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Resumo: 

Trata-se de um trabalho teórico-empírico que discute a concepção do modelo de 

comunicação, centenário e vigente ainda hoje, demonstrando que desde sua criação 

novas mídias surgiram, algumas delas estão se adaptando, como a televisão, e o modelo 

continua estático, não mais servindo para representar ou explicar a dinâmica da 

comunicação midiática nos dias de hoje, sendo necessário a redefinição dos conceitos e 

reconfiguração da estrutura levando em conta a forma com que as pessoas usam as 

novas mídias digitais. 
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Introdução 

A Comunicação existe desde que se tem notícias da existência do homem, pelo 

fato dele ter necessidade de explicar conceitos que ele forma na mente sobre espaço, 

atos e fenômenos, e normalmente o faz por meio de representações que está a seu 

alcance no plano de expressão, surgindo então a mensagem. 

A mensagem, vinculada a um ser humano detentor de um código, é o ponto de 

partida do processo de comunicação. O elemento humano como interator é o animador 

do processo ao desenvolver conceitos e materializar narrativas, componentes da 

mensagem. 
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A formulação da narrativa está diretamente relacionada com a mídia escolhida 

que, por sua vez, requer programação, produção e veiculação específicas, com a 

finalidade de impressionar esteticamente um outro ser humano, fazendo-o interagir com 

a mensagem e motivando-o a disseminar a mesma de forma integra, com acréscimos, 

supressões ou adaptações, bem como produzir uma nova mensagem.  

A mensagem não é protagonista no modelo de comunicação vigente, que 

representa uma lógica de comunicação de massa, institucional, centralizada e linear de 

uma fonte a um destinatário, em desacordo com o modelo de rede adotado a partir do 

advento das novas mídias digitais. 

Seria a mensagem a protagonista do processo de comunicação? 

O presente artigo relata resultado de pesquisa teórico-empírica sobre a 

concepção e evolução do modelo de comunicação de Shannon & Weaver, bem como de 

estudos tratando da mensagem em comunicação, com o objetivo de propor uma nova 

representação para o modelo de comunicação baseado na mensagem em consonância 

com a concepção das novas mídias digitais.     

 

Concepção e evolução do Modelo de Comunicação 

O Dr. Claude E. Shannon, engenheiro do Bell Telephone Laboratories, é o 

precursor do modelo de comunicação concebido em 1948 com o artigo a “Teoria 

Matemática da Comunicação” e retomado em livro, em 1949, em parceria com o 

engenheiro Warren Weaver. O modelo é adotado até os dias atuais com pequenas 

adaptações, sendo a primeira delas realizada por Weaver em 1949, o que resultou no 

Modelo de Comunicação de Shannon & Weaver. 

Weaver (1949, p.3) registra que o trabalho de Shannon, teve influência de 

cientistas como Ludwig Boltzmann, Leo Szilard, John von Neumann e Norbert Wiener, 

que desenvolveram pesquisas entre 1894 e 1949 versando sobre diversos temas, 

principalmente nas áreas da estatística, física, cibernética, entropia, dentre outros, mas, 

segundo Weaver (1949, p.3), o trabalho de Shannon se conecta mais diretamente com 

ideias desenvolvidas, cerca de vinte anos antes, por Harry Nyquist e Ralph Hartley, 

ambos do Bell Laboratories, que estudaram a relação sinal-ruído o que intensificou o 

interesse de Shannon em incluir em seus estudos o efeito do ruído no canal, abordagem 

da engenharia de telecomunicações preocupada, na época, com velocidade de 

transmissão em circuitos telegráficos e com eventuais interferências e auto-
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interferências. Ao tratar sobre uma mensagem selecionada como amostra estatística de 

um sinal elétrico gerado na fonte emissora, Shannon (1949, p.31) afirma que: “muitas 

vezes, essas mensagens têm significado, mas esses aspectos semânticos da comunicação 

são irrelevantes para o problema de engenharia...”. 

Com a afirmação, fica evidenciado que a pesquisa de Shannon (1949) tinha 

como objeto o estudo da emissão de um sinal, a que ele denominava mensagem – sem a 

preocupação com a semântica e sim com a engenharia, que deveria chegar até um ponto 

de recepção de forma integra, da maneira mais rápida possível, sem gerar interferências 

no próprio sistema e em outros sistemas. 

Weaver (1949) adota a palavra comunicação em um sentido mais amplo, 

incluindo todos os procedimentos pelos quais uma mente pode afetar a outra, 

envolvendo não apenas a escrita e a fala, mas também música, artes pictóricas, teatro, 

balé, televisão e todo o comportamento humano. 

Shannon (1949, p.33) define um sistema de comunicação como o indicado 

esquematicamente na Fig.1, que consiste essencialmente de cinco partes: 

“1. Uma fonte de informação que produz uma mensagem ou 

sequência de mensagens a serem comunicadas ao terminal receptor.  
2. Um transmissor que opera na mensagem de alguma forma, para 

produzir um sinal adequado para transmissão sobre o canal.  
3. O canal é apenas o meio usado para transmitir o sinal do transmissor 

para o receptor. Pode ser um par de fios, um cabo coaxial, banda de 

radiofrequências, feixe de luz, etc. Durante a transmissão, ou em um 

dos terminais, o sinal pode ser perturbado pelo ruído. Isto é indicado 

esquematicamente na Figura 1. 
4. O receptor normalmente executa a operação inversa de que fez o 

transmissor, reconstruindo a mensagem do sinal. 
5. O destino é a pessoa (ou coisa) para quem a mensagem é destinada”.  

 

 
Figura 1: A teoria matemática da comunicação. 

Fonte: Shannon e Weaver (1949). 

 

A definição dos elementos que compõem o modelo de comunicação concebido 

por Shannon, não está fundamentada em teorias matemáticas ou estatísticas, mas 

simplesmente reproduzem o existente nos sistemas de comunicação conhecidos até a 
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época, principalmente o telégrafo, mídia que era objeto do seu estudo matemático que 

tratava da capacidade de transmitir a maior quantidade possível de caracteres sem gerar 

interferência no próprio sistema, ou em sistemas paralelos idênticos, de modo que esse 

sinal chegasse com integridade ao seu destino. 

O aparelho de telégrafo e o código telegráfico, foram inventados 

respectivamente nos anos de 1835 e 1838 pelo americano Samuel F.B. Morse, e a 

primeira linha telegráfica construída em 1844, aproximadamente cem anos antes da 

formulação do modelo de Comunicação de Shannon e Weaver, que apenas formalizou a 

relação entre os componentes do processo telegráfico, estendendo para outras mídias 

recém descobertas como a telegrafia por rádio, radiotelefonia, rádio e televisão, todos 

unidirecionais. 

O sistema telegráfico da época era baseado em um modelo unidirecional, ou 

seja, em sentido único, em que a mensagem codificada partia de uma fonte humana para 

chegar por meio físico a um destinatário humano, e assim o processo de comunicação se 

encerrava. Não necessariamente o destinatário respondia a mensagem recebida, e 

quando respondia um novo processo de comunicação se iniciava. No sistema telegráfico 

comercial, a fonte recebia por escrito uma notificação sobre a data e hora em que a 

mensagem foi entregue ao destinatário, o que caracteriza o feedback definido nos 

estudos de Norbert Wiener na década de 1940, conceito não presente no Modelo de 

Comunicação de Shannon e Weaver, vindo a aparecer em adaptações futuras do 

modelo. 

A invenção de sistemas telegráficos usando ondas eletromagnéticas tendo o ar 

como canal - a radiotelegrafia, atribuída a Guglielmo Marconi em 1896, adotavam o 

mesmo processo de funcionamento e modelo unidirecional, e em seguida usando a 

mesma lógica, no final do século XIX, a primeira transmissão radiotelefônica – que é a 

emissão de voz a distância por meio de ondas eletromagnéticas. Um equipamento de 

transmissão e outro de recepção independentes e a ausência de troca de mensagem, ou 

troca de mensagem não instantânea, perdurou até a segunda guerra mundial quando 

foram inventados os primeiros transceptores de rádio que traziam integrados transmissor 

e receptor, trazendo uma maior dinâmica para a comunicação e o início de um modelo 

bidirecional.  
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Assim, por quase um século, desde a invenção do telégrafo por fio, o modelo de 

comunicação foi exclusivamente unidirecional, o que consolidou o modelo de 

comunicação de Shannon & Weaver, também unidirecional. 

Acontece que o modelo de comunicação de Shannon & Weaver ganha força com 

a descoberta do rádio nos EUA experimentalmente em 1906 por Lee de Forest e 

comercialmente nos EUA, Argentina e Brasil por volta de 1920, em seguida (1936) a 

televisão em Londres, mídias conceitualmente e eminentemente unidirecionais, que 

levou a adoção do termo “modelo broadcasting” (expressão inglesa que designa 

transmitir em escala, universalmente usada como radiodifusão) como sinônimo da 

unidirecionalidade dessas mídias, ou seja, emissão de um para todos. 

A participação de Weaver no modelo de comunicação está relacionada com a 

mensagem da comunicação, ao trabalhar questões relacionadas aos problemas 

semânticos e problemas de eficácia. 

Weaver (1949, p.4) aponta em seus estudos, para a formulação do modelo, 

questões de comunicação em três níveis:  
“Nível A (o problema técnico.) -  com que precisão podem ser os 

símbolos de comunicação transmitidos?  
Devem responder sobre a precisão da transferência do conjunto de 

símbolos (discurso escrito) do remetente para receptor ou de um sinal 

continuamente variável (telefônico ou transmissão de voz ou música 

pelo rádio), ou de uma mudança contínua de duas dimensões padrão 

(televisão), etc. 
Nível B (o problema semântico) - com que precisão os símbolos 

transmitidos passam o significado desejado? 
Devem responder sobre a identidade, ou de sua forma satisfatória. 

Aproximar a interpretação do significado pelo receptor, em comparação 

com o significado pretendido pelo remetente.  
Nível C (o problema da eficácia) - com que efetividade o significado 

recebido afeta a conduta de maneira desejada?  
Devem responder sobre o sucesso com que o significado 

transmitido ao receptor leva à conduta desejada de sua parte”. 

(WEAVER, 1949, p.4). 

Weaver enfatizou a semântica no modelo de comunicação de Shannon, mas, 

concomitantemente, outros autores também vinham estudando a comunicação, não sob 

a ótica da engenharia, mas do processo da comunicação humana, como Harold Lasswell 

e Roman Jakobson que deram contribuição substancial principalmente na mensagem do 

modelo de comunicação. 

Harold Lasswell, cientista político e teórico da comunicação, foi um dos 

primeiros a pensar, nos anos 30, a pesquisa empírica em comunicação e, em 1948, 

enquanto professor na Yale Law School, veio desenvolver o modelo de comunicação 
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denominado 5W (Muth, Finley & Muth, 1990), considerado como "um dos primeiros, 

mais antigos e influentes modelos de comunicação” (Shoemaker, Tankard & Lasorsa, 

2004).  

Em seu artigo “Estrutura e Função da Comunicação na Sociedade", Lasswell 

(1948) escreveu:" uma maneira conveniente de descrever um ato de comunicação é 

responder às seguintes questões: a) Quem; b) Diz o que; c) Em qual canal; d) A quem; 

e) Com que efeito? ".  

O modelo (Figura 2), divide explicitamente o processo de comunicação em 

cinco partes ou elementos, e correspondentemente limita a cinco as áreas de pesquisa 

sobre comunicação. 

 

Figura 2: A estrutura e a função da comunicação na sociedade. 

Fonte: Lasswell (1948). 

 

O estudo científico do processo de comunicação tende a se concentrar em uma 

ou outra dessas questões. Aqueles que estudam o “quem” -  o comunicador - se 

interessam pelos fatores que iniciam e guiam o ato comunicativo. Essa subdivisão do 

campo de pesquisa é chamada análise de controle. Os especialistas que focalizam o “diz 

o que” ocupam-se da análise de conteúdo. Aqueles e se interessam principalmente pelo 

rádio, imprensa, cinema e outros canais de comunicação, fazem a análise do canal ou 

meio (mídia). Quando o principal problema diz respeito às pessoas atingidas pelos 

meios de comunicação, falamos de análise de audiência, ou a quem se destina. Se for o 

caso do impacto sobre as audiências, o problema será de análise de efeitos 

(LASSWELL, 1987). 

O Modelo 5W de Lasswell é paralelo ao Modelo de Shannon & Weaver pois 

existe relação direta entre os elementos propostos pelos autores, respectivamente: quem 

(fonte); b) diz o que (mensagem); c) em qual canal; d) a quem (destinatário); e) com o 

efeito? ". Como o modelo de Lasswell foi concebido para a comunicação social, não 
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deu destaque ao transmissor e receptor como foi dado no modelo de Shannon & 

Weaver, preferindo a abordagem de “Canal” que também foi adotada por Roman 

Jakobson; e a preocupação com o efeito causado pela mensagem, que irá lhe conferir 

crédito nos estudos posteriores na área da propaganda. 

Roman Jakobson baseou seus estudos na Teoria Hipodérmica 

(remetente/emissor, mensagem e destinatário/receptor) de Karl Bühler e acrescentou os 

três seguintes elementos: contexto, contato e código. Assim, ele propôs uma análise da 

comunicação olhando para sua estrutura e seus processos.  

Roman Jakobson considerou como fatores do ato de comunicação verbal: 

remetente (codificador); mensagem; destinatário (decodificador); contexto (ao qual se 

faz referência durante a comunicação e deve ser de possível compreensão ao 

destinatário); código (deve ser parcial ou totalmente comum ao remetente e ao 

destinatário) e; contato (canal físico a partir do qual se estabelece a comunicação; 

envolve também uma conexão psicológica entre remetente e destinatário) (JAKOBSON, 

2010, p. 157). 

Jakobson ao conceber em seu modelo de comunicação que a linguagem na 

comunicação se dava entre o remetente e o destinatário, não estava tratando de uma 

diferença sutil em relação ao modelo comunicação de Shannon & Weaver. Tratava-se 

de algo representativo tendo em vista que, no modelo de Jakobson, remetente e 

destinatários são seres humanos, sendo caracterizados o remetente como 

falante/codificador e destinatário como ouvinte/decodificador, trazendo o elemento 

código ao modelo ao associa-lo ao falante e ouvinte; fundiu a mensagem com o sinal e; 

traz ainda dois novos elementos, sendo eles o contexto e a conexão psicológica. 

Explica o diagrama Jakobson: 
O Remetente envia uma Mensagem ao Destinatário. 

Para ser eficaz, a mensagem requer um Contexto a que se refere 

(ou ‘referente’), apreensível pelo destinatário, e que seja verbal 

ou suscetível de verbalização; um Código total ou parcialmente 

comum ao remetente e ao destinatário (ou, em palavras, ao 

codificador e ao decodificador da mensagem); e, finalmente, um 

Contato, um canal físico e uma conexão psicológica entre o 

remetente e o destinatário, que capacite ambos a entrarem e 

permanecerem em comunicação. Todos estes fatores 

inalienavelmente envolvidos na comunicação verbal podem ser 

esquematizados como segue na Figura 3 (JAKOBSON, 2008, p. 

122-123). 
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Figura 3: Linguística e comunicação: fatores do ato de comunicação verbal. 

Fonte: Jakobson (2008). 

 

Karl Bühler, distinguiu três funções da linguagem: Darstellungfunktion (Função 

Cognitiva ou função de representação do mundo), Kundgabefunktion (Função 

Expressiva ou função de exteriorização) e Appelfunktion (Função Conativa ou Função 

Apelativa). A cognitiva se refere à transmissão de mensagens informativas, a expressiva 

indica a atitude do locutor; e a conativa é a usada para influenciar pessoas, provocar 

efeitos práticos (CHALHUB, 2002; WEDWOOD, 2002). 

Cada função é relacionada com fenômenos gramaticais: cognitiva – indicativo e 

3ª pessoa; expressiva – subjuntivo e 1ª pessoa; conativa – imperativo e 2ª pessoa; ou 

seja, as estruturas da língua podem ser explicadas pela função pretendida (PAVEAU; 

SARFATI, 2006). 

Roman Jakobson vai retomar e aprofundar essa classificação de Karl Bühler, 

utilizando como base também o modelo de Shannon e Weaver da Teoria Informacional 

da Comunicação. Em 1960 publicou seu trabalho mais difundido, um ensaio na revista 

Style in Language (organizado por Thomas A. Sebeok, Nova Iorque, MIT, 1960) 

intitulado Lingüística e Poética. Jakobson tinha como principal objetivo definir o lugar 

da função poética em relação às demais funções da linguagem. 

Para estabelecer as funções da linguagem, Jakobson (2010) tomou por referência 

três funções básicas da língua propostas por Karl Buhler: função emotiva ou expressiva; 

função conativa; função de representação, conforme Figura 4. 
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Figura 4: Linguistica e poética: funções na comunicação verbal – a ênfase na mensagem. 

Fonte: Jakobson (1960). 

  

A função emotiva ou expressiva tem por objetivo expressar emoções, 

sentimentos, estados de espírito, visando uma expressão direta de quem fala em relação 

àquilo que está falando. Linguisticamente essa função centra-se na primeira pessoa do 

discurso, ou seja, no próprio remetente. (JAKOBON, 2010, p. 157-158). Na televisão 

identifica-se as novelas, conforme indica Chalhub (2002). 

A função conativa tem como centro o destinatário. Linguisticamente ela é 

caracterizada por frases no vocativo e imperativo, dando ordens ou conselhos ao 

destinatário, e pela 2ª pessoa do verbo (JAKOBSON, 2008). A palavra conativa tem sua 

origem no termo latino conatum, que significa tentar influenciar alguém através de um 

esforço (CHALHUB, 2002). Na televisão, ou em outras mídias como a revista, o 

outdoor, o rádio, seria a mensagem da propaganda, segundo Chalhub (2002, p.7). 

A função referencial, denotativa ou ainda cognitiva, é usada quando o remetente 

quer traduzir a realidade para o destinatário, centrando-se no contexto, referindo-se a 

algo, a alguém ou a um acontecimento, de maneira clara e objetiva, sem manifestar 

opiniões explícitas ao receptor. Ocorre o discurso na terceira pessoa, ou seja, a pessoa 

de que se fala, o ele. É a relação entre mensagem e contexto: é a linguagem que reflete o 

mundo com mensagens claras e sem ambiguidade. Na televisão, e em outros meios de 

comunicação de massa, ela fica evidente nos noticiários, definindo a estrutura da 

mensagem da forma mais objetiva possível, conforme Chalhub (2002). 

Jakobson (2008) reconhece que utilizou os elementos criados por Bühler: 

emotiva para o remetente; conativa para o destinatário e referencial para o que se fala 

(terceira pessoa); e acrescenta que sua inovação fica com as funções que seguem, 

principalmente a Poética, em que o emissor constrói seu texto de maneiras a realizar a 
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seleção e combinação de palavras, de ideias e imagens, de sons e ritmos (JAKOBSON, 

2010, p.163). Para Jakobson (2008), o estudo da poesia inclui reconhecer que Função 

Poética é a predominante na estrutura de sua construção, sendo que todas as outras 

funções ficam subordinadas a ela. Na Função Poética, a mensagem está voltada para si 

mesma, suas características físicas, sonoras e visuais no seu modo peculiar de mostrar-

se – como nas formas de construção típicas da poesia concreta (CHALHUB, 2002). 

A Função Fática é vista por Jakobson (2010) como aquela cujo foco é o 

contato/canal, que tem como objetivo prolongar a comunicação, verificar se o canal 

funciona, atrair a atenção do interlocutor ou confirmar sua atenção continuada 

(JAKOBON, 2010, p. 161). Na mídia televisão, e nas outras de massa, a Função Fática 

está representada na rapidez dos cortes e curta duração das matérias, para manter a 

atenção do telespectador, mesmo durante os intervalos comerciais (CHALHUB, 2002). 

A Função Metalinguística é que dá meios para que o remetente e/ou destinatário 

verifiquem se estão usando o mesmo código (JAKOBSON, 2010, p. 162). Para Chalhub 

(2002, p. 48), o código “[...] é um sistema de símbolos com significação fixada, 

convencional, para representar e transmitir a organização dos seus sinais na mensagem, 

circulando pelo canal entre a emissão e a recepção”. 

No seu estudo sobre o processo de comunicação Jakobson (2008) da ênfase a 

mensagem, mas recomendando a observância do código no processo (JAKOBSON, 

2008, p.74), conforme segue.  

A linguística de Saussure (2002) utiliza o conceito de langue (código), que 

possibilita uma troca de parole (mensagens) entre ambos. O código combina o signans 

(signifcante) com o signatum (signifcado) e este com aquele (JAKOBSON, 2008). 

Ao construir uma mensagem, o remetente utiliza dois modos de arranjo: a 

combinação e a seleção. Ele combina signos diferentes, selecionando-os de um 

repertório que seja comum a ambos: o código. O destinatário, porém, precisa acessar 

estes signos previamente selecionados pelo remetente em seu repertório para 

compreender a mensagem. Logo, a seleção é uma atividade que concerne somente ao 

código, mas não à mensagem (JAKOBSON, 2008). 

Com a previsão pelo emissor do código a ser utilizado (combinação e seleção) se 

inicia a construção da mensagem que, segundo Tavares (2013, p.49), no caso da 

“mensagem televisiva, é composta por conteúdo e narrativa” (contendo significado e 

significante, respectivamente). Na formulação da mensagem de televisão se “pressupõe 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

a observância, por parte do emissor, de critérios para que o papel de entreter seja 

atingido, ou seja, que venha prender a atenção do receptor - que é telespectador” 

(TAVARES,2013, p.98), no sentido que o processo tenha efetividade (Figura 5). 

 

Figura 5: A Estrutura da Mensagem da TV. 

Fonte: Tavares (2013). 

 

Segundo Tavares (2013, p.101) o conteúdo de TV é materializado por textos de 

programas de cultura, textos de programa de lazer, e textos de programas de 

informação, que serão transformados poéticamente por meio de narrativa adequada que, 

no caso da televisão, se vale de som, ritmo e imagens. A imagem por sua vez é 

composta por movimentos, efeitos, cortes, planos, cor e luz. O somatório de conteúdo e 

narrativa, com seus elementos, resulta em mensagem que irá proporcionar o 

entretenimento do telespectador. 

Na sua poética a mídia televisão se apoia em conceitos da semiótica. “O objeto 

da semiótica é o ‘sentido’” (BERTRAND, 2003, p.11), que segundo Greimas e Courtés 

(1979) é apreensível pelo resultado da função semiótica da linguagem, ou seja, a 

reunião dos planos do conteúdo e planos da expressão, representados pela linguagem 

verbal, não-verbal (visual, plástica, gestual, musical etc.), ou sincrética.  

Para Greimas e Courtés (1979) Semiose é a operação de produzir signos, ao 

instaurar uma relação de pressuposição recíproca entre a forma da expressão (som e 

imagem) e a forma do conteúdo (conceito) na terminologia de L. Hjelmslev – ou, 

respectivamente, entre o significante e o significado, na terminologia de F. de Saussure. 
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Semiose tem como sinônimo Significação (ou ato de significar) e se interpreta, então, 

quer como reunião do Significante com o Significado (constitutiva do Signo).  

Enquanto atividade cognitiva programada, a significação se acha, então, 

suportada e sustentada pela intencionalidade (GREIMAS e COURTÉS, 1979). 

Do prisma de seu aspecto cognitivo, ele é significação, isto é, produção e apreensão das 

diferenças significativas (GREIMAS e COURTÉS, 1979). 

Assim, existe uma equivalência entre a definição de conteúdo da televisão com a 

definição de Greimas e Courtés (1979) sobre plano dos conteúdos da semiótica, que é o 

significado. 

Na narrativa da televisão estão presentes o som, ritmo e imagem. A imagem por 

sua vez é composta por movimentos, efeitos, cortes, planos, cor e luz (TAVARES, 

2013, p.78). Aqui também existe uma equivalência entre a definição de narrativa da 

televisão com a definição de Greimas e Courtés (1979) sobre plano da expressão da 

semiótica, que é o significante (Figura 6).  

 

Figura 6: Mensagem da TV, Estética, Entretenimento e Conhecimento. 

Fonte: dos autores. 

 

A função referencial (cognitiva, objetiva) e a função emotiva (expressiva, 

subjetiva) propostas por Jakobson (2008), constituem dois polos da mesma experiência 

que é compreender e sentir, que caracterizam a “dupla função da linguagem”. O 

compreender dá a capacidade de explicar e o sentir dá a capacidade de emocionar, 

mesmo sem a compreensão lógica dessas emoções. 
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Na televisão, o conjunto envolvendo o racional, proveniente do conteúdo, 

associado ao emotivo, proporcionado pela narrativa, potencializa a atenção na 

mensagem, aumentando a possibilidade de processamento mais efetivo do 

conhecimento. 

 

A Mensagem no Modelo de Comunicação para uma nova Mídia 

É a partir da Mensagem - o “diz o que” de Lasswell (1987), que se desencadeia o 

processo da comunicação humana. Na nova mídia o “quem” de Lasswell (1987), que na 

era da comunicação de massa era representada pelas instituições como jornais, estações 

de rádio, estações de televisão, sites, etc, passa a ser agora o indivíduo, que se torna um 

emissor, porém, no papel simultâneo de emissor e receptor (o “para quem” de 

Lasswell). Nessa dupla função, o emissor/receptor passa a cumprir o papel interativo na 

nova mídia, que é o requisito para que essa mídia continue a existir ao dar a resposta 

para o “com que efeito” de Lasswell (1987). 

Na era digital é inviável o sucesso da mídia que continue a adotar o modelo de 

comunicação linear centralizado do emissor institucional para o receptor, como foi 

formalizado por Shannon & Weaver, incluindo o modelo de difusão broadcsating 

adotado pela televisão, tendo em vista que essa relação entre emissor e receptor vai 

deixando de existir com a potencialização de uso da internet, que é baseada em um 

modelo de comunicação configurado em rede e na mensagem emitida pelo indivíduo e 

destinada ao indivíduo, que faz, simultaneamente, o papel de fonte e destinatário da 

mensagem. A substituição do modelo broadcasting pelo modelo de rede caracteriza a 

cultura da convergência (JENKINS, 2009) com o fim da mídia de massa (Figura7). 

Na cultura da convergência o sujeito do processo de comunicação (destinatário) 

deixa o papel passivo de enunciatário e passa a assumir o papel ativo de interator, na 

medida em que tem a possibilidade de formular a mensagem ou interferir na mensagem 

formulada por outras fontes.   

Para Martino (2014) com a cultura da convergência a mudança acontece não 

somente na mídia, mas também na formulação da mensagem com uma nova narrativa, a 

narrativa transmídia, que é a maneira de contar a história em várias plataformas, cada 

qual com a sua própria linguagem.  
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Figura 7: Modelo Broadcasting e Modelo em Rede. 

Fonte: dos autores adaptado de Shannon e Weaver (1949), Lasswell (1948), Jakobson (1960), 

Tavares (2013), Jenkins (2009). 

 

Segundo Magalhães (2013) o receptor também muda, pois na velha TV existe a 

figura do telespectador que é um passivo espectador de uma tela, enquanto que na nova 

TV existe a figura do internauta que é alguém que navega, que define o rumo, que 

constrói o caminho.  

Para Tavares (2015) na velha TV o receptor era o enunciatário, na nova TV o 

receptor é o interator. Na velha TV existia uma emissão de mensagem linear, na nova 

TV os receptores também são produtores da mensagem. Na velha TV e entretenimento 

está em se sentir dentro da programação, na nova TV - da cultura da convergência, o 

entretenimento está na possibilidade de mergulhar e interferir na programação, inclusive 

nos três arquigêneros: pararealidade, metarealidade e suprarealidade.  

 

Considerações Finais 

 O Modelo de Comunicação de Shannon & Weaver (1949), com suas adaptações 

subsequentes, se mostra inadequado para representar o cenário midiático do presente, 

tendo em vista ter sido concebido inicialmente para dar conta da efetividade na 

transmissão de sinais elétricos sem preocupação com os aspectos semânticos – que até 
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foram relevados em estudos seguintes, em uma época em que a o processo de 

comunicação era unidirecional e a mensagem não instantânea, situação inversa da 

atualidade  em que o processo de comunicação acontece na configuração em rede, com 

mensagens instantâneas na sua emissão global. 

A forma de uso da mídia também mudou tanto pelo lado do emissor quanto do 

receptor, que hoje cumprem o mesmo papel: interator (Figura 8). 

 

Figura 8: Modelo de Comunicação da TV Digital baseado na Mensagem e no Interator. 

Fonte: dos autores. 

 

Mídias que adotam modelo de emissão linear, como a televisão, estão se 

adaptando para a nova realidade permitindo cada vez mais a participação do interator no 

processo de formulação da mensagem. A mensagem deve ser a protagonista do processo 

de comunicação atual, pois sempre teve papel central na comunicação humana, 

conforme demostram os estudos de Weaver, Lasswell, Jakobson e outros citados nesse 

artigo, pois o plano de expressão dos conceitos humanos está na mensagem e não em 

equipamentos. O desejo do ser humano, animador do processo, é se expressar 

independente do meio, que já foi a parede de uma caverna, um livro, um telégrafo, uma 

emissora de rádio, uma emissora de televisão, um site da internet, dentre outros.  

O artigo trouxe uma nova representação para o modelo de comunicação para a 

televisão baseado na mensagem e na concepção das novas mídias digitais.     
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