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Resumo 

 

Partindo da hipótese de que os estudos de recepção baseiam-se em dois pressupostos para 

Gomes (2004) onde o 1º a autora afirma que a audiência é sempre ativa e 2º a de que o 

conteúdo dos meios é polissêmico, isto é, há possibilidade de interpretações diferentes pelos 

sujeitos, este trabalho pretende descrever a trajetória do receptor em Teorias da 

Comunicação, pensando esse receptor em diferentes perspectivas, como por exemplo, a 

Teoria Matemática da Informação onde o propósito era puramente instrumental e, também, 

no modelo de Merton e Lazarsfeld que tratou das funções da mídia, mas foi criticado por 

não mencionar o receptor. É importante esclarecer que é de nosso conhecimento que a 

recepção é ativa, porém o objetivo aqui é pensar nessa trajetória, até chegar ao receptor do 

campo da Educomunicação, entendido como um sujeito participativo e dialógico. Para isso, 

o trabalho utiliza a metodologia bibliográfica e se apoia nos conceitos de Orozco Gómez 

(2010), Rüdiger (2011) e Gomes (2004). 
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Introdução 

Este artigo apresenta uma reflexão teórica sobre a trajetória do receptor em 

diferentes perspectivas dentro da Teoria da Comunicação até chegar ao conceito de 

recepção no campo da Educomunicação. Essa aproximação teórica faz-se necessária a esta 

pesquisadora pelo interesse nos estudos da inter-relação comunicação/educação, atualmente 

denominada Educomunicação. 

 Partimos da hipótese teórica de que os estudos de recepção baseiam-se em dois 

pressupostos de acordo com Gomes (2004, p. 175). “Primeiro, o de que a audiência é 

sempre ativa; segundo, o de que o conteúdo dos meios é polissêmico”. Num primeiro 

esforço, entende-se que as audiências podem interagir com a informação e que existe a 

possibilidade de diferentes interpretações dos sujeitos frente ao conteúdo dos meios. Além 

disso, em outro momento, a audiência, que muitas vezes foi considerada passiva, pode se 
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transformar em audiência produtora, isto é, que interage e participa. Essa reflexão nos leva 

ao conceito central deste trabalho, a “condição comunicacional”, criada por Orozco Gómez 

(2010, p. 13), que “é marcada pela possibilidade histórica de sermos emissores e não só 

receptores nos processos de comunicação, sendo fundamental a compreensão de várias 

interações, clássicas e novas, dos sujeitos sociais”. O autor afirma que essa “condição 

comunicacional”: 

 

“consiste en ese cambio fundamental por el cual como audiencias, 

las sociedades actuales van dejando de ser reconocidas 

esencialmente por su estatus y procesos de recepción anónima y 

masiva, caracterizados por una muy escasa actividad, para 

empezar a ser reconocidas por un estar y ser activos, cada vez más 

creativos, en la producción y emisión comunicacionales” 

OROZCO GÓMEZ (2010, p.16). 

   

 Para iniciar nossa trajetória sobre o receptor em Teorias da Comunicação é prudente 

esclarecer que escolhemos algumas das perspectivas abordadas em aula e outras que 

achamos pertinentes para o presente estudo, a partir dos resultados práticos do Mass 

Communication Research
3
.  

Sendo assim, recorremos ao 1º modelo de referência, proposto por Claude Shannon 

e Warren Weaver, após a Segunda Guerra Mundial, no final da década de 1940 e, advindo 

do campo da engenharia: a Teoria Matemática da Informação. Rüdiger (2011, p. 19), 

esclarece que esse modelo tinha como preocupação principal “[...] as condições que 

presidem à transmissão de sinais entre máquinas” e onde “[...] o contexto e o conteúdo da 

informação lhes parecem totalmente sem importância”. Assim, a questão que os estudiosos 

preocupavam-se em resolver era como transmitir a máxima quantidade de informação no 

menor tempo possível e com a máxima fidelidade, isto é, excluindo do processo os ruídos 

possíveis da comunicação, as chamadas distorções de sentido.  

O paradigma de Shannon e Weaver ficou conhecido como a teoria geral da 

comunicação, onde o emissor é visto como um sujeito ativo, que emite estímulos e o 

receptor como sujeito passivo, que os recebe e reage como se tudo fosse uma relação de 

causa e efeito. Assim, na Teoria Matemática da Informação o propósito é puramente 

instrumental e “não há lugar para os conceitos de compreensão, sentido e interpretação” 

(Rüdiger, 2011, p. 29). Também não há espaço para o conceito central que se apoia este 

                                                 
3 O Mass Communication Research trata sobre pesquisas sobre mídia desenvolvidas pelos norte-americanos.  
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trabalho, “a condição comunicacional” justamente pela impossibilidade de interações com 

os outros sujeitos e com os meios. 

Outra perspectiva importante nessa trajetória foi à criação do modelo de Lasswell, 

em 1948. A pretensão era ser uma alternativa à Teoria Matemática da Informação, vista 

anteriormente, e muito focada nas condições técnicas de transmissão da mensagem.  

Harold Lasswell era cientista político e dedicou-se aos estudos sobre mídia e política, 

defendendo a ideia de que o estudo da política passava pela mídia. O pesquisador norte-

americano ampliou o modelo tradicional de Aristóteles (emissor-mensagem-receptor) e 

formulou segundo Martino (2012, p. 23), uma forma de estudar os processos de 

comunicação perguntando “Quem (corresponde ao estudo de produção); Diz o quê (volta-se 

para a análise de conteúdos); Em que canal (focaliza o estudo da mídia); Para quem 

(pesquisa a audiência); e Com que efeito (investiga o que acontece com a audiência diante 

da mensagem)”.  É importante ressaltar que o modelo de Lasswell pressupõe um emissor 

ativo que produz estímulo na massa passiva e mais: tanto comunicador quanto receptor 

surgem como papéis isolados, independentes de relações sociais ou culturais. Essa reflexão 

remete a pressupostos típicos da Teoria Hipodérmica
4
, principalmente quando se trata da 

questão da iniciativa – prevista exclusivamente ao emissor – cabendo ao receptor os efeitos 

de um público passivo, massivo e manipulado pelos meios. 

 Em seguida, surge ainda no final da década de 1940, o modelo de Robert Merton e 

Paul Lazarsfeld, que se dedicaram ao estudo das funções da mídia e foram criticados por 

não mencionarem o receptor. Vejamos abaixo quais são essas funções: 

a) A função de status: de acordo com os pesquisadores o simples fato de estar na mídia 

torna algo ou alguém importante; 

b) A função do reforço das normas sociais: a mídia reforça os padrões de 

comportamentos tidos como certos dentro de uma sociedade. Para eles, isso pode 

gerar uma forma de controle social; 

c) A função de disfunção: onde a mídia pode deixar a sociedade menos atenta ao que 

se passa ao seu redor, isto é, uma espécie de efeito colateral. 

 

Para que os modelos teóricos não causem a função de disfunção neste trabalho é 

oportuno esclarecer que tanto a perspectiva de Lasswell quanto a de Merton e Lazarsfeld 

                                                 
4 A Teoria Hipodérmica ou Teoria da Bala Mágica, como também é conhecida, entende que uma mensagem lançada pela 

mídia é imediatamente aceita e espalhada entre todos os receptores e em igual proporção.  
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não vão ao encontro do conceito de “condição comunicacional”, proposta por Orozco 

Gómez (2010), justamente por não possibilitar que os participantes do processo interativo 

desconstruam o ato comunicativo. 

 Posteriormente, em 1954, surge um dos modelos alternativos á fórmula de Lasswell. 

Criado por Charles Osgood e Wilbur Schramm parte do princípio de que a “recepção e a 

resposta sempre existem, embora em níveis diferentes” (Martino, 2012, p. 26). Sendo 

assim, os pesquisadores criaram o espaço para a resposta, pois para eles, é impossível não 

responder a uma comunicação. A ideia de interação é muito importante no modelo de 

Osgood e Schramm. Afinal, não há comunicação sem interação.  

A partir dessa perspectiva é possível perceber fortes semelhanças do pressuposto de 

que partimos no início deste trabalho e que são apontadas por Gomes (2004). A autora 

afirma que a audiência é ativa. Osgood e Schramm acreditam ser impossível não responder 

a uma comunicação, tanto que criam um espaço para a resposta. Gomes (2004) afirma 

também que o conteúdo dos meios apresenta vários sentidos diferentes entre os receptores, 

isto é, a partir da interação prevista no modelo de Osgood e Schramm é possível que a 

recepção interprete os conteúdos midiáticos de formas diferentes das desejadas pela 

emissão. Relembrando a “condição comunicacional” percebemos outra semelhança, no 

momento em que a mesma prevê a possibilidade de todos os sujeitos serem emissores e não 

só receptores de um processo comunicativo, como bem aponta Orozco Gómez (2010, p. 15) 

ao afirmar que “ser audiencia ha significado y significa interactuar con la información y con 

el mundo siempre mediados por pantallas [...]. 

Braga e Gastaldo (2009, p. 80) também contribuem nessa trajetória de pensar o 

receptor em várias perspectivas quando elaboram o artigo “O legado de Chicago e os 

estudos de recepção, usos e consumos midiáticos”. Os autores discutem a obra de três dos 

principais pesquisadores desta corrente, a saber: Willian Thomas, George Hebert Mead e 

Hebert Blumer. A nós, interessa a do sociólogo Thomas pela criação da noção de definição 

da situação, que permite justamente interpretar “o modo pelo qual, na situação de recepção, 

uso ou consumo das mídias, diferentes definições são negociadas pelos/as participantes da 

situação”. Em outras palavras, Thomas quer dizer que os estudos de recepção, há muito 

tempo, demonstram o papel ativo exercido pelas audiências na interpretação dos conteúdos 

midiáticos. Esse pensamento vai ao encontro do conceito central que permeia este trabalho, 

a “condição comunicacional”. Além disso, o receptor passa a ser visto como um sujeito e 

não mais como massa. Nessa perspectiva encontramos nos estudo de Touraine (1998, p. 15) 
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a ideia de sujeito, entendido como “[...] criador dele mesmo e, consequentemente, capaz de 

reivindicar contra todos o seu direito de existir como um indivíduo portador de direitos, e 

não somente em sua existência prática”. Sendo assim, torna-se oportuno compreender como 

Touraine (1998) define a construção do sujeito. O sociólogo francês divide em três 

momentos: a) indivíduo; b) sujeito; c) ator social. O indivíduo na visão do autor é, de 

maneira geral, aquele moldado pelos padrões sociais, uma figura que não passa de uma tela 

em branco onde são depositados desejos, necessidades, mundos imaginários a serem 

construídos e consumidos. Sendo assim, o indivíduo é visto como massa, aquele que 

obedece às regras, a ordem dos direitos e dos deveres, parte flexível, maleável e adaptável 

ao sistema. É esse o indivíduo-recepção da Teoria Matemática da Informação, do modelo 

de Shannon e Weaver, do modelo de Lasswell e, também, da Teoria Hipodérmica.  

 Já o sujeito é entendido por evocar a ideia de luta social. É aquele que se revolta 

contra a situação, é combatente, rebelde (mesmo não sendo possível manter-se o tempo 

todo opositor ou questionador). O sujeito de Touraine constitui-se o compreender de estar 

no mundo. Para o autor, que é reconhecido por ser um dos grandes críticos da modernidade, 

o sujeito é puro exercício de consciência, ele tem a necessidade do conflito para que ocorra 

a ação coletiva. Assim, a questão do conflito torna-se necessária na consolidação do sujeito. 

Em outras palavras, o sujeito é a vontade de ser, de constituir-se ator social. 

Concluindo o processo, emerge da emancipação o ator social, entendido como “a 

vontade de um indivíduo de agir e de ser reconhecido como ator” (Touraine, 1994, p. 220). 

Em outras palavras o ator social é aquele que intervém, crítica e propõe alternativas. Enfim, 

ao emancipar-se não limita-se. E é exatamente isso que prevê Orozco Gómez (2014, p. 31) 

no livro de sua autoria “Educomunicação: recepção midiática, aprendizagens e cidadania”, 

o 1º traduzido integralmente para a língua portuguesa, onde o autor considera que:  

 
“como audiências, as sociedades atuais podem deixar de ser 

identificadas essencialmente por seu status desprovido de poder, 

quase sempre como receptoras de meios de comunicação de 

massa autoritários, para começar a ser reconhecidas por 

serem/estarem ativas, cada vez mais criativas, na produção e na 

emissão comunicacionais”.  

 

 

O ator social, proposto por Touraine (1998), vai ao encontro do receptor desejável 

no campo da Educomunicação. Lembrando que nas palavras de Soares (2002a, p. 115), a 

Educomunicação é definida como: 
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“o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação dos processos, programas e produtos destinados a criar 

e fortalecer ecossistemas comunicativos nos espaços educativos 

presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente 

comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao 

uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem”.  

 

 

Essa reflexão nos leva ao encontro do pensamento de Orozco Gómez (2014, p. 58) no que 

tange a essa transição do receptor, muitas vezes visto e entendido como sujeito passivo, 

para sujeitos criativos, críticos e, em outras palavras, ativo frente aos meios de 

comunicação. Ele reafirma que “a condição comunicacional” também pode ser entendida 

por “[...] essa passagem de ser audiências caracterizadas por atividades de recepção, a fim 

de tornar-se audiências definidas pelas características de criação, produção e emissão [...]”. 

Castells (1999), já afirmava em seus estudos iniciais que essa transição de receptores 

passivos para produtores ativos seria o caminho desejável para uma sociedade midiática 

consciente. E essa é a proposta da Educomunicação, uma vez que: 

 

Reconhece, em primeiro lugar, o direito universal à expressão, 

tanto da mídia quanto de seu público. No caso, mais 

especificamente o direito do público, levando em conta que o 

sistema vigente desconsidera esta hipótese. Em decorrência, fará 

todo esforço necessário para ampliar o potencial comunicativo 

dos membros da comunidade educativa e – no contexto de seu 

espaço privilegiado, que é a escola – de todos os membros desta 

comunidade, sejam docentes ou discentes, ou, ainda, a 

comunidade do entorno (SOARES, 2011b, p. 18).  

 

 

Para Orozco Gómez (2014), a Educomunicação sempre esteve preocupada em 

modificar a interpretação dos produtos midiáticos. A possibilidade de empoderamento dos 

sujeitos frente às mídias é uma expressão ricamente definida pelo educador Paulo Freire 

(1970) que significa muito mais do que passar ou dar poder para os sujeitos, mas em um 

sentido mais amplo da palavra, está preocupada com a ação transformadora. Lembrando 

que a ação sempre foi e continua sendo um dos objetivos e, também, o resultado mais 

desejado no campo da Educomunicação. Para Soares, (2006) a ação é fruto das relações de 

construção e formas de conhecimento do saber. É através da ação que o indivíduo cresce e 

torna-se sujeito de si mesmo, capaz de novas leituras e interpretações das mensagens 

midiáticas e de novas atitudes como sujeito participativo. Sendo assim, aqui é possível 

identificar semelhanças com o conceito central que permeia este trabalho, a “condição 

comunicacional”, justamente por entender que o campo da Educomunicação reconhece e 
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busca legitimar o sujeito, entendido na concepção de Touraine (1998) como ator social - 

aquele que intervém, crítica e propõe alternativas - e que para Orozco Gómez (2014) pode 

ultrapassar a barreira de ser simplesmente audiência receptiva e passiva para audiência 

produtora, criativa e crítica frente aos meios. Em outras palavras, as audiências 

consideradas passivas, massivas e impossibilitadas de exercer seu direito de expressão, 

perdem lugar na visão da Educomunicação, para as audiências onde a criação e a 

interatividade predominam, uma vez que para Soares (2011b, p. 47) o novo campo está 

preocupado em “preparar o cidadão para assumir sua condição de agente comunicativo 

através do reconhecimento e do exercício compartilhado do direito universal à expressão”. 

Desse modo é possível promover a educação libertadora e autônoma dos indivíduos e 

prepará-los para pensar, desenvolver sua consciência e seu senso crítico na sociedade 

midiatizada. 

Orozco Gómez (2014) chama nossa atenção para compreender que a “condição 

comunicacional” permite que os participantes envolvidos nos processos comunicativos 

possam reinterpretar, ressignificar ou desconstruir os significados de uma comunicação. 

Esse processo na visão do autor depende da interação dos envolvidos com os meios e, com 

uma, das sete premissas básicas que permite compreender o processo receptivo, a saber: a 

exposição aos meios não é variável determinante para a compreensão do processo 

receptivo. Em outras palavras, para Orozco Gómez apud Gomes (2004, p. 212) o que 

importa nesta premissa “é a maneira de expor-se” [...] “passiva, ou ativamente, crítica ou 

acriticamente, individual ou coletivamente”. Em outras palavras, o que o autor quer dizer é 

que precisamos estar atentos para entender como os receptores se expõem aos meios.  

 

“[...] ser audiência, hoje, significa ser muitas coisas ao mesmo 

tempo; abarca diferentes modos de estar, desde um mero estar 

contemplativo, de espectadores ou receptores passivos, até 

receptores ativos ou hiperativos, e ainda usuários interativos, 

criativos e emissores” (OROZCO GÓMEZ, 2014, p.70). 

 

 

Assim, as mudanças estão mais voltadas nos modos como as audiências estão 

agindo e no que estão fazendo no momento da interação do que nos canais e meios onde 

ocorre a comunicação. Aqui esta acontecendo uma continuação, em partes, do que ocorre 

na Teoria Matemática da Informação, onde a preocupação era puramente instrumental, isto 

é, com a transmissão de informação e onde não havia espaço para os conceitos de 

interpretação e compreensão. Digo que essa continuação é em partes porque atualmente, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 8 

graças ao avanço das novas tecnologias, onde há uma pluralidade de dispositivos no 

mercado, nossa capacidade de estar em vários lugares e consequentemente de sermos 

audiências ao mesmo tempo é imensa e inevitável. Por outro lado, é questionável se essa 

pluralidade de meios de comunicação que estamos inseridos diariamente e ao mesmo 

tempo, possibilita espaços de transformação, de compreensão e interpretação, além de um 

estar e ser ativo, cada vez mais criativo, na produção e na emissão comunicacional. Ou se 

estamos repetindo, agora de forma tecnológica, a recepção dos sujeitos envolvidos no 

processo comunicacional e visto em algumas perspectivas teóricas, como bem foi exposto 

na Teoria Matemática da Informação? A resposta para essa questão afirmaria Jenkis (2009, 

p. 29) é a cultura participativa, um dos conceitos que aborda o livro Cultura da 

Convergência. Para o autor, estamos vivendo um momento “onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis”. Nas palavras do 

autor o conceito de cultura participativa 

 

“contrasta com noções mais antigas sobre a passividade dos 

espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre 

produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 

nenhum de nós entende por completo. Nem todos os participantes 

são criados iguais. Corporações – e mesmo indivíduos dentro das 

corporações de mídia – ainda exercem maior poder do que 

qualquer consumidor individual, ou mesmo para participar dessa 

cultura emergente do que outros” (JENKIS, 2009, p. 30). 

  

É nessa desigualdade de poder entre diferentes sujeitos que a Educomunicação se fortalece. 

Como vimos anteriormente, na teoria freiana, o novo campo reconhece o empoderamento 

do sujeito gerado através e com os meios. É a partir de um ser e estar ativo, crítico e criativo 

que o indivíduo passa a constituir-se como ator social, na visão de Touraine (1998) e, 

assim, começa a ser reconhecido como uma recepção atenta, de participação real e de 

transformação.    

 

Considerações finais: 

  

 O título deste artigo pode causar certa distorção de sentido se não atentarmos para o 

esclarecimento que já foi descrito no início das primeiras páginas. Por isso, reafirmamos 

que é de nosso conhecimento que a audiência é ativa e que em nenhum momento foi nosso 

objetivo mostrar que em Teorias da Comunicação o receptor era visto como passivo e 
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somente a partir do campo da Educomunicação passou a ser aceito como ativo. O objetivo 

aqui foi mostrar a trajetória do receptor em algumas concepções inseridas dentro das 

Teorias da Comunicação, até chegarmos ao receptor ideal no campo da Educomunicação. 

Podemos observar que em muitas concepções teóricas, como por exemplo, na Teoria 

Matemática da Informação, onde o foco não era a mensagem, mas sim a transmissão, o 

emissor foi concebido como sujeito ativo e o receptor como sujeito passivo. Essa ideia não 

difere muito no Modelo de Lasswell e na Teoria Hipodérmica, onde os papéis eram vistos 

de forma isolada. De um lado, o emissor – produzindo estímulos e, de outro o receptor – 

entendido como mero público (massivo) que os recebe e é manipulado a agir através dos 

meios. Essa ideia de passividade por parte da recepção também se fez presente no Modelo 

de Merton e Lazasfeld, onde a preocupação era única e exclusiva com o estudo das funções 

da mídia. Aqui, em nenhum momento, os estudiosos mencionam o receptor e, por isso, 

foram muito criticados. A mudança na visão sobre a recepção passa a ser percebida, ainda 

que de forma tímida, no Modelo de Osgood e Schramm, em 1954. Os estudiosos entendem 

e afirmam que a recepção sempre existiu. Por isso, eles criaram em seu modelo teórico o 

espaço para a resposta, pois para eles, era impossível não responder a uma comunicação. 

Essa percepção também se estende na Escola de Chicago, onde os autores Braga e Gastaldo 

(2009) discutem a obra de três dos principais pesquisadores desta corrente, entre eles a do 

sociólogo Thomas que criou a noção de definição da situação, que permite justamente 

interpretar “o modo pelo qual, na situação de recepção, uso ou consumo das mídias, 

diferentes definições são negociadas pelos/as participantes da situação”. Em outras 

palavras, Thomas diz que os estudos de recepção, há muito tempo, demonstram o papel 

ativo exercido pelas audiências na interpretação dos conteúdos midiáticos. Sendo assim, 

essa definição sugerida por Thomas vai ao encontro da proposta do campo da 

Educomunicação, que olha a recepção como audiência capaz de interagir com a informação 

e de interpretá-la de forma diferente da desejada pelo emissor. Nas palavras de Orozco 

Gómez (2014, p. 58) “de tornar-se audiências definidas pelas características de criação, 

produção e emissão”. Essa tríade possibilita o empoderamento dos sujeitos envolvidos no 

processo comunicativo, uma vez que esta ligada à conscientização, constituindo-se na visão 

de Souza (2012, p. 303), “um eixo que une consciência e liberdade”. Lembrando que à luz 

da teoria freiana, o poder não é dado, como algo que o sujeito recebe. O empoderamento 

significa a potencialidade ativa e criativa dos sujeitos. Isso implica no exercício 

democrático do diálogo, item fundante para a Educomunicação. Tanto é que o receptor 
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deste novo campo é reconhecido por ser um sujeito ativo, a partir da participação e do 

diálogo, indo ao encontro do conceito central que permeou este trabalho “a condição 

comunicacional” marcada por essa possibilidade histórica de sermos ao mesmo tempo 

emissores e receptores nos processos de comunicação. Nas palavras do criador do termo, 

Orozco Gómez (2014, p. 57) essa “condição comunicacional” de nosso tempo possibilita a 

mudança “pela qual, como audiências, as sociedades atuais vão deixando de ser 

reconhecidas essencialmente por seu status e processo de recepção anônima e massiva, [...] 

para começarem a ser reconhecidas por um estar e ser ativos”, isto é, essa passagem de 

audiências caracterizadas por atividades de recepção, para audiências definidas pelas 

características de criação, produção e emissão comunicacionais.  
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