute fatos noticiados, quando
se trabalha com o excesso de notícias,
a escassez, o saciamento informativo e
suas conseqüências sociais, políticas, etc.
Pertence à sociologia também o exame da
ocorrência das "mediações" sociais (G.
H. Mead), do contexto entre jornalismo
e sociabilidade, jornalismo e companhia,
jornalismo e solidão; são também socio-
lógicos os estudos sobre causas: causa de
leiturabilidade ou não-leiturabilidade de
certo jornal, de uma notícia; os estudos so-
bre a probabilidade de se obter resultados
com coberturas jornalísticas no mercado,
nas eleições, no comportamento popular,
na introdução de novos hábitos.

A antropologia, por seu turno, pes-
quisa a comunicação quando se debruça
sobre o sensacionalismo, os tabus, as
mudanças do homem na era da imprensa
virtual, quando a vincula à cibercultura,
quando fala de sua relação com o humano,
o indivíduo, o homem e a mulher. Quando



trata das questões culturais, como, por
exemplo, as aproximações entre impren-
sa e a religião, imprensa e o sagrado, e o
profano, e a magia, e a adivinhação, e as
festas religiosas, imprensa e os cultos, e
os lugares de culto, e as crenças.

A ciência política investiga a co-
municação quando estuda o jornalismo
como provocação de ação, reação, inação,
repouso; quando avalia o papel do jornal
enquanto projeto político, empreendi-
mento, realização ou não-realização de
programas; quando avalia o sucesso ou
o fracasso de sua intervenção; quando
se ocupa com os riscos e os perigos da
atividade jornalística, quando fala de
jornalismo como construção da política,
como desconstrução, como ajuda, estimu-
lação, encorajamento, conselheiro social.
Quando relaciona jornalismo e distinção,
jornalismo e ostentação, quando fala da
corrupção entre jornalismo e política,
quando situa a imprensa como centro da
vida política e social, quando comenta
seus limites, as relações do jornalismo com
a autoridade, a dominação, a influência, a
obediência e a desobediência, o respeito
e a falta de respeito, a submissão, o ser-
vilismo, a resistência. E também o caso
das investigações sobre a uniformidade
da cobertura de um noticiário, sobre a
concordância entre vários veículos, as
"ações orquestradas", a não-dissonância,
o declínio da cobertura de certos fatos;
sobre o pluralismo nas redações; sobre
a "luta de classes" interna a um jornal.
E ciência política quando o estudo vin-
cula jornalismo e produção de glória, de
ostracismo, de honra, de crédito, de des-
crédito, de ridicularização; quando avalia
a imprensa em confrontos com o Estado,
com a democracia, a opinião pública, as
eleições, o civismo, a cidadania; quando
a posiciona diante da "direita" e da "es-
querda", quando a aproxima da agitação
política, das guerras, revoluções, da paz;
quando estuda os ataques jornalísticos,
as defesas, as agressões, os golpes, as

represálias; quando a relaciona às Forças
Armadas, quando se ocupa com a con-
centração da imprensa, o afunilamento
do espectro de opções.

A economia também estuda o jorna-
lismo e a imprensa, ao ocupar-se com
a empresa jornalística, o marketing, a
administração, compra e venda de anún-
cios, quando estuda o cruzamento entre
publicidade e notícia, quando trata da
mercadoria "público", quando vê a no-
tícia como mercadoria, quando investiga
as relações da atividade com o mercado
maior, com o mercado de trabalho, quando
trabalha com o preço do jornal, as relações
da imprensa com o sistema bancário,
financeiro, com as bolsas, os conflitos de
capitais em megaempresas de comuni-
cação, quando compara jornalismo com
produção social.

O direito estuda a comunicação quan-
do relaciona jornalismo às questões legais,
à lei de imprensa, aos crimes da imprensa,
quando o vê influenciando processos ju-
diciários, fazendo defesas jurídicas decla-
radas, vinculando-o à polícia, à prisão de
jornalistas, à tortura, à condenação.

A história assim como o estudos
processuais têm se ocupado de questões
comunicacionais e mediáticas em geral.
Pertencem a eles investigações que tratam
das origens do jornalismo, dos primeiros
tablóides, dos primeiros grandes jornalis-
tas, das mudanças da esfera pública, da
transformação da empresa jornalística, da
história do tratamento de certos temas, da
continuidade de cobertura de assuntos es-
pecíficos, da temporalidade das notícias,
do veículo, das coberturas, do transitório
e o permanente na imprensa, da imprensa
e sua relação com a simultaneidade dos
acontecimentos, da questão da cobertura
ao vivo, em tempo real; da relação entre
imprensa e periodicidade, freqüência, efe-
meridade; imprensa e evolução, imprensa
e mudanças, imprensa e desatualização.

Ao campo da filosofia pertencem vá-
rias coisas. Por exemplo, os estudos sobre



as questões éticas, como os debates sobre
a responsabilidade social da imprensa,
sobre ética do jornalista, os temas deonto-
lógicos da imprensa, os assuntos ligados à
vontade, à coragem, ao relaxamento, à per-
severança, à obstinação da imprensa e do
jornalismo; quando se discute a liberdade,
as obrigações, as escolhas, as recusas, os
caprichos, a indiferença; quando se fala de
persuasão e dissuasão, de prudência, de
preocupação, de negligência, da rapidez,
da lentidão, da violência; assim como da
questão do segredo, do vasculhamento, da
mentira, do boato.

Pertencem também ao campo da filo-
sofia as pesquisas estéticas que se ocupam
com as inovações de visual, de diagrama-

ção, de estilos e famílias de
letras; estudos sobre a ordem
de disposição de matérias,
os efeitos de colocação em
certa altura da página, o belo,
o feio, o diferente. Da mesma
forma, as questões relacio-
nadas à subjetividade não
fazem parte dos estudos de
comunicação stricto sensu,
mas da filosofia: investiga-
ções sobre a motivação do
jornalista: por que escreve
assim, por que escolheu
esse tema, que meta ou

intencionalidade possuía sua matéria, sua
reportagem, sua cobertura; quais eram as
intenções, os móveis da ação.

Do ponto de vista do próprio veícu-
lo jornal (jornal impresso, radiofônico,
televisado ou on line), são semiológicas,
semióticas ou lingüísticas as pesquisas
sobre as relações entre uma matéria e todo
um jornal, as discussões sobre a unidade
noticiosa (tome-se, por exemplo, os estu-
dos sobre a desagregação de argumentos
no texto, sobre a integração semântica
entre notícia e publicidade); já as questões
físicas como extensão, tamanho, estreiteza
ou amplidão do jornal estão no campo da
estrutura do veículo e cabem, conforme a

abordagem, na economia, na semiologia,
na filosofia. Por exemplo, investigar o
auto-centramento ou auto-referência dos
jornais assim como o autofechamento dos
jornalistas, são temas da economia inter-
na de uma empresa jornalística. Pode-se
aprofundar estudos também sobre o modo
de produção dos jornais, sobre a mudança
tecnológica, sobre o uso de equipamentos
eletrônicos e sobre as relações entre tec-
nologia e mente.

As questões comunicacionais propria-
mente ditas em jornalismo são outras.
Elas se vinculam ao processo da recepção
da notícia, ao momento em que a pessoa
entra em contato com o sinal emitido pela
fonte noticiosa, seja ele visual, auditivo ou
misto, e estudam como se processa essa re-
cepção, que mecanismos ela desencadeia,
que resistências encontra, até que ponto
mina verdades anteriores estabelecidas na
mente do receptor. Interessa unicamente o
conhecimento do fenômeno, o jogo entre
um sinal externo e a relação que se estabe-
lece com pressupostos anteriores, ou seja,
como a coisa é recebida.

Subsidiam estas investigações as
pesquisas que se incomodam com a re-
cepção num primeiro momento, não com
seus usos posteriores, seu trabalho de
compartilhamento com amigos, colegas e
outras pessoas do convívio social. Isto é
campo da sociologia ou da ação política,
não mais campo da comunicação. Como
se dá a "releitura", a "leitura crítica", a
reinversão de valores ou de significações,
se ela ocorre com o apoio de familiares,
líderes de opinião ou com "agentes sociais
facilitadores", nada disso tem a ver com
o processo de recepção em si. São usos
posteriores de uma comunicação (ou de
uma sinalização).

Como se daria, então, a produção
de uma pesquisa comunicacional em
jornalismo, segundo o modelo da razão
durante? De acordo com a descrição da
imprensa e da atividade jornalística no
contínuo amorfo atmosférico, o estudioso



deve considerar, como primeiro passo, o
"movimento do mundo" (o espírito do
tempo) e o "espaço liso", o campo aberto
das comunicabilidades em geral, chamado
de contínuo atmosférico comunicacional.
E esse espaço abstrato que constitui o
cenário onde pesquisador irá estudar a
comunicação. Ao considerar as relações,
lhe cabe avaliar, como indicadores a serem
observados, as seguintes questões:

- Que meios de comunicação simbolica-
mente generalizados foram utilizados para
garantir a comunicabilidade? (Luhmann);

- Como se deu a relação entre emissão
de sinais noticiosos e sua eventual a trans-
formação em informação e em comunica-
ção? Isto é, seu efeito foi de confirmação
(mais provável) ou de comunicação? Ge-
rou passividade ou atividade? A atividade
foi para preservar mais fortemente o que já
existia ou para suscitar mudanças?

- Houve interveniência de instâncias
reguladoras (os três poderes) "injetando
iscas" no contínuo atmosférico?

- A pesquisa baseia-se na ocorrência
de um Acontecimento comunicacional?
Se sim, então que elemento paradoxal
interferiu nesse processo para produzir
sentido? Que sentidos foram criados,
que mudanças foram estabelecidas (que
transformação incorpórea foi produzida)
a partir desse sentido?

- Qual a relação do receptor da notícia
com o contínuo amorfo atmosférico? E
com eventuais temas atuais (o "espírito
do tempo") que estão circulando?

O que deverá ser observado na pesqui-
sa jornalística é a ocorrência do evento
comunicacional, sua incorporação no
continuo mediático, sua transformação em
"sentido", e como isso interferem (ou não]
na forma com as pessoas passam a receber
e trabalhar os sinais comunicacionais.

Naturalmente, o pesquisador pode
olhar-se a si mesmo e tentar desenhar os
efeitos desse fenômeno específico, que
está acontecendo agora, em si mesmo.
Mas em estudos de grande alcance, nos

efeitos sociais da comunicação, há toda
uma coletividade envolvida, que reage de
forma similar, e que é preciso considerar.
O pesquisador observa, então, o outro, seja
o outro próximo, que a seu lado assiste às
notícias e se deixa ou não impressionar
por elas, seja o outro distante, as reações
registradas pela comunidade de receptores
diante de um fato policial, de um resultado
de competição esportiva internacional, de
um final de telenovela, revelando uma rea-
ção emocional coletiva como comunicação.
O estudioso desloca-se nomademente por
esses territórios à cata de sinais indicativos
importantes, ele passeia, vagueia, anda
em rodeios e descreve o Acontecimento
comunicacional que se realizou num
pequeno círculo que se posicionou, que
construiu sentidos, diante do novo fato
ou do "espírito do tempo". Karl Kraus
comenta a função agregadora que exercia
o jornalismo pró-fascista na República de
Weimar, criando uma onda de entusiasmo,
festa e empolgamento, colaborando para o
aumento de simpatizantes do regime. No-
ticiavam-se festas populares com música e
dança, pois, nesses relatos aparentemente
apolíticos, diz ele, misturavam-se opiniões
pessoais com notícias objetivas e fatos
supostamente não-ideológicos tinham
livre acesso ao inconsciente popular,
confirmando preconceitos e estigmas. A
comunicação surgia como resultado dessa
ação jornalística.

Outros exemplos históricos testemu-
nham momentos de particular intensi-
dade, situações singulares em que um
estudioso pode fazer imersão total para
acompanhar o desdobramento do fenô-
meno exatamente no momento em que
ele ocorre. A imprensa funcionou como
agregador coletivo, constituindo ondas
de pensamento e ação, forjando senti-
dos, provocando mudanças sensíveis,
por exemplo, em Portugal, através da
Rádio Renascença durante a Revolução
dos Cravos; mas também na época do
aparecimento dos jornais Liberation e



tageszeitug numa Europa mediaticamen-
te monopolizada pela grande imprensa,
assim como no fenômeno Watergate.

Podem servir de apoio às pesquisas
comunicacionais descritas acima estudos
sobre as sensações sentidas na recepção,
sobre o processamento de imagens na
visão, sobre visibilidade e invisibilidade,
sobre a influência da luz e da obscuridade,
efeitos das cores e da policromia; sobre a
audição de um rádio-jornal, quer dizer,
estudos sobre o som, o silêncio, o barulho,
a estridência. Sobre atração e a repulsão do
fato noticioso; sobre os efeitos das frases,
das palavras, dos nomes, das interjeições,
da retórica, do relato, da eloqüência, da
concisão, da prolixidade; sobre as matérias
que atuam como "choque". Do estudo da
informação noticiosa e sua comunicabili-
dade fazem parte, ainda, a questão da in-
teligibilidade da notícia, da ambigüidade,
do sub-entendido, da interpretação.

Pesquisas sobre a inteligência, a com-
pressão, a memória, o esquecimento, a
atenção e a desatenção, a curiosidade; so-
bre o conhecimento e a ignorância, sobre a
descoberta, sobre a aprendizagem, sobre o
ensino e a educação; estudos sobre o efeito
da surpresa, sobre o entusiasmo, sobre as
reservas, sobre a atração, sobre o tédio,
sobre a decepção, sobre a preocupação;
sobre os efeitos sobre a alegria, a tristeza;
sobre os efeitos cômicos, trágicos, sobre o
prazer e o desprazer, a satisfação e a insa-
tisfação, a cólera, o medo, a tranqüilização
e a esperança podem servir de subsídio
na medida em que não caiam no formato
das ciências cognitivas, que, em si, nada
contém de inaplicável mas que, para os
objetivos desta nossa razão durante só se
aplicam se submetidas aos nossos princí-
pios norteadores, isto é, se forem feitas com
a finalidade exclusivamente de ajudarem a
compreender o processo comunicacional.

Text Box
FILHO MARCONDES, Ciro. Até hoje ainda não começamos a estudar a comunicação. Communicare, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 33-40, 1 sem. 2009.




