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RESUMO 

 
Apresenta nove capítulos que percorrem, em ordem cronológica, a longa trajetória da 
comunicação nas sociedades humanas, desde as primeiras manifestações orais 
articuladas em códigos coerentes até os dias atuais, em que a aceleração tecnológica 
abre possibilidades e impõe mudanças. Este livro surge de um diagnóstico realizado a 
respeito da disciplina História da Comunicação, o qual identificou a falta de um título 
que reunisse, de forma didática e sintética, os conteúdos básicos do programa do curso, 
geralmente lecionado para os alunos dos períodos iniciais de Comunicação Social. 
Introdução à História da Comunicação pretende servir como uma leitura inicial que 
ofereça não apenas o conteúdo disciplinar em linguagem fácil e acessível, mas também 
um balanço dos principais temas e questões a serem explorados em relação aos 
diferentes períodos históricos, sociedades e tipos de mídia. 
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