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Resumo: 

Trata-se de um estudo para identificar elementos oriundos do pensamento 

comunicacional apontadas nas leituras e interpretações das escrituras de valor sagrado, 

iniciadas pelo livro de Génesis. Vê-se um apontamento dos recursos e instrumentos dos 

processos da comunicação e das teorias da Comunicação sob o suporte intelectual de 

David Berlo bem as interferências dos sistemas sociais onde o receptor está inserido a 

partir dos propósitos e ensinamentos da comunicação de Deus no que diz respeito a 

mensagem em si. Rastrear tais linhas de  comunicação e utilizar os indícios que 

norteiam o objeto de estudo centralizado na mensagem falada através da escrita torna-se 

fundamental para compreender esta construção.  

Palavras-chave: Emissor, Processo, Comunicação, Receptor. 

 

Aspectos Introdutórios e métodos 

 

Muitos séculos antes de Cristo, os povos mantiveram vestígios de sua história e 

de seu relacionamento com Deus através da comunicação e da palavra. Essas indicações 

tinham e, ainda possuem, grande significado e importância na vida da humanidade e, 

por isso, foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar 

do tempo, esses registros foram reunidos em um grupo de livros e transmitidas a 

humanidade. Hoje temos uma comunidade comunicativa e quando pensamos nisso 

questionamos como a escritura sagrada pode nos ajudar a compreender e a interpretar o 

fenômeno da comunicação na intenção divina através das mensagens? Este 

questionamento se fez presente ao realizar uma leitura das escrituras sagradas, 

inicialmente, desprovida de quaisquer preceitos religiosos e dogmas.   
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A condição fundamental que norteia este estudo é compreender através dos 

fenomenismos comunicacionais a partir da interpretação não subjetiva [do ponto de 

vista da estrutura de sistema] do processo da comunicação para esclarecer os 

mecanismos intencionais da mensagem a humanidade. Esta reflexão está direcionada ao 

livro de Gênesis, sendo este o primeiro livro das escrituras sagradas do Primeiro 

Testamento. Para desvendar tais fenômenos se faz necessário a concepção metodológica 

de pesquisa bibliográfica que vai desde a identificação, localização e obtenção da 

bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado. 

Quanto as formas de abordagem do objeto, além dos métodos de raciocínio já 

conhecidos (o da indução e da dedução) , há o método abdutivo, relacionado às 

evidências que se dão como insight no período da pesquisa, mesmo quando parecem 

descabidas ou impossíveis de ser alocadas em algum lugar lógico da sistematização do 

conhecimento científico. Este estudo propõe organizar as descobertas de forma 

estimuladora, pois as reconhece como pontos de partida, novas hipóteses, novas 

sensações da verdade que reorientam a direção da pesquisa. No caso das escrituras 

sagradas identifica-se claramente este processo da indução e da dedução, se olharmos 

sob o ponto de vista da comunicação.  

Não há um redesenho, pois o processo comunicacional acontece de modo 

evidente e fixo no objeto de estudo. Já do ponto de vista teológico, o qual não se funde 

no foco do estudo a cada leitura há uma reorientação sobre as intenções da comunicação 

de Deus que serve para cada receptor-indivíduo no momento em que lhe convier. Isto 

significa dizer que a mensagem do ponto de vista teológico é inesgotável. Daí a razão, 

deste estudo ser puramente voltado ao entendimento do processo comunicacional tendo 

em vista que a proposta não é evangelizar e sim compreender e identificar os fenômenos 

comunicacionais na comunicação de Deus com a humanidade através das escrituras 

sagradas. O objeto de estudo que se utiliza, não é a Bíblia, e sim a mensagem que dela 

parte. A Bíblia então, aqui mencionada como escrituras sagradas, torna-se o instrumento 

que dispõe o objeto. Sendo assim, caracteriza-se na repercussão e compreensão da 

representatividade deste objeto explicado pelo eixo da comunicação intelectual iniciada 

por David Berlo.  
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Conexões dos estudos religiosos para o pensamento comunicacional Latino-

Americano 

Antes de mais nada considerar o fundamento precioso do recorte de estudos na 

área de comunicação envolvendo a complexidade religiosa nos levar a crer que a 

exploração destes objetos nos remete a um direcionamento situado na centralidade da 

Igreja Católica. Embora não seja a função norteadora do trabalho a Igreja católica é sob 

esta expressão inspiracional a que se desenvolve os estudos. Como ponto de partida 

deste trabalho tomou-se a evidência a partir da década de 60 quando aflora a corrente da 

teologia da libertação. Marques de Melo em seu artigo “Frei Caneca, precursor 

brasileiro da teoria da comunicação” (2002, p. 177) se refere a obra didática de Frei 

Caneca, produzida na cidade de Recife no período de 1803 a 1822 como a “germinação 

do pensamento comunicacional autóctone”. Este, pois, conteria evidências capazes de 

justificar o pioneirismo no campo. Desde 1966, a Igreja Católica vem comemorando o 

Dia Mundial das Comunicações Sociais. Neste ano de 2016 a comemoração em 08 de 

maio refletiu sobre o tema “Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo”. Trata-

se de uma iniciativa destinada a dar sequência às diretrizes aprovadas em 1963, pelo 

Concílio Vaticano II. É celebrado no domingo que antecede a Solenidade de 

Pentecostes, que no Brasil coincide com o Domingo da Ascensão. O tema do Santo 

Padre para o Dia Mundial das Comunicações Sociais é tradicionalmente escolhido na 

festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel (29 de setembro), e o texto da mensagem é 

publicado por ocasião da festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas (24 

de janeiro). Foi publicada, em 2016, a 50ª mensagem – portanto, uma tradição de 

cinquenta anos que completa o jubileu de ouro. 

“Ao criar uma comissão Pontifícia para os meios de 

comunicação social, em 1964, Paulo VI buscava 

implementar a nova política, eliminando, por um lado, a 

atomização das ações pastorais que seguiam os caminhos 

diversos no que se refere à imprensa, ao cinema ao rádio e 

propondo, por outro lado, uma meditação sobre as 

potencialidades e as repercussões daqueles instrumentos 

de propagação da verdade.” (Marques de Melo: 1985 

p.171). 

O ELACOM - Escola Latino Americana de Comunicação , segundo Waldemar 

Kunsch (2002), desenvolveu importante disseminação de estudos neste campo, pois 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 4 

segundo os parâmetros ideológicos do cristianismo protagoniza a confluência entre 

matrizes de pensamento nesta área. A geração da década de 80 coube sistematizar tais 

estudos e no Equador em maio de 1982, foi realizado um seminário de jornalistas de 

todo o continente latino-americano, com a finalidade de debater a questão da Nova 

Ordem Internacional da Comunicação e Informação - NOMIC -, sob a perspectiva dos 

Direitos Humanos. O encontro foi promovido pela UCLAP - União Católica Latino-

Americana de Imprensa, com o patrocínio da UNESCO e da ADVENIAT e o apoio da 

UCIP - União Católica Internacional de Imprensa. Na sessão de Abertura Freo 

Clarêncio dava o tom ao seminário: 

“Nossa luta, sobretudo a luta consciente dos cristãos, é substituir o ter pelo ser, 

numa ordem em que todos, em pé de igualdade, sejamos emissores e receptores ao 

mesmo tempo”. Marques de Melo (1985, p.159). 

Neste mesmo ano, em outubro o seminário “Igreja e a nova ordem da 

comunicação” foi um encontro promovido pela UNDA-AL, Associação Católica 

Latino-Americana para o rádio e a televisão, com o Departamento de Comunicação 

social do CELAM - Conferência Episcopal Latino-Americana) e da CNBB- 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) tendo o apoio institucional da UNESCO.  

Neste seminário a discussão girou em torno de uma disposição para a mudança da 

Igreja. Na época Marques de Melo (1985) repercutiu dizendo que: 

“… todavia, a enunciação desse discurso libertador, que é ao mesmo tempo uma 

autocrítica e um projeto de construção de novas formas de relações sociais e de 

mediações culturais, já representa um grande avanço.” Marques de Melo (1985, p. 167). 

Waldemar Kunsch (2002) em seu artigo “a contribuição da Igreja Católica para 

o pensamento comunicacional brasileiro” (2002, p. 107-140) nos conta que aos poucos 

o Vaticano passaria a ter também uma visão da comunicação como um processo social. 

É neste aspecto que os estudos no Brasil contribuíram para essa mudança: 

“O surgimento e o incremento das escolas de 

comunicação social, onde humanistas e cientistas sociais 

ensaiaram os primeiros exercícios da comunicologia 

(apud Marques de Melo, 1999, p. 221); pesquisa da Uclap 

(imprensa), Unda-AL (rádio e televisão) e Ocic-AL 

(cinema e audiovisual), assim como a criação da UCBC - 

União Cristã Brasileira de Comunicação Social (1969), 

que ajudou a compreender o processo de comunicação 

dentro da Igreja, com base nos pressupostos da teologia 

da libertação e na opção preferencial pelos pobres.” 

(KUNSCH apud GOMES: 2002, p. 110). 
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Ao final dos anos 2000 , existiam no Brasil 14 universidades com programas de 

Pós-Graduação devidamente reconhecidos que se dedicaram a estes estudos. Waldemar 

Kunsch (2002) elaborava um parâmetro bem interessante dos Programas de Pós-

Graduação destas universidades , sendo que quatro delas são confessionais. E revela que 

36% do conjunto de trabalhos foi orientado pelo Prof. José Marques de Melo. De tal 

maneira, vê-se um acervo rico e denso porém um predomínio em estudos pontuais 

diretamente ligados aos suportes midiáticos. 

“Há um bom número de trabalhos focalizando o discurso 

e as políticas de comunicação, que também , são conteúdo 

secundário de uma série de outras. Certos temas se fazem 

presente em forma incisiva e até recorrente: comunidades 

eclesiais de base, campanha da fraternidade, comunicação 

popular, discurso eclesial e mediação sociocultural.“ 

(KUNSCH :2002,p. 113) 
2
. 

Os trabalhos são ricos e alguns dão maior ênfase na comunicação como natureza 

da missão da Igreja e as relações entre comunicação eclesial e cultura. São abordagens 

que revelam de modo evidente as intenções da Igreja para o pensamento 

comunicacional brasileiro e latino - americano, mas, que todos perpassam pela 

comunicação libertadora. Em 1982 podemos dizer que o encontro chamado I Consulta 

reuniu uma reflexão interdisciplinar para a discussão do tema. Aos teólogos coube 

conceituar a teologia enquanto que os comunicólogos a comunicação. Somente na III 

Consulta é possível apontar uma conclusão das outras três onde Soares Gomes em sua 

tese menciona o relatório final da UCBC sobre as três consultas: 

“Dentro desta reflexão que se pretende- a relação entre 

teologia e comunicação -, o ponto de partida não deve ser 

nem a teologia nem a comunicação, nem tampouco a 

teologia da comunicação ou a comunicação da teologia , 

mas, deve ser a libertação para qual converge um tipo de 

teologia - a teologia da libertação - e um tipo de 

comunicação - a comunicação libertadora. No caso da 

                                                 
2
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teologia há uma consciência de que ela não liberta, mas, é 

o momento de reflexão sobre uma ação libertadora. 

Tampouco a comunicação liberta, mas, necessita ela 

mesma ser libertada.” (KUNSCH apud GOMES :2002.p. 

119). 

Aloísio Nunes (2013) dispõe de um livro que nos coloca diante de um quadro 

significativo para compreender a disposição destes estudos. No capítulo 03 o autor 

menciona a perspectiva deste grupo de estudiosos ligados à Igreja, USP, 

UMESP,INTERCOM e UCBC que também busca suporte teórico das ideologias de 

Paulo Freire: 

“...vários livros publicados entre eles: José Marques de 

Melo (1970,1971,1976,1981,1983,1983a e 1985) , Soares 

e Mota (1985), Joana T. Puntel (1994), estudo no qual a 

autora, numa perspectiva de teologia da libertação, 

reivindica mais democracia dentro da igreja. Ismar de 

Oliveira Soares (1988), Della Cava e Monteiro (1992). 

(LIMA:20013, p. 71).  

Este pensamento sistematizado comunicacional no âmbito da universalidade 

cristã desenvolveu pelos teóricos e estudiosos um campo conceptual de diálogo entre 

estes dois eixos: comunicação e a igreja. No entanto, estas reflexões epistemológicas 

situaram na perspectiva da comunicação enquanto instituição eclesial: igreja e os meios. 

O sentido deste trabalho é digamos assim anterior a isto. Mas, que ao final se 

fundamentará na mesma base teórica. Pois a contribuição desta investigação consiste em 

compreender e transformar o objeto e não deforma-lo.  Concorda-se que refletir sobre as 

escrituras sagradas no universo comunicacional no remeterá mais adiante 

inevitavelmente no processo de investigação de sistema sócio -cultural ancorados em 

ideologias propostas do pensamento comunicacional latino -americano. Contudo, antes 

de vislumbrar esta dimensão teórica se faz necessária situar outras questões. 

Desdobramentos Primários 

A palavra Bíblia deriva do grego biblion que significa “conjunto de livros”. Ao 

todo são 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento (antiga aliança) e 27 do Novo 

Testamento (nova aliança). Ela foi escrita em um período de aproximadamente 1600 

anos. O livro de Gênesis foi escrito por volta de 1445 antes de Cristo e o Apocalipse por 

volta de 90 a 96 depois de Cristo. O livro de Jó tem data incerta, mas acredita-se que ele 

seja o livro mais antigo da Bíblia. O antigo testamento foi escrito em Aramaico e 
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Hebraico, sendo traduzido posteriormente para o grego. O novo testamento foi escrito 

em grego. Aproximadamente 40 homens escreveram os 66 livros da Bíblia, contudo, a 

Bíblia tem um único autor intelectual que foi o Espírito Santo de Deus. Significa dizer 

que os autores dos livros não escreveram aquilo que queriam, mas o que Deus queria 

que eles escrevessem. No Segundo livro de Timóteo, Paulo diz que a Escritura (bíblia) é 

divinamente inspirada, portanto, ela é a palavra de Deus para o homem. Neste grupo de 

livros que conhecemos como Bíblia vemos uma conexão evidente com a comunicação.  

Tal conexão resulta no processo comunicacional que se fundamenta no objetivo-meio 

da mensagem e não objetivo-fim. Ao se referir ao objetivo-meio vê-se que observando 

toda comunicação, esta possui um início meio e fim. No que diz respeito as escrituras 

sagradas vê-se a explicação na exposição abaixo descrita: 

Início                / Meio                                              / Fim. 

Emissor / Canal - Mensagem = objetivo-meio / Receptor - Objetivo-final. 

Deus/ Escrituras sagradas - Doutrinar comportamentos cristãos = concretizar a fé / Humanidade - Salvação. 

 A concretização da fé ocorre através da transmissão de informação entre as 

pessoas. Para contextualizar este estudo empírico busca-se compreender os valores 

intangíveis que envolvem os processos comunicacionais e que problematizam a questão.  

Contudo, a informação em si não é o fim, mas, o meio que se utiliza da comunicação. 

“Todos os exemplos dados por Jesus Cristo foram dados 

no sentido de nos salvar. Assim , os exemplos que Cristo 

nos oferece são fatos, são experiências de salvação que 

nos levam a confiar no futuro que já começou. A salvação 

é, portanto, um fato experiencial da vida histórica do 

homem. O salvador aqui é Deus , revelado na gratuidade 

das ações de Jesus Cristo. Só a fé é que faz com que se 

aceite isto, a gratuidade da salvação.” (LIMA:2011, p.66-

67). 

Desta maneira, estas reflexões apontam para a designação de um dinâmica 

contínua da comunicação denominada processo que discutiremos mais adiante. No 

entanto, há uma questão intrigante que nos aponta para a discussão a fé do ponto de 

vista comunicacional que nos revela dois fenômenos interessantes: a fé conduzida por 

um processo de comunicação através de um pensamento sistemático desenvolvido pelos 

teóricos da comunicação; ou fé baseada na constatação de ações oriundas de um 

pensamento inspiracional divino ,mas, que tenha uma revelação de fato. Em outras 

palavras, esta hipótese resulta do fato de que o individuo é induzido a pensar e adquire 
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fé de fato ou do que ele vê. Lacordaire, discípulo de Rousseau e convertido ao 

cristianismo, descreveu os novos caminhos da fé cristã no artigo “Humanismo cristão e 

comunicação da autoria de Jacques Vigneron. “Cheguei às minhas crenças católicas, 

através das minhas crenças sociais (…) nada me parece mais demonstrado do que esta 

consequência: a sociedade é necessária, logo a religião cristã é divina , porque só ela é 

capaz de conduzir a sociedade até à perfeição, considerando o homem com todas as 

fraquezas e a ordem social com todas suas condições”.(VIGNERON:2002, p.178). 

Paradoxalmente, sob o universo comunicacional ambas as situações transformam esta 

investigação ainda mais instigante pois nos direciona ao entendimento da complexidade 

dos sistemas de comunicação estabelecido no modo de contextualização onde o 

recebedor está inserido, os sistemas sociais. Jacques Vigneron (2002) faz ainda em seu 

artigo referência ao professor e pesquisador Emmanuel Mounier ao afirmar que a 

função da comunicação é fundar em comunidade. Segundo Vigneror apud Mounier: 

“Assim, rapidamente trouxemos a pessoa para espaços 

mais livres. Interessa agora procurar a sua experiência 

fundamental. Ao contrário do que se pretende uma 

opinião demasiado espalhada, esta não reside nem na 

originalidade, nem na autossuficiência, nem na afirmação 

solitária, não reside na separação, mas, na comunicação.” 

(Vigneron apud Mounier: 2002, p. 183). 

No empenho de se buscar explicação Berlo (1999) esclarece que a comunicação 

influencia o sistema social e o sistema social influencia a comunicação. Porém, isto não 

é tudo, vê-se mais além que ao estudar a maneira como tais situações se relacionam, 

além da linguagem, universo social, agente influenciador vimos também ações que 

representavam a concretude da mensagem destinada sendo recebida com sucesso e em 

outras passagens nem tanto.  Nestas, nem tanto resta a questão?  O emissor possui uma 

mensagem ao ver de muitos , simples: qual o motivo de sua crucificação? Por que 

muitos o agrediram no universo em que estava o emissor inserido? Como explicar isto 

do ponto de vista do universo da comunicação? Estudar as gerações, civilizações, 

sistemas sociais, culturais e o contexto em que viviam, identificar os recursos 

simbólicos na transmissão da mensagem, apontar os agentes influenciadores, todos estas 

questão merecem ser estudadas mais adiante pois ainda neste contexto se insere a leitura 

de comunicação humana sob o viés da intra e interpessoalidade que aparece nestes 

grupos de sistemas sociais. Estudar este tipo de fenômeno, talvez, possa implicar 
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necessariamente em explorar a relação com a cultura e os sistemas sociais, talvez. Deste 

modo, é irrealizável entender o processo de comunicação desvinculado da vida do 

indivíduo, das comunidades, dos povos e suas representatividades culturais e sociais. 

Escreveu o papa Paulo VI, na encíclica Ecclesiam suam :“ A igreja se faz palavra; a 

igreja se faz mensagem; a igreja se faz comunicação”. 

“Esta é a base da atividade do comunicador cristão, que 

deve dialogar com o mundo em que vive, para fortalecer 

entre os homens o amor, expressão e fonte de 

comunidade. Isto exige imersão nas culturas, que são 

moldadas por meios de comunicação e de estruturas que, 

ao mesmo tempo , as refletem. Por outro lado, requer um 

conhecimento e uma mentalização acerca deste contexto, 

de seus meios e de suas estruturas de comunicação , 

tradicionais, modernos, grupais ou de massa” (KUSCH 

:2002 apud Verbo Divino, p. 123). 

Dando sequência ao trabalho, um dos princípios deste estudo parte de um 

questionamento verdadeiro e genuíno que auxilia a encontrar a resposta mais adequada. 

É assim descrita a centralidade desta reflexão que está fundamentalmente situada no 

universo do processo da comunicação de David Berlo. Aliás, o objeto de estudo , que 

não é Deus, só poderá ser amplamente questionado e explicado somente a partir do 

instrumento mais apropriado. E o que encontra -se melhor se estabelece no campo da 

ação e no objetivo da comunicação ancorada na natureza complexa do processo da 

comunicação. Nestas reflexões visualiza-se com clareza os recursos e ingredientes da 

comunicação descritos por Berlo para que a partir daí consiga pontuar o processo de 

comunicação intencional da fonte divina ao receptor indivíduo. Isto significa dizer a 

preocupação está norteada pela mensagem em si e como ela é mais bem conduzida para 

que tal mensagem seja recebida de forma inteligível de acordo com o objetivo 

estabelecido pelo emissor. Enfim, este estudo é embrionário e não o entendemos como o 

fim mas o começo de um estudo sobre as interfaces da comunicação nas escrituras 

sagradas. 

A comunicação e a conservação do processo  

Nos comunicamos através de muitos códigos não verbais. Tudo se comunica. 

Porém, utilizamos apenas um código para exprimir nossas ideias no contexto verbal: A 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 10 

linguagem. Tudo aquilo que atribuirmos um significado pode ser utilizado como forma 

de comunicação.  BERLO (1999). 

“... Birdewhistell e outros estudaram a comunicação como 

formas não verbais : por expressões faciais, por movimentos 

das mãos e dos braços. No livro (Edward T. Hall, The Silent 

Language, Doubleday, 1959. The Silent Language - ….” 

(apud Berlo:1999, p. 07). 

Antes de entendermos esta disponibilidade de dispositivos verbais e não verbais. 

Vê-se uma preocupação real com o universo da comunicação de que o processo 

comunicacional acontece de forma contínua dando-nos a necessidade de entender este 

mecanismo como um processo que apresenta contínua mudança no tempo. Quinhentos 

anos antes do nascimento de Cristo, Heráclito o pai da dialética, destacou a importância 

do conceito de processo , ao declarar que um homem não pode entrar duas vezes no 

mesmo rio; o homem será diferente e assim também o rio. Ou seja, tudo é considerado 

um grande fluxo comunicacional. Neste entendimento de processo não se trata de uma 

sequência fixa. É móvel e por esta mobilidade possui a capacidade de agir uns sobre os 

outros, cada um influenciando o outro. Os sistemas de comunicação abrangem os 

processos pelos quais os grupos humanos se influenciam reciprocamente em forma de 

mensagens, que neste aspecto são em sua maior parte , mensagens linguísticas. 

Nesta reciprocidade dinâmica dos dispositivos , na mensagem não há em toda ela 

clareza. Até mesmo nas escrituras sagradas o criador é incompreensível para alguns. É 

mal recebido pelos ricos e poderosos e sua mensagem não garantiu a salvação da 

humanidade conforme era seu objetivo. No entanto, há livro mais vendido que o seu? 

Nos questiona Pierre Babin (1989). Há então nestes dispositivos meios acessíveis da 

persuasão tornando-se a meta principal da comunicação : informar levando as pessoas a 

adotarem o ponto de vista de quem vos fala. Ou seja, isto nos revela que a informação 

não basta por si só neste cenário. O intento está em comunicar com intenção possui um 

desejo latente de quem se comunica destinado a produzir uma reação. Todo processo 

comunicacional tem como condição sine qua non obter uma reação específica de uma 

pessoa ou um grupo de pessoas. É assim quando definitivamente entendemos a 

comunicação como um processo. Quer dizer que a comunicação ela não é estática, ela 

acontece de forma contínua. E utilizado todos os códigos necessários carregados de 
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significados intencionais oriundos do ambiente onde se situam os ingredientes do 

processo da comunicação : transmissor - sinal - recebedor.  

Tais ingredientes são fundamentais para o desempenho de comportamentos 

desejados pelo transmissor. E o fato do recebedor obter a linguagem de forma 

inteligível, ou seja, a capacidade de codificar e decodificar torna-se desta maneira um 

transmissor e assim sucessivamente. Porém , é importante destacar que a união de tais 

ingredientes influenciam uns aos outros numa dinâmica peculiar de cada comunicação 

específica. Para tal compreensão, é perigoso pretender uma ordem destes ingredientes 

pois isto negará o conceito de processo comunicacional ao passo em que todos se 

relacionam de maneira interdependentes e uns se sobrepõem sobre os outros. 

“Nosso objetivo básico da comunicação é nos tornarmos 

agentes influenciadores , influenciamos uns aos outros, 

nosso ambiente físico e nos próprios, é nos tornar agentes 

determinantes , é termos opção no andamento das coisas. 

Em suma, nós nos comunicamos para influenciar - para 

influenciar com intenção.” (Berlo:1999, p. 12). 

Toda comunicação , como bem sabemos possui uma intenção. E o comunicador 

espera que a sua mensagem seja a mais fiel possível. Pois, por esta fidelidade 

entendemos que a mensagem foi direcionada de forma inteligível e a resposta foi a 

esperada. Shanoon e Weaver introduziram o conceito de ruído evidenciando os fatores 

que distorcem a qualidade de um sinal. A eliminação destes fatores aumenta a fidelidade 

o que consequentemente resulta no processo comunicacional favorável. Para tal 

,segundo BERLO (1999) é fundamental que o indivíduo ao pretender se comunicar 

desenvolva habilidades que podem aumentar a fidelidade na comunicação: atitude, nível 

de conhecimento, sistema sociocultural. Desta maneira , o receptor sendo o elo mais 

importante da esfera comunicacional vê-se que se a mensagem não atingir o receptor de 

nada adianta envia-la. O receptor é a audiência e ambos são inseparáveis de modo que 

toda comunicação tem como objetivo a audiência e a obtenção de uma reação específica 

(conversão através da fé). Neste sentido é importante paralisar o entendimento da 

mensagem de modo que possamos perceber suas estruturas dispostas de tal maneira: 

Código da mensagem; Conteúdo da mensagem; Tratamento da mensagem. O código da 

mensagem, segundo BERLO (1999) pode ser definido com um conjunto de símbolos 

capaz de organizar uma significação. Ou seja, uma compilação sistemática de elementos 
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e métodos que combinamos produz uma reação. Para que tal combinação seja 

satisfatória definimos o conteúdo da mensagem com seus elementos e estruturas 

dispostos de acordo com o objetivo pretendido. Ressalta ainda que, podemos definir o 

tratamento da mensagem como sendo as decisões que a fonte de comunicação toma para 

selecionar e dispor tanto o código como o conteúdo. 

Cada um de nós selecionamos nosso código , conteúdo e método e rejeita outros 

de acordo com os nossos interesses na mensagem. Nas escrituras sagradas, a mensagem 

enviada se apropria perfeitamente de uma condição subjetiva peculiar no indivíduo de 

modo que esta se estiver apto a receba e a retransmita. Do ponto de vista da 

comunicação o movimento desta mensagem possuem ingredientes técnicos fáceis de 

identificar. Porém, do ponto de vista teológico é inesgotável seu entendimento e não se 

cabe aqui um estudo de tal natureza. Este movimento uma vez adquirido, desenvolve 

habilidades que ditam as escolhas do entendimento que fazemos das mensagens 

recebidas. Isto quer dizer que as nossas interpretações possui o alcance que o sistema de 

informações de cada possui. Esta reação específica no contexto pessoal é falar de como 

aprendemos através do processo da comunicação. Reconhecer que na comunicação há 

um processo descritivo de aprendizagem no coloca diante de estímulo e resposta. O 

meio que assegura a circulação da mensagem ao alvo pretendido. Pois , uma vez tomada 

a decisão do alvo da comunicação - permanece a questão: segundo BERLO (1999): 

Como pretende a fonte ou o receptor influenciar o comportamento produzindo uma 

espécie de efeito? 

Deus comunicação & Deus comunhão 

Podemos afirmar que a essência da comunhão é a comunicação. James Jones 

apud Babin escreve que:  

“A essência verdadeira da comunicação é aquilo que conduz 

à comunhão...em outros termos , os dois interlocutores 

entram um e outro em comunhão...não somente se 

entendendo ,mas, compreendendo e se 

correspondendo...Eles se comunicam um ao outro e se 

tornam amigos”. (Babin:1989, p.42). 

Propositadamente vimos em Gênesis que Deus se comunicava com Adão e Eva 

para assim ter comunhão. A comunicação e a comunhão são irmãs gêmeas, pois não há 

comunhão sem comunicação. Mesmo assim , até quando se trata das escrituras sagradas 
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até as mensagens com objetivos distintos da fonte e do receptor ainda sim podem obter 

cada qual a resposta que deseja, vimos isto no item anterior. Se pretendermos analisar 

um processo de comunicação e sobre ele comunicar; o ponto importante é que devemos 

recordar que não estamos incluindo todas as coisas na discussão. As coisas de que 

falamos não tem de existir exatamente na forma que a tratamos , e por certo não 

precisam operar na ordem em que sobre ela falamos. A mensagem em si possui uma 

determinação , em contato com outras dimensões adquire novas representações. A 

experiência da comunicação feita da iniciativa de Deus com a humanidade revela que a 

própria escrituras sagradas é o canal da comunicação de Deus. Através deste canal de 

comunicação tivemos conhecimento do primeiro meio de comunicação na história do 

mundo: Adão. Como nos evidencia o processo de comunicação de modo dinâmico em 

que o receptor pode ser o receptor e ao mesmo tempo o canal. Assim entendemos a 

Adão sendo ele o meio , o canal e o receptor. A comunicação que Deus utiliza em suas 

mensagens tem diversos sentidos e níveis, ela não se restringe à fala, vemos assim uma 

dialética interessante de comunicação. Vemos Deus apresentando a comunicação, 

vemos então o homem rejeitando ou rompendo a comunicação e Deus a reapresentando 

em diversas passagens de Gênesis.  

 

“Isso fica nítido em alguns momentos da história 

começando com o momento da criação em que Deus 

forma seres comunicativos e ele vem ao encontro do 

homem todos os dias. Na torre de Babel vemos que o 

homem se confundiu e se envolveu em uma tremenda 

confusão com a confusão de línguas. Mas Deus insiste e 

reapresenta através dos juízes e dos profetas a proposta de 

comunicação.”  

 ” 

http://prvaldirluisfeil.blogspot.com.br/p/os-fundamente-

biblico-teologicos-da.html 

 Falar sobre a comunicação neste contexto é também falar da capacidade das 

pessoas receberem esta comunicação e a reproduzirem de modo que esta informação 

modifique de alguma maneira o estado comportamental delas. Se não fosse isto , seria 

apenas informação conforme dito antes. Reconhecer que a aprendizagem é uma 

processo comunicacional conservando todas as hesitações e qualificações necessárias 

nos coloca diante de equações situacionais distintas que configuram a compreensão do 

http://prvaldirluisfeil.blogspot.com.br/p/os-fundamente-biblico-teologicos-da.html
http://prvaldirluisfeil.blogspot.com.br/p/os-fundamente-biblico-teologicos-da.html
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todo da comunicação. A existência do estímulo revigora a ideia de aprendizagem pois 

vê-se a necessidade da produção de uma resposta para que este fenômeno esteja por 

todo compreendido. E não é o suficiente sua percepção, nas escrituras sagradas destaca-

se a importância fundamental da interpretação.  

“Dissemos que o processo de aprendizagem envolve , em 

primeiro lugar , a existência do estímulo, de alguma coisa 

que o organismo seja capaz de sentir. Segundo, o 

organismo precisa realmente sentir o objeto , percebe-lo 

de fato. Terceiro, o estímulo sendo percebido, deve ser 

interpretado pelo organismo. Quarto , o organismo deve 

produzir uma resposta ao estímulo, segundo tenha sido 

percebido e interpretado. Mas, pelo menos uma condição 

é necessária, antes de podermos dizer que o organismo 

aprendeu. Dizemos que a aprendizagem envolve uma 

relação de estímulo - resposta modificada.” (Berlo:1999, 

p. 82). 

Pode -se dizer que o processo de aprendizagem é similar ao processo de 

comunicação neste aspecto. Este estímulo - resposta desenvolvido acima é a introdução 

do conceito de feedback da comunicação. A melhor interação entre estes ingredientes 

no intuito de desenvolver a eficiência da comunicação só é possível quando o estímulo-

resposta resulta de tentativas empáticas recíprocas através do conhecimento do sistema 

social onde o indivíduo -receptor está inserido. De modo que a resposta descoberta da 

mensagem emitida de forma inteligível se traduza na conversão em termos de escrituras 

sagradas. Ou melhor dizendo na mudança na maneira de ver e de viver. “Eu me 

converto e reconheço o Cristo como fermento trabalhando a massa humana para fazer 

de todos nós um só corpo. Eu reconheço Deus emissor e receptor absoluto”. 

(BABIN:1989 , p. 43). 

Este fenômeno clarifica a denominação de feedback de modo quando duas ou 

mais pessoas são mutuamente dependentes , precisando encontrar um meio de 

relacionar seus comportamentos e objetivos nos relata BERLO (1999:142). Este meio 

concentra-se no ambiente o qual este receptor -indivíduo está inserido. Neste momento, 

buscamos para melhor compreensão dar sentido as mensagens encaminhadas ao 

receptor-indivíduo. Pois, ao comunicar buscamos realizar objetivos, segundo BERLO 

(1999), relacionados com a nossa intenção básica de influenciar o ambiente e a nós 

mesmos. Continua dizendo que é comum queremos que os receptores deem respostas , 
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que acreditem naquilo que sejam capazes de fazer coisas diversas pretendidos 

anteriormente. Nesta produção de comunicação está situado o código - elemento 

eficazmente capaz de conduzir uma comunicação assertiva a partir da sua escolha.  Pois, 

quando recebemos uma informação formada por um conjunto de códigos procuramos 

decodifica-la em nosso próprio sistema de maneira que haja um significado. Neste 

aspecto, torna-se fundamental para a compreensão e o processo comunicacional o 

conceito de código tanto quanto o conceito de sentido. 

E a dimensão deste sentido está diretamente relacionada ao ambiente onde o 

receptor-indivíduo está inserido conforme dito anteriormente. A questão é de que os 

sentidos não estão nas mensagens e sim nas pessoas. Em se tratando das escrituras 

sagradas dado o ambiente ser o início de tudo o sentido se fundamenta na pessoa de Eva 

que incorreu na observação e manutenção do diálogo com a serpente dotada de 

instrumentos persuasivos que impõe a desobediência desviando o direcionamento da 

mensagem original do emissor ao receptor.  

“Alegar-se-á de que os significados estão nas pessoas, que 

os sentidos são respostas encobertas contidas no 

organismo humanos. Os sentidos são apreendidos . São 

pessoais, são propriedades nossas. Nós aprendemos os 

significados e acrescentamos algo nosso, distorcemo-los e 

modificamo-los”. (Berlo: 1999, p.178). 

Narrar de Deus e sua comunicação para a humanidade  

Deus executou um planejamento de comunicação de modo extraordinário. 

Podemos verificar em Gênesis quatro importantes momentos. Verifica-se a importância 

da primeira etapa de seu planejamento. Inicialmente vê-se a criação dos céus e da terra, 

e com eles o dia e a noite. Nota-se que a criação do dia e a noite nos traz uma indução 

de continuidade e de sequência atribuída ao tempo. Neste consideramos que a 

oportunidade de contemplar tal criação (dia e noite - dias) representa a capacidade do 

indivíduo de presenciar a sequência da vida.  Fundamenta-se que o objetivo da criação 

desta etapa é a forma de agradecimento pela oportunidade de contemplação dos dias e 

da celebração da vida. Em seu planejamento constituiu os cenários e que destes fosse o 

suficiente para a subsistência do indivíduo o qual pretendia enviar mensagem. Em 

seguida dá início a criação da vida vegetal nos revela que devemos dela provê-la para 

nosso sustento, respeitando-a. Constituiu a capacidade de sobrevivência vegetal para 
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que não precisássemos nos preocupar.  A terceira etapa refere-se a criação da vida 

animal. O autor da vida abençoa os animais e os cria antes da criação do homem. E 

finalmente, a quarta etapa é a criação do homem - Deus o fez imagem e semelhança não 

o fez igual , portanto eis o maior desafio da humanidade : torna-se semelhante a Deus. 

Como ser semelhante a Deus se o homem pensa como Adão pensa? .  Não seremos 

Deus e se o homem pensa como Adão podemos estudar a constituição de sua 

comunicação. 

O desafio está lançado em seu planejamento de comunicação de manter o 

pensamento voltado para as mensagens advinda do emissor e principalmente recebê-las 

de acordo com o objetivo pretendido pelo emissor. Tais mensagens auxilia-nos a agir 

como o emissor gostaria que nos agíssemos no exercício da prática diária de seu 

planejamento de comunicação com a humanidade. Porém, vê-se nas escrituras sagradas 

que o objetivo se tornaria completo se a descendência se fizer presente no Éden. E criou 

Eva. Dando sequência ao seu planejamento o emissor estabelece uma comunicação aos 

seus receptores : Adão e Eva de modo que ambos no cenário propício para e emissão da 

mensagem pudessem desfrutar e seguir com o propósito da comunicação.  A 

continuidade na divulgação da mensagem deveria ser desenvolvida através da sua 

informação: obediência. “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a 

árvore do jardim comerás livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás , porque no dia que comeres, certamente morrerás”. (Gênesis 

01:16,17). Eis a grande mensagem enviada pelo emissor ao receptor que ao mesmo 

tempo em se tratando de Adão representando a humanidade foi também o canal no 

processo de comunicação pois através dele se faria a divulgação do propósito da 

comunicação. Somos todos descendentes. 

Contudo viu-se claramente o estabelecimento do diálogo da serpente que se 

coloca como interlocutora da mensagem do emissor com o receptor. Neste diálogo 

percebe que a serpente possui de modo astuto uma desenvoltura persuasiva em diálogo 

e que planta em Eva a desobediência. Eis aqui o ruído-interlocutor que interfere em 

primeira estância o planejamento da comunicação com a humanidade. Tal ruído afetou 

toda a humanidade em forma de desobediência deliberada de Eva e Adão e por 

consequência disto a desestruturarão espiritual da humanidade. Não era este o objetivo 
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do planejamento de comunicação estabelecido. Mais tarde, compreende-se que o 

processo de comunicação é compreendido amplamente respeitando as complexidades 

das expressões religiosas se considerarmos o sentido da mensagem dada pelo emissor-

criador de transformar o receptor-indivíduo. Tal transformação se configura no objetivo 

estabelecido na resposta descoberta ou encoberta admitidas pela comunicação e 

entendidas como conversão no sentido teológico. Diante disto tem-se um fenômeno de 

comunicação nas escrituras muito semelhantes. 

A = Emissor (Deus).B =Canal - Meio (mensagem - escrituras sagradas).C= Sociedade, 

Cultura, Civilização. D= Decodificação (considerar os sistemas sociais). E= Objetivo - 

Salvação. F= Homem - Humanidade. E = Ruído (serpente + persuasão). Logo,                                        

A - C- B -D -E= F 

Vê-se que o emissor nas escrituras emite a mensagem através de um canal e/ou 

meio estabelecendo um objetivo (salvação) claro e definido ao destino que neste aspecto 

é a humanidade.  Sobretudo é possível perceber que este estudo não é conclusivo no 

sentido de apresentar um trabalho acabado, o que desmotivaria a realização de outras 

análises mas, pelo contrário, fornece pistas importantes para novas investigações, às 

quais , quiçá a própria autora dará continuidade. Estas concepções teóricas se organizam 

para promover um entendimento dos processos da comunicação que podem ser 

perspectivadas pelo dialogismo simbólico representado em Gênesis; sendo a questão 

norteadora, daí a razão deste campo não se encerrar nestas reformulações. Não se é 

possível estabelecer pontos finais, tendo em vista que surge a necessidade de analisar os 

contextos sociais bem como as descendências em determinados momentos em que a 

mensagem do emissor mais se fez presente. Isto pode explicar o fato de que a 

mensagem enviada não alcançou o objetivo estabelecido com êxito. Como podemos 

verificar em algumas passagens ainda em Gênesis: torre de babel e sua confusão de 

línguas, Sodoma e Gomorra e o dilúvio.  

“Na torre de Babel vemos que o homem se confundiu e se envolveu em uma 

tremenda confusão com a confusão de línguas. Mas Deus insiste e reapresenta através 

dos juízes e dos profetas a proposta de comunicação.”  

http://prvaldirluisfeil.blogspot.com.br/p/os-fundamente-biblico-teologicos-da.html 

Situa-se uma questão a observar de que as escrituras sagradas possui um 

valimento de conduzir resultados modificados e que estas modificações seja suscetíveis 

em algumas descendências em Gênesis. Tal receptividade cria-se em detrimento das 

http://prvaldirluisfeil.blogspot.com.br/p/os-fundamente-biblico-teologicos-da.html
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relações das civilizações e suas descendências e requer uma recepção teórica que 

favoreça tal compreensão. Esta constatação só foi possível graças ao estudo embrionário 

desenvolvido neste ensaio. De tal forma, surgem novos apontamentos e desdobramentos 

que nos remetem graças ao estudo levantado aqui em torno nos mecanismos de 

comunicação e da mensagem, que não se configuram por si só suficientes. Neste 

cenário, pleno de diversidades e complexidades, ao refletir com base nas reflexões 

presentes nas duas realidades, desenvolveremos um estudo a fim de buscar uma análise 

mais aprofundada das duas realidades. Neste sentido, estabeleceremos vínculos 

comunicacional, contribuindo significativamente para o entrosamento científico entre o 

Comunicação e as escrituras sagradas. 
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