
INTRODU(:AO 

Desprovida de representaroes credrveis, a grande urgencia do presente 
encontra-se hoje seriamente comprometida. Vivemos um tempo em que as 
convicroes se tornam moles e perdem as seus contornos. as grandes dramas 
humanos siio par n6s mais teatralizados que pensados. as nossos gestos siio 
mais uma conflSsiio de culpa e de impotencia que a expressiio de uma atitude 
solidaria. A comunidade humana aproxima-se da [icriio: nela cada vez mais 
se diz a que ja se niio faz. 

Ao iniciarmos Comunica"ao e Sociedade (uma sene de Comunica~o 
nos Cadernos do Noroeste) niio queremos reduzir a comunicariio a uma 
(carte de bern comunicar», sem mem6ria, sem compromisso, sem consciencia. 
E nosso intuito favorecer a debate cientmco e democratico, com um espirito 
de rigor e de exigencia, numa drea das ciencias sociais e humanas, de consti
tuiriio relativamente recente, que compreende a estudo dos aetas de comuni
cariio socialmente elaborados, as signi[icaroes neles inscritas, as relaroes e 
as fen6menos cognitivos que eles exigem, as representar:oes socialmente 
partilhadas que lhes estiio associadas e as efeitos destas representaroes nas 
rela90es sociais. 

Numa sociedade que procura a sua identidade numa entrega cada vez 
mais obsessiva aD paradigma comunicacional, 0 itinerdrio que tra9amos e 0 

de responder a melhor que pudermos a inquietariio de sabermos a que e que 
se passa hoje entre n6s, nas conversas didrias, nos gestos da convivialidade, 
na projecr:iio colectiva de espar:os, imagens e [iguras, nas formas de vestir, 
omamentar e modelar as corpos, nas narrativas miticas que as media nita se 
cansam de ampliar; nas interac90es fonnais e infonnais dos contextos orga
nizacionais, na multiplicidade dos entranrados de redes de informariio 
movidas pela electr6nica e pela informatica, en[im, nas sinalizaroes das ruas, 
casas, praras e jardins. 

Firmamos entretanto urn compromisso com a critica diaZ6gica nos vdrios 
n{veis de comunica9iio em que situamos as nossas preocupa90es. Tanto no 
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que respeita a experiencia da comunicar:iio corrente, como a prtitica da comu
nicar:iio dos profissionais dos media, das organizar:oes e da educar:iio, como 
ainda a teorizar:iio dos investigadores em comunicar:iio, agiremos em favor de 
uma comunicar:iio essencial, multipla, irredutivel e comunitdria, desalojando 
dos seus nichos a comunicar:iio pontual, funcional, potente e performante. 
Poremos assim em jogo na palavra os nossos procedimentos sociol6gicos, 
lingufsticos, semiol6gicos, psicossociol6gicos, ou outros, submetendo-os a 
nossa duvida e a replica de todos. 
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