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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre as definições que a comunicação 

recebeu ao longo dos anos, a fim de refletir sobre esse fenômeno presente em nosso 

cotidiano. Busca-se assim criticar a noção de comunicação como transmissão e propor, 

por meio da fenomenologia, uma reflexão acerca do sentido original de comunicação. A 

metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica sobre a comunicação e a fenomenologia. 

Os resultados encontrados apontam para a possibilidade de uma abordagem 

fenomenológica da comunicação pelos profissionais da área, retomando o sentido 

original do termo e, com isso, contribuindo para tornar a comunicação mais 

participativa e inclusiva.  

 

Palavras-chave: comunicação; fenomenologia; percepção; Merleau-Ponty; Relações 

Públicas. 

 

1. O que (não) é Comunicação?  

 

O objetivo deste artigo é discutir algumas definições de comunicação, como a 

noção predominante de transmissão e o retorno recente ao sentido original de “agir em 

comum”. Para tanto, este estudo propõe a fenomenologia como meio de realizar essa 

discussão e apresenta, em suas linhas finais, uma reflexão sobre a ética dos profissionais 

de comunicação, em especial das Relações Públicas. 

Um mesmo termo pode ser definido de diversas maneiras, e com o termo 

“comunicação” não é diferente. Muitos autores, ao longo dos anos, se dedicaram a 

tarefa de definir a comunicação, resultando em definições convergentes e divergentes. 

De acordo com o dicionário Houaiss de comunicação e multimídia, “comunicação” é 

um substantivo que apresenta a seguinte definição:  
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Processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre 

uma fonte emissora e um destinatário receptor, no qual as 

informações, transmitidas por meio de recursos físicos (fala, audição, 

visão etc.) ou de aparelhos e dispositivos técnicos, são codificadas na 

fonte e decodificadas no destino com o uso de sistemas 

convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, 

iconográficos, gestuais etc. (NEIVA, 2013, p. 115). 

 

Com base na definição apresentada, percebe-se a comunicação sob a perspectiva 

exclusiva da transmissão, sendo omitido o aspecto social do fenômeno. Esta ênfase na 

transmissão ganha força no final dos anos 1940, quando Claude Shannon e Warren 

Weaver estabeleceram os fundamentos da teoria da matemática da comunicação, em 

que a comunicação seguiria a sequência: fonte, mensagem, codificador, sinal, canal, 

sinal recebido, decodificador, mensagem recebida e destinatário. Teoricamente, pode-se 

exemplificar essa análise através de uma ligação telefônica, em que as pessoas se 

comunicam de acordo com a sequência proposta pelo modelo; porém, na prática, os 

elementos mencionados ora ocorrem ao mesmo tempo, ora não ocorrem.  

Em sua crítica ao modelo de Shannon e Weaver, Jean Baudrillard (1995) afirma 

que a comunicação assume, nessa teoria, um caráter linear e metódico, em que apenas o 

emissor é capaz de transmitir uma mensagem e o receptor de entendê-la e vice-versa. 

Segundo Baudrillard (1995), a teoria matemática da comunicação ignora as relações 

sociais vividas e idealiza a comunicação de acordo com os fatores constitutivos, agindo 

isoladamente um do outro. Por esse motivo, não há reciprocidade, sendo a comunicação 

compreendida como simulação da comunicação, em que a troca se limita aos códigos, 

tal como são. Ao invés de comunicação, trata-se, na visão do autor, de separação. 

 

2. Novas definições de Comunicação  

 

Para Muniz Sodré (2014), é preciso refletir sobre a palavra “comunicação”, cujo 

sentido original quer dizer “agir em comum”, ou seja, “vincular, relacionar, concatenar, 

organizar ou deixar-se organizar pela dimensão constituinte, intensiva e pré-subjetiva de 

ordenamento simbólico do mundo” (SODRÉ, 2014, p. 9). No entendimento do autor, 

devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, esse sentido original da palavra 

foi perdendo força para a noção de transmissão de signos. Desta perspectiva, os signos 

agem como mediadores no processo da comunicação, impulsionando a troca de 
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informações quando as pessoas compartilham do mesmo significado dos signos 

utilizados. Entretanto, como destacado na crítica de Baudrillard (1995), o que se troca 

são os códigos, e não as relações. 

A comunicação, segundo Ciro Marcondes Filho (2007), vai muito além de uma 

coisa pré-determinada, emitida e recebida. Para o autor, pode-se entender a 

comunicação como um processo envolvendo pessoas que se encontram e compartilham 

momentos, ou seja, a comunicação é o encontro entre duas intencionalidades, propiciada 

por um ambiente que estimule a participação e a troca de experiências. Por esse motivo, 

Marcondes Filho acredita que a comunicação não está no rigoroso sistema de 

informação dos meios de comunicação de massa ou mesmo na língua estruturada. Na 

verdade, a respeito dos meios de comunicação de massa, Baudrillard (1995) chega a 

compreendê-los como antimediadores, intransitivos e fabricantes de não-comunicação, 

ou seja, eles estabelecem transmissão unilateral, em que apenas seus detentores podem 

emitir, cabendo aos demais receberem passivamente. 

A respeito da língua estrutura, Marcondes Filho (2007) afirma que a fala é 

secundária no processo de comunicação, pois ela não existia no início das civilizações; 

o que exista eram os sentimentos, sendo eles que propiciaram as interações humanas. 

Dessas interações surgiu a língua estruturada, porém essa veio para sintetizar as 

expressões dentro de um padrão, chegando ao ponto de reduzir as experiências a “casos 

idênticos”, ou seja, retirando toda a autenticidade das expressões. Como exemplo desse 

processo, pode-se citar a face humana e suas expressões: ela pode tanto revelar o que 

somos por dentro como mascarar o que sentimos por aquilo que queremos aparentar. 

Para “resolver” essa ambiguidade, surge a linguagem, complementando o teatro social e 

reforçando aquilo que sentimos ou que queremos aparentar sentir (MARCONDES 

FILHO, 2007, p. 84). 

O silêncio e a pausa também são formas de se comunicar, pois estimulam as 

pessoas a serem mais perceptivas aos gestos e expressões do outro. Entretanto, a 

sociedade moderna dificulta que essa comunicação ocorra devido à falta de tempo 

dedicado a ela, sendo os meios de comunicação atuais exemplos perfeitos dessa corrida 

contra o tempo, pois se uma mensagem demora mais do que alguns minutos para chegar 

a sua fonte, então essa é considerada lenta e ineficiente. Essa falta de comunicação, de 

perceber o outro e ser percebido, mesmo que por pouco tempo, faz com que solipsismo 
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prevaleça no contexto social. Portanto, do mesmo modo que a sociedade se transforma 

ao longo do tempo, a comunicação também se modifica e, por isso, precisa ser 

repensado em cada novo contexto (MARCONDES FILHO, 2007, p. 98). 

 

3. Fenomenologia e Comunicação 

 

Ao definir a comunicação a partir da fenomenologia, Monclar Valverde se 

aproxima da definição apresentada no tópico anterior por Sodré (2014) ao afirmar que, 

“antes de ser uma troca de mensagens, a comunicação é uma comunhão sensível, pela 

qual compartilhamos formas, sentidos e valores, que nos antecedem e nos constituem” 

(VALVERDE, 2010, p. 63). Do mesmo modo, o conceito de experiência, tão caro para 

a fenomenologia, é assim entendido pelo autor ao recorrer ao seu sentido etimológico: 

“A experiência seria, então, o meio e o modo que alguém teria para ir além do registro 

que circunscreve sua identidade pessoal atual, para amadurecer enquanto pessoa, tendo, 

portanto, que correr o risco de se perder, para poder se afirmar” (VALVERDE, 2010, p. 

65). 

Igualmente, para reforçar sua definição de comunicação, Marcondes Filho 

(2007) se apoia em várias correntes filosóficas, como é o caso da fenomenologia, 

principalmente da filosofia da percepção de Maurice Merleau-Ponty. Desse autor, ele 

cita, por exemplo, sua ontogênese humana: durante seus primeiros meses de vida, a 

criança não consegue se diferir do meio em que vive, como se ela estivesse fundida ao 

mundo em uma intensa experiência; porém, ao amadurecer, ela separa o lado subjetivo e 

o lado objetivo, ou seja, o seu eu interno e o mundo externo tornam-se elementos 

distintos. As palavras surgem nesse momento para “reparar” essa ruptura, mas elas não 

conseguem suprimir a comunicação dos primeiros meses de vida. É por esse e outros 

motivos que, para Marcondes Filho (2007), a comunicação é rara, ocorrendo em poucos 

momentos e ocasiões. 

Percebe-se no exemplo acima a contribuição da fenomenologia para uma nova 

definição de comunicação. Mas o que é fenomenologia? A palavra “fenomenologia” 

possui origem grega, em que “fenômeno” quer dizer “luz, brilho”. Sendo assim, 

fenomenologia é o estudo do fenômeno em busca da coerência lógica (CARMO, 2007, 

p. 22). Ao contrário das ciências que buscam explicar os fenômenos a partir de 
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conceitos previamente formulados, a fenomenologia busca, em primeiro lugar, 

descrever os fenômenos para, somente assim, compreendê-los. Como afirma Merleau-

Ponty, “trata-se de descrever, não de explicar nem de analisar” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 3).  

A fenomenologia surgiu no final do século XIX, no contexto da ascensão da 

psicologia, em que todo conhecimento filosófico pretendia ser resumido a um fato 

psicológico. Na verdade, de um modo geral, a objetividade da ciência no século XIX 

eclipsou o próprio pensamento filosófico, pois “a ciência manipula as coisas e renuncia 

habitá-las” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 15). Para Merleau-Ponty, entre o 

conhecimento científico e o saber filosófico, não pode haver rivalidade, pois tal postura 

contraria a própria visão científica.  

O matemático e filósofo alemão Edmund Husserl propôs a fenomenologia como 

forma de romper com a ascensão da psicologia, pois, segundo ele, não se pode 

fundamentar as leis lógicas que sustentam as ciências em uma ciência empírica como a 

psicologia. Ao invés disso, Husserl acreditava na existência de leis universais da 

estrutura da consciência e que essas estariam relacionadas com a estrutura dos objetos 

percebidos (RIBEIRO, 1991, p. 15).  

As leis adquiridas da consciência seriam assim a priori, ou seja, “leis das 

essências”, que possibilitam a experiência de determinados objetos. Em busca do 

conhecimento existente, Husserl propõe o pensamento fenomenológico enquanto 

“retorno-às-coisas-mesmas”, ou seja, aprender a essência dos eventos. Deste modo, a 

fenomenologia pretende nos ensinar como conseguir, através da descrição do fenômeno 

proporcionado pela experiência, chegar às essências, pois, para Husserl, ainda seria 

possível a experiência das essências. Portanto, a fenomenologia não tem intenção de 

modificar o fenômeno através de categorias lógicas, como fazem as ciências, mas tão 

somente descrever e compreender o fenômeno (RIBEIRO, 1991, p. 16). 

Um dos herdeiros da fenomenologia de Husserl é Merleau-Ponty, para quem a 

fenomenologia é um meio para atingir a coerência lógica. A fenomenologia não 

pretende interferir no fenômeno observado, por isso ela se restringe a descrever o 

fenômeno tal como ele é, ou seja, sem a projeção das construções intelectuais do 

observador. Essa descrição pode ser entendida no trecho a seguir: 
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Pela auto-reflexão, o pensamento passa a ser objeto do próprio 

pensamento. O mundo exterior é colocado “entre parênteses”, isto é, 

ele é posto de lado, deixando, portanto, de ser problema. A reflexão, 

pois, não se retira definitivamente do mundo para criar um mundo 

idealizado; ela faz apenas um recuo ou, como diz Merleau-Ponty, 

“distende os fios intencionais que a ligam no mundo” (PhP, p.VIII) 

sem rompê-los, apenas para melhor compreendê-lo (CARMO, 2007, 

p. 23). 

 

Para Merleau-Ponty, a consciência encontra-se atrelada a um corpo, ou seja, a 

uma pessoa, situada no mundo; logo, a consciência está diretamente ligada ao mundo. 

Deste modo, a consciência não se encaixa em explicações empiristas e intelectualistas, 

sendo ela produto da própria existência. Merleau-Ponty aproveita aqui a lição de 

Husserl, para quem a consciência se caracteriza pela intencionalidade, ou melhor 

dizendo, um ato possui seu objeto correspondente e neles há uma correlação (CARMO, 

2007, p. 26). Sendo assim, não há duas formas de conhecimento (empirismo e 

intelectualismo), mas diferentes graus de clarificação do mesmo fenômeno, ou como 

afirma o filósofo: “O pensamento é colorido pelas sensações” (MERLEAU-PONTY 

apud CARMO, 2007, p. 31).  

Merleau-Ponty entende a percepção como a inserção de um corpo no mundo, 

como forma de aprender o “fenômeno originário”. Parafraseando o poeta inglês William 

Blake, o conhecimento presente em nossa consciência passou pelas “portas da 

percepção”. Por esse motivo, para o filósofo, é preciso reabilitar os sentidos, ao 

contrário do que diz a filosofia. As ações cotidianas são predominadas por atos 

inconscientes, frutos da percepção de mundo. 

Neste sentido, os estudos de Merleau-Ponty se opõem ao dogmatismo da ciência 

enquanto reflexão mais amadurecida, considerando o pensamento do homem civilizado 

preferível em relação ao pensamento infantil, mórbido ou bárbaro. Em nome da razão, 

tais pensamentos são reprimidos como obstáculos criadores de ambiguidades. Para o 

filósofo francês, ao invés de fingir superar a irracionalidade, a ciência deve reconhecer 

que o mundo é tão somente inacabado (MERLEAU-PONTY, 2004).  

Ao refletir sobre a relação entre fenomenologia e comunicação, percebe-se que 

as mesmas se complementam, pois só é possível perceber e ser percebido quando 

colocamos algo em comum. Como apresentado ao longo desse artigo, a comunicação 

vai além da transmissão e decodificação de mensagens, ou seja, a comunicação não se 
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restringe a uma mensagem transmitida e decodificada por um público. A comunicação 

está na experiência proporcionada por relações de troca.  

Quando estamos em frente à televisão, somos bombardeados por anúncios 

publicitários, programas jornalísticos ou de entretenimento. Porém, além da informação 

que esses programas pretendem transmitir, produzimos uma percepção sobre o 

conteúdo, imagens e até o formato utilizado. Essa percepção que produzimos é fruto de 

uma experiência que não se pode negar.  

 

4. Fenomenologia e Ética em Relações Públicas 

 

Com base na discussão apresentada nos tópicos anteriores, revela-se a 

importância da fenomenologia ao falarmos sobre comunicação, pois a comunicação 

implica pessoas que necessitam mais do que informações. Contudo, na era da 

informação, a abordagem fenomenológica pode parecer impossível para os profissionais 

de comunicação, acostumados em produzir conteúdo e transmiti-lo aos seus públicos. 

Por sua vez, esses públicos somente se manifestarão através de canais de feedback, 

termo que implica a comunicação como transmissão e codificação/decodificação. 

A fenomenologia pode contribuir para o estudo da ética profissional, que muitas 

vezes é executada como forma de atingir objetivos e manter uma boa imagem perante a 

sociedade. Segundo Elizete Passos (2014), é preciso entender que os indivíduos são 

mais importantes do que as organizações e que essas existem para proporcionar-lhes 

melhores condições de vida. Desse modo, os profissionais que fazem parte da 

organização devem acima de tudo serem respeitadas, independentemente de seu cargo 

ou posição hierárquica ocupada. Os indivíduos não devem valer pelo que possam 

produzir, mas sim pelo o que eles são.  

No campo das Relações Públicas, é comum o exercício de mapeamento de 

públicos, ou seja, as pessoas envolvidas com uma organização são classificadas em 

grupos para facilitar o planejamento estratégico e assim harmonizar as relações entre a 

organização e seus públicos. Assim como Raymond Williams (2011) afirma que não 

existem massas, mas formas de ver as pessoas como massas, também podemos dizer 

que não existem públicos, mas formas de ver as pessoas como públicos. Por isso, 

precisamos ter em mente que o profissional de relações públicas deve enxergar as 
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pessoas para além dos públicos, ou seja, como pessoas participantes do processo 

comunicativo no sentido original da palavra, o “agir em comum”. 

Dentre os temas recorrentes na profissão de relações públicas estão a diversidade 

e a inclusão de minorias nas organizações, o que implica sensibilidade do profissional 

para ouvir os grupos minoritários e descrever as dificuldades que os mesmos sofrem ao 

tentar se inserir no mercado de trabalho sem qualquer interferência pessoal, pois o 

contrário impedirá que haja uma compreensão verídica a cerca do assunto. A reflexão 

fenomenológica pressupõe que o profissional seja empático e se coloque no lugar do 

outro sem julgamentos.  

Adotar uma visão humanista no contexto organizacional não quer dizer que os 

avanços científicos e tecnológicos sejam negligenciados, pelo contrário, esse 

desenvolvimento deverá ser utilizado a favor da vida. Nas palavras de Passos,  

 

A ciência e a tecnologia precisam ser colocadas, em todas as 

instâncias, a serviço da vida, da harmonia, do respeito, da integridade. 

O que significa dizer que o ser humano precisa ser visto como fim, 

que não deve ser negligenciado, nem mesmo dentro da estrutura 

organizacional mais tecnicista e lucrativa possível. Como dissemos, as 

empresas não podem ser colocadas acima dos indivíduos, ao contrario, 

elas devem existir para eles e por eles. (PASSOS, 2014, p. 75).  

 

Podemos concluir que a contribuição da fenomenologia para os profissionais de 

comunicação é o retorno ao sentido original desse fenômeno, o “agir em comum”, o que 

somente é possível quando os sentidos são reabilitados para perceber o outro e 

compreendê-lo como participante da comunicação. O profissional deve, portanto, adotar 

uma postura de observador perante as necessidades dos assim chamados públicos e 

entrar em contato com sua realidade para compreender o que pode ser feito para essas 

pessoas, ao invés de impor ações que apenas simulam a harmonia dessa relação.  

 

5. Considerações finais 

 

Devido à subjetividade de cada indivíduo, não podemos entender a comunicação 

como um ato rígido de transmissão e decodificação. Cada indivíduo possui suas 

crenças, opiniões e uma história única, que juntas formam sua bagagem de vida. Essa 

bagagem de vida afeta diretamente a forma que orientamos nossas ações. Portanto, se 
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cada indivíduo possui uma bagagem de vida única, então aquelas bagagens consideradas 

opostas podem vir a se conflitarem por não se compreenderem. E a comunicação 

pautada na codificação e decodificação de mensagens não será capaz de harmonizar 

essa relação, pois a transmissão de mensagens apenas informa.  

No caso acima, a comunicação pode orientar a formulação de um discurso 

repetido para um público e por vezes esse público responde com outro discurso, sem 

que esses discursos se compreendam. Isto não produz comunicação, apenas uma 

inversão de papéis, ora um transmite, ora um decodifica, e vice-versa. Por outro lado, se 

entendermos a comunicação como percepção e experiência, poderemos nos relacionar 

sem a necessidade de transmitir, pois através do ato de perceber e assim ser percebido, o 

agir em comum acontece.  

Conclui-se que, ao reduzir a comunicação como mera transmissão, essa se torna 

mais explicativa, porém menos vivida, afastando-se da ideia original de pôr em comum, 

ou seja, de compartilhar momentos e experiências com as pessoas. Segundo De 

Michelis, “quando a comunicação não é mera transferência, ela permanece, em vez 

disso, um mistério, um fenômeno inexplicável. A comunicação humana é, portanto, 

observável, explicável sempre e unicamente como transferência; ela se reduz a 

transferência” (DE MICHELIS, 2003, p. 113). Por esse motivo, quando entendida como 

transmissão, a comunicação passa a lidar com relações abstratas, escapando assim da 

complexidade do ser humano. 

Em virtude da reflexão apresentada neste artigo, entende-se que a comunicação 

não está no sistema de transmissão e recepção de códigos, mas na construção de 

significados a partir das relações interpessoais. Por este motivo, o presente estudo não 

pretende encerrar as discussões em torno da comunicação e sua abordagem pelos 

respectivos profissionais da área, pelo contrário, este artigo tem como propósito 

promover o diálogo a cerca do tema para o desenvolvimento da comunicação 

participativa e inclusiva.  
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