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Breve apresentação

A obra Comunicação, cultura e linguagem surgiu de um deba-

te promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe/Unesp), 

no ano de 2013, cujo principal objetivo foi reunir seus diver-

sos pesquisadores das Humanidades para que pudessem trocar 

experiências em seus respectivos saberes. Foi nessa ocasião que, 

agrupados por afinidades, os pesquisadores de Comunicação, 

em suas diversas faces e linhas de pesquisa, puderam iniciar 

um intenso trabalho de organização desses artigos. O propósito 

era desenvolver uma iniciativa que, a um só tempo, pudesse 

demonstrar o estado da questão no campo da Comunicação e 

também demonstrasse a experiência singular e atuante dos pes-

quisadores dessa área no âmbito da Unesp.

Alinhada ao espírito da coleção Desafios Contemporâneos, 

esta obra procura reunir reflexões sobre os problemas contem-

porâneos que dialogam com o campo acadêmico e científico da 

área da Comunicação. Depois de um longo percurso de reflexão, 

foram criados três eixos norteadores dentro da obra, a saber:

(1) As múltiplas formas de linguagem e produção de sentido: 

eixo preocupado em investigar o campo da produção, da 
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circulação e do funcionamento e das estruturas da lin-

guagem nas diversas mídias e nas suas diversas tipologias 

textuais (verbais, não verbais ou sincréticas);

(2) Políticas e estratégias da Comunicação: eixo que se ocupa 

dos processos e fluxos de comunicação no mundo con-

temporâneo, tendo em vista sua relação com o universo 

da política na sociedade;

(3) Relações socioculturais e suas manifestações na esfera da 

indústria cultural e das mídias digitais: eixo que analisa 

criticamente todas as dimensões dos processos, da difu-

são e da recepção dos produtos midiáticos em sua relação 

sociocultural no mundo contemporâneo.

Sem sombra de dúvida, o desejo de todos os organizadores, 

num livro tão heterogêneo, é de que o volume suscite um amplo 

debate em torno dos diversos eixos contemplados. Boa leitura.

Organizadores
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