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Resumo 

A inovação é tema tratado pelas diversas Teorias da Comunicação. O objetivo deste artigo é 

descrever o surgimento de novas ideias dentro da trajetória inicial de desenvolvimento da 

Teoria da Comunicação Funcionalista e identificar o sentido primordial atribuído ao 

conceito de inovação por esta vertente. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e 

os resultados indicam que os funcionalistas portam um sentido de inovação como evolução. 
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Introdução  

No campo de investigações da Comunicação, a inovação é mais evidente nas 

interfaces tecnológicas e no estudos das novas mídias, entretanto, a questão da inovação 

está presente em todas as teorias da comunicação. Isso porque as teorias são fecundas e 

repletas de inovações, segundo Juremir Machado, ao tratar do pensamento de Jean 

Baudrillard: "Uma teoria, em princípio, impõe-se mais pela sua inventividade, pela sua 

capacidade de gerar novos termos ou conceitos, pela sua originalidade, pela sua força 

inovadora ou pela sua criatividade." (MACHADO, 2007, p. 182).  

A inovação é discutida nas teorias da comunicação pertencentes aos paradigmas 

funcionalista, matemático informacional, crítico, culturológico, midiológico tecnológico, 

linguístico semiótico e dialético. E seu significado aparece de forma diferente em cada um 

dos paradigmas teóricos. Nesse sentido, a teoria da comunicação própria do paradigma 

funcionalista irá tratar da questão da inovação em sentido bem diferente do que a teoria da 
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comunicação frankfurtiana, por exemplo. Ao mesmo tempo que, enquanto uma teoria 

duradoura, passou por modificações e aperfeiçoamentos que atualizaram seu potencial 

heurísticos e fizeram surgir novos termos e conceitos no decorrer de sua trajetória. A 

vertente funcionalista, embora mantendo objetivos pragmáticos, está bastante atenta ao 

contexto histórico e social de evolução dos meios de comunicação de massa e, enquanto 

teoria evolui ao gerar novos conceitos e ideias para explicar o fenômeno da comunicação de 

massa e em muitos momentos foi inovadora em suas explicações sobre este fenômeno. 

Metodologicamente este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica que usa 

referenciais teóricos advindos das áreas de conhecimento das Ciências Sociais e Humanas, 

mais especificamente da Comunicação e da Filosofia, relacionados ao seguinte eixo 

temático: inovação na comunicação e teorias da comunicação. Portanto, trata-se de um 

pesquisa teórica e interdisciplinar. O ponto de partida repousa sobre uma pesquisa anterior 

que buscou fornecer um quadro de categorias de inovação que poderiam ser aplicadas aos 

estudos em Comunicação (ROSSETTI, 2013). Nesse estudo prévio foi possível classificar 

oito categorias de inovação: substancial, qualitativa, quantitativa, relativa, espacial, 

temporal, ativa e passiva. A coleta de dados bibliográficos da pesquisa atual que 

fundamenta o presente trabalho, é feita no campo de estudos da Comunicação, 

precisamente, nas teorias da comunicação do paradigma funcionalista. Primeiramente, 

foram identificados as diversas aparições de inovação na trajetória de evolução dessa teoria, 

seja como tema, problema ou negação. Coube a esta pesquisa, realizar um inventário desses 

diversos entendimentos e depois analisá-los dentro apenas de uma categoria de inovação: a 

inovação temporal. Assim, o objetivo deste artigo é responder a questão: o conceito de 

inovação presente na Teoria da comunicação funcionalista é no sentido da evolução ou da 

ruptura?  

 

Os vários sentidos do conceito de inovação 

 Na Lei de Inovação (2004) encontra-se a seguinte definição: "Inovação: introdução 

de novidade ou aperfeiçoamento produtivo ou social que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços". A rigor, o termo novidade somente foi introduzido no pensamento 

filosófico contemporâneo, pelo filósofo francês Henri Bergson e pelo filósofo inglês 

Whitehead. Mas o problema do surgimento do novo é objeto do pensamento humano desde 

a antiguidade. Embora não tenha usado explicitamente o termo novidade, Aristóteles 
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formula os conceitos de ato e potência para enfrentar o problema suscitado pelo conceito de 

novidade. Fala em ato e potência para dar conta da questão da existência de algo novo junto 

com a necessidade de explicitar por que e como surge e em que consiste o novo. O novo 

surge por meio da mudança, se não há mudança o mesmo permanece e o novo não surge. 

Para o filósofo grego, mudança é a passagem do ser em potência para o ser em ato. Outra 

contribuição de Aristóteles diz respeito as categorias que designam os vários modos de ser: 

substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão. Ao 

classificar o conceito de inovação nessas categorias aristotélicas, foi possível descrever os 

vários modos de ser da inovação. 

 Partindo do pressuposto de que não há um conceito único de inovação e que ela 

pode ser dita em vários sentidos, se fez necessário a construção um quadro de referências 

que ajudasse a apresentar de forma organizada esses vários sentidos. A partir do aporte 

filosófico foi construído um quadro de categorias de inovação que serviu de ponto de 

partida para este artigo (ROSSETTI, 2013). Nele tratou-se dos diversos modos de se dizer o 

ser da inovação, a partir das categorias aristotélicas de substância, qualidade, quantidade, 

relação, lugar, tempo, ação e paixão. Nesse sentido, foi possível pensar em uma inovação 

substancial, uma inovação qualitativa, uma inovação quantitativa, uma inovação relativa, 

uma inovação espacial, uma inovação temporal, uma inovação ativa e uma inovação 

passiva. Foi possível também classificar os atos capazes de gerar o novo, bem como, 

associar a esses atos alguns termos semelhantes. Portanto, é possível classificar os diversos 

processos de inovação nas oito categorias aristotélicas, conforme o quadro abaixo. 

  

 

Categorias de 

Inovação 

 

Categorias 

Aristotélicas 

 

 

Atos de 

Inovação 

 

Termos  

Semelhantes 

 

Inovação 

Substancial 

 

Substância  

 

Criação  

Invenção 

Renovação, Recriação, Cocriação 

Transubstanciação, Experimentação, 

Legítimo,Genuíno,Singular 

 

Inovação 

Qualitativa 

Qualidade Alteração  

Transformação 

Modificação 

 

Movimento, Mutação, Transmutação,  

Transmudação, Reformulação, 

Deformação, Metamorfose, 

Transfiguração 

 

Inovação 

Quantitativa 

 

Quantidade Multiplicação 

 

Variação 

 

 

Inovação Relativa 

 

Relação Diversificação 

Diferenciação  

 

Dessemelhança, Incomum, Alteridade 
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Inovação  

Espacial 

 

Lugar Salto 

Tradução 

Transposição 

Transverter, Adaptação, Transportação  

 

Inovação 

Temporal 

Tempo Evolução  

Ruptura 

 

Desenvolvimento, Aprimoramento,  

Aperfeiçoamento, Progresso, 

Incremento,Corte  

 

Inovação Ativa 

 

Ação 

 

Sujeito 

inovador 

 

 

 

Inovação Passiva 

Paixão 

 

  

 

 

Quadro 1 - Categorias de inovação e atos de inovação  

 

 Observa-se apenas que na categoria da inovação passiva os atos não se enquadram, 

pois é uma categoria que diz respeito aos efeitos da inovação, na qual se classificam os 

objetos inovados, e como este artigo está restrito aos atos, essa categoria permanece em 

branco. Isso porque, a inovação em geral é o efeito ou o ato de inovar. Assim, ela pode ser 

pensada como substantivo (o novo) ou como verbo (inovar), ou seja como efeito ou como 

ato. Primeiro, pensada como efeito, a inovação indica o próprio produto novo e diz respeito 

tanto à coisa nova que surge do ato de inovar como ao sujeito que se inova: é a inovação 

entendida como substantivo e precedida de um artigo (a inovação). Trata-se do novo, isto é, 

de algo que não existe e passa a existir. Trata-se também da novidade, que pode ser a 

qualidade do novo ou pode ser propriamente aquilo que é novo, isto é, a coisa nova. Em 

certos casos, pode-se admitir que a novidade de que se trata é a novidade de coisas, 

substâncias ou entidades. Em outros casos, trata-se da novidade de qualidades e 

propriedades. A inovação entendida como efeito é dita como substantivo e diz respeito à 

coisa nova, ao produto novo. Segundo, pensada como ato, na inovação se privilegia o 

processo ou a ação que gera o novo e diz respeito à ação de inovar, a ação de tornar novo ou 

renovar: é a inovação entendida como verbo (inovação). Trata-se de inovar, isto é, tornar 

novo, fazer surgir a novidade. A inovação entendida como verbo é aquela que está em ato, 

trata-se da ação de inovar, do processo inovador, de procedimentos que fazem surgir a 

novidade e de movimentos que geram o novo. 

 Para responder a problemática posta para este estudo, ou seja, o conceito de 

inovação presente na Teoria da comunicação funcionalista é posta no sentido da evolução 

ou no sentido da ruptura,  faz-se necessário um recorte temporal, visto que evolução e 

ruptura são conceitos referentes ao tempo. Assim sendo, a categoria escolhida para análise 
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na teoria funcionalista, nos termos colocados neste trabalho, é a inovação temporal. A 

inovação é um fenômeno temporal, pois o ato de inovar e o consequente surgimento do 

novo implicam na passagem do tempo. Inovação como ato, como processo ou como ação 

implica movimento, passagem de um estado a outro que dura no tempo.  

 Mudança é o conceito fundamental para a compreensão da inovação, pois toda 

mudança traz a novidade. A mudança pode ocorrer em várias direções, sem 

necessariamente ser para melhor ou para pior, e neste sentido a mudança pode ser 

compreendida como um ato neutro. Entretanto, quando a mudança é no sentido da geração, 

do aumento, tem-se a evolução, que implica continuidade e acréscimo,  desenvolvimento 

progressivo.  A inovação pode acontecer como um processo contínuo de evolução ou 

aperfeiçoamento, nesse sentido, tem-se desenvolvimento, aprimoramento, aperfeiçoamento, 

incremento e progresso. Este é o principal sentido atribuído à inovação pelos positivistas. Já 

a ruptura é a mudança por meio do corte repentino e o surgimento descontínuo de um novo 

estado, trata-se da negação total do estado anterior. Pode ser uma ruptura epistemológica, 

que nega o velho e faz surgir uma nova teoria (BACHELARD, 2006) ou uma revolução 

científica como mudança descontínua de paradigmas (KUHN, 2010). Nesse sentido, a 

inovação pode surgir de forma abrupta e descontínua, como uma ruptura que faz surgir o 

novo. Assim sendo, as mudanças ocorridas no interior da trajetória de surgimento de novas 

ideias funcionalistas acerca do fenômeno da comunicação, foram mudanças que implicaram 

continuidade,  acréscimo e desenvolvimento progressivo, ou foram mudanças que 

ocorreram por meio do corte repentino e do surgimento descontínuo de novas ideias? 

   

A trajetória de surgimento de novas ideias na Teoria da Comunicação Funcionalista 

A abordagem empírico-funcionalista dos meios de comunicação de massa é uma das 

três correntes fundadoras do pensamento comunicacional, ao lado do modelo cibernético e 

do método estrutural, segundo Miège (2000, p. 33), e teve como precursores Lasswell, 

Lazarsfeld e Hovland. Trata-se dos primórdios da teoria funcionalista que lançou as bases 

heurísticas dessa teoria que persiste até hoje. 

O sociólogo Harold Lasswell forjou o modelo da "agulha hipodérmica" para designar 

o efeito ou impacto direto e indiferenciado da mídia sobre os indivíduos atomizados 

(MATTELART, 2004, p.37). No contexto caracterizado pela novidade do fenômeno das 

comunicações de massa surge a primeira tentativa de explicação do funcionamento desse 
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fenômeno,  a teoria hipodérmica (WOLF, 2003 p. 23) assim chamada porque pressupõe 

que os meios de comunicação de massa causem efeitos diretos nos usuários da mídia, como 

se fossem aplicados diretamente no organismo com uma injeção. Tendo por fundamento 

uma teoria da ação elaborada pela psicologia behaviorista, o modelo comunicativo da teoria 

hipodérmica concebe um receptor passivo, isto é, um indivíduo que apenas responde sem 

resistência aos estímulos da propaganda e as mensagens a ele oferecidas.  

Lasswell também propôs, explicitamente, uma teoria funcionalista dos meios de 

comunicação. É dele a célebre definição de ato de comunicação descrito ao se responder as 

seguintes perguntas: quem? diz o quê? em que canal? para quem e com que feito? Mattelart 

(2004, p.40) deixa claro que esta fórmula de Laswell (quem diz o quê, por que canal e com 

que efeito), fornece um quadro conceitual modificado para a sociologia funcionalista da 

mídia. As repostas a essas questões acabam por instituir os campos de estudos científicos do 

processo de comunicação respectivamente: análise de controle ou emissor; análise de 

conteúdo das mensagem; análise dos meios; análise de audiência e  impacto sobre os 

receptores. A inovação estaria presente neste último campo, pois a mídia causaria 

transformações nos receptores, fazendo surgir novos conhecimentos, comportamentos, 

atitudes, opiniões, emoções e atos. (MATTELART, 2004, p.40). 

Ao tratar do modelo de Lasswell e a superação da teoria hipodérmica, Wolf (2003, p. 

31)  ressalta que o esquema de Lasswell organizou a communication research que 

começava a surgir em torno de dois temas centrais: a análise dos efeitos e a análise dos 

conteúdos, ao mesmo tempo em que individualizou os setores da análise de controle ou do 

emissor. Wolf considera que a communication research apresenta uma evolução em relação 

a teoria hipodérmica behaviorista. A communication research inova ao postular que os 

destinatários da mensagem não são passivos, mas opõem resistências as comunicações de 

massa. Essa evolução pode ser entendida como uma inovação explicativa do processo de 

comunicação. 

O sociólogo Paul Lazarsfeld retificou a primeira teoria da manipulação de massa 

existente, batizada de teoria hipodérmica. Lazarsfeld empreendeu os primeiros estudos de 

audiência da imprensa e do rádio. Ao tratar das influências mútuas e interações entre o rádio 

e as forças sociais, afirma que as inovações tecnológicas causam mudanças sociais, embora 

destaque que essas inovações por si só não podem provocar tais mudanças, que somente 

ocorrem quando fortemente influenciadas por forças sociais externas. Isto porque o rádio, 
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submergido ao mecanismo social, destaca ao máximo seu efeito comercial e de 

divertimento, evitando as polêmicas questões sociais para não perder audiência.  

É certo que as inovações tecnológicas têm uma tendência intrínseca para 

provocarem mudanças sociais. Contudo, no que respeita à rádio, todos os elementos 

revelam ser inverossímil que ela venha a ter, por si própria, profundas 

conseqüências sociais, num futuro próximo [...] ter-se-á a imagem da rádio como 

uma prodigiosa invenção tecnológica com uma forte tendência conservadora em 

relação às questões sociais (LAZARSFELD 1940 apud WOLF, 2003, p.97).  

 

Segundo Mattelart (2004, p.45) Lazarsfeld representa uma evolução que traduz um 

movimento de fundo nas ciências sociais no Estados Unidos, pois ensejou o surgimento da 

primeira tentativa de criação de uma ciência social unificada com base no funcionalismo 

feita por Parsons. A evolução de Lazarsfeld traz o surgimento de outros polos universitários 

e outras orientações teóricas, como Harvard, que tem como figura Talcott Parsons (1902-

1979), autor de The Structure of social Action (1937), a primeira tentativa de criar uma 

ciência unificada com base no funcionalismo. (MATTELART, 2004, p.45) 

Outra inovação teórica de Lazarsfeld é a descoberta do duplo fluxo da comunicação. 

Nos anos 40 e 50, a história da sociologia funcionalista da mídia situa, 

como inovação, a descoberta de um elemento intermediário entre o ponto 

inicial e o ponto final do processo de comunicação. Ela poria em questão o 

principio mecanicista lasswelliano do estudo do efeito direto e 

indiferenciado e, além disso, o argumento tautológico sobre o "efeito 

massificador" da " sociedade de massa". Duas pesquisas brilhantes 

iluminam a emergência dessa nova teoria sobre os intermediários. 

(MATTELART, 2004, p.47) 

 

Essas duas pesquisas procuravam medir a influencia da mídia sobre eleitores e 

consumidores, revelaram a existência do "grupo primário" no fluxo de comunicação que 

aconteceria em duas etapas. O primeiro degrau é composto por pessoas bem informadas 

porque diretamente expostas a mídia, são os líderes de opinião. O segundo degraus é 

composto por aqueles que quase não frequenta a mídia e dependem dos primeiros para 

obter informação. Por esses degraus sucessivos deveria passar a inovação e toda a adoção 

de um novo produto ou comportamento. (MATTELART, 2004, p.48). Segundo Mattelart 

(2004, p.52) a descoberta do grupo primário e do degrau intermediário feita por Lazarsfeld 

e seus colaboradores, embora inédita para a análise funcional da mídia, não era uma 

novidade absoluta para outras abordagens da comunicação, como a Escola de Chicago por 

exemplo. 
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A abordagem empírica de campo ou dos efeitos limitados fala de influência 

contextualizada. Essa influência é mais geral e perpassa as relações comunitárias, em que a 

comunicação de massa é somente mais um componente (Wolf, 2003, p. 47). O mass media 

participa da dinâmica social que gera a opinião pública, os líderes de opinião e o fluxo 

comunicativo fazem parte de uma rede de interações recíprocas ambientadas socialmente. 

Tem-se aqui uma inovação de posições em relação a teoria hipodérmica inicial (Wolf, 2003, 

p. 54). Na teoria original a lógica comunicativa existia no interior da dinâmica estímulo-

resposta, já abordagem dos efeitos baseia-se em um ambiente social atravessado por 

interações e processos de influência pessoal, em que a personalidade do destinatário se 

configura a partir dos grupos que participa. 

Já o psicossociólogo Carl Hovland iniciou os estudou o fenômeno de persuasão em 

pequenos grupos  e o processo de formação de opiniões individuais. O objetivos das 

pesquisas era sobre os meios de aumentar a eficácia da persuasão de massa (MATTELART, 

2004, p.54). Ao tratar da abordagem empírico-experimental ou da persuasão referente aos 

fatores ligados a mensagem com fins persuasivos, Wolf (2003, p. 42) afirma que o 

conhecimento influencia nas atitudes e vise versa. Nesse sentido, as novas informações 

adquiridas iram modificar tanto as atitudes quanto o conhecimento que se tem sobre os 

assuntos das mensagens. Em relação a credibilidade do comunicador, os estudos 

experimentais investigam sobre a influencia da reputação da fonte sobre as mudanças de 

opinião da audiência e sua incidência na persuasão. Mas tarde em meados de 1970, segundo 

Mattelart (2004, p. 150) o tema da persuasão é retomado pela sociologia funcionalista, que 

também se abriu para os estudos sobre audiência e recepção, mediante a corrente dos Uses 

and Gratifications, fato esse que trouxe uma evolução para as ideias em voga dentro da 

teoria. 

 A teoria funcionalista das comunicações de massa constitui essencialmente uma 

abordagem global que explícita as funções exercidas pelo sistema das comunicações de 

massa. O sistema social na sua globalidade é entendido como um organismo cujas 

diferentes partes desempenham funções de integração e de manutenção do sistema. A 

sociedade passa a ser analisada como um sistema complexo, que tende a manutenção e ao 

equilíbrio, composto por subsistemas funcionais integrados.  Miège (2000, p. 39 e 43) 

insiste na plasticidade da abordagem funcionalista e na sua capacidade de evoluir e se 

integrar a questionamentos vindos de outras áreas, o que o leva a afirmar que o 

funcionalismo se adapta muito bem a um certo relativismo. A vertente Funcionalista, 
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embora mantendo objetivos pragmáticos, está atenta ao contexto histórico e social de 

evolução dos meios de comunicação de massa. 

 

A evolução das ideias funcionalistas sobre comunicação 

Em suma,  teoria hipodérmica tratava de manipulação ou propaganda, a teoria 

psicológica-experimental falava de persuasão, a abordagem empírica de campo ou dos 

efeitos limitados fala de influência contextualizada e a teoria funcionalista das 

comunicações de massa constitui essencialmente uma abordagem global que explícita as 

funções exercidas pelo sistema das comunicações de massa. Ocorre uma mudança 

conceitual em relação as teorias iniciais, assim descrita por Wolf (2003, p.62): 

Assim se completa o percurso seguido pela pesquisa sobre o mass media, que 

começara por se concentrar nos problemas da manipulação para passar aos da 

persuasão, depois, à influência e para chegar precisamente às funções. A mudança 

conceptual coincide com o abandono da ideia de um efeito intencional, de um 

objectivo do acto comunicativo subjectivamente perseguido, para fazer convergir a 

atenção nas consequências objectivamente averiguáveis da acção dos mass media 

sobre a sociedade no seu conjunto ou sobre os seus subsistemas. 

  

 Há uma mudança também do objeto de análise que passa de situações específica 

como uma campanha eleitoral ou informativa, para situações comunicativas mais normais e 

usuais da produção e difusão quotidiana das mensagens de massa. Pensa-se agora na 

presença normal do mass media na sociedade, há uma transição dos efeitos a curto prazo 

para os efeitos a longo prazo. A mudança da fase da teoria behaviorista e seu processo de 

comunicação que era descrito apenas como uma mera relação automática de estímulo e 

resposta para a teoria sociológica do estrutural – funcionalismo salienta a ação social e não 

o comportamento dos indivíduos, segundo Wolf (2003, p.63). 

Na evolução geral do estudo das comunicações de massa - que acentuou 

progressivamente as relações entre fenômenos comunicativos e contexto social, a 

teoria funcionalista ocupa uma posição muito precisa que consiste na definição da 

problemática dos mass media a partir do ponto de vista da sociedade e do equilíbrio, 

da perspectiva do funcionamento do sistema social no seu conjunto e do contributo 

que as suas componentes  (mass media incluídos) dão a esse funcionamento. Já não 

é a dinâmica interna dos processo comunicativos  (como é típico, sobretudo, da 

teoria psicológica-experimental) que define o campo de interesse de uma teoria dos 

mass media, é a dinâmica do sistema social e o papel que nela desempenhas as 

comunicações de massa. 
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          Se a ideia inicial da comunicação como geradora de uma influência imediata, 

numa relação estimulo/reação, é superada por uma pesquisa atenta as interações sociais dos 

receptores e que descreve a comunicação como resultado global de múltiplos fatores,  a 

medida que a abordagem funcional se enraíze nas ciências sociais, os estudos sobre os 

efeitos passam da pergunta «o que é que os mass media fazem às pessoas?» evolua para a 

pergunta «o que é que as pessoas fazem com os mass media?», conforme Wolf (2003, 

p.71). Há portanto uma  mudança de perspectiva que concebe o receptor como ativo no 

processo de comunicação, e não mais passivo como na teoria hipodérmica.  O receptor faz 

uso da mensagem no contexto sociopsicológico em que vive. Os efeitos da comunicação e 

massa é entendido como consequência da satisfação das necessidades do receptor que 

então, atribui eficácia ao mass media. A influência das comunicações de massa são 

compreendidas a partir da consideração dos critérios de experiência e aos contextos 

situacionais do público. No processo de comunicação, tanto o emissor como o receptor são 

ativos. O atividade do receptor é seletiva e interpretativa, porque age sobre a informação 

que está a sua disposição utilizando-a, interpretando-a com certo grau de autonomia e 

originando mensagens de retorno e porque interpreta a mensagem.  

 

Considerações finais        

 O paradigma filosófico dos funcionalista é o positivismo. Para o positivismo a 

história é linear e em contínuo desenvolvimento. A história é compreendida como 

ocorrendo em etapas articuladas, cujo desenvolvimento acontece sem desvios ou retornos, 

comandada por uma ideia de progresso linear e evolutivo sem possibilidade de regressão. 

Auguste Comte, fundador do positivismo, postula uma ciência positiva das sociedades 

humanas, cujo projeto sociológico constitui a verdadeira ciência do desenvolvimento social. 

Para essa sociologia positivista conceitos como desenvolvimento, crescimento e 

aperfeiçoamento são fundamentais e balizam uma concepção de sociedade como um 

organizo vivo que obedece a lei do desenvolvimento progressivo. Essa biologização social, 

como uma espécie de darwinismo social, tornou-se senso comum  e serviu de base para 

caracterizar os sistemas de comunicação. Desse modo, para os funcionalistas, na esteira do 

positivismo, desenvolvimento é a noção fundadora para a análise dos sistemas de 

comunicação.  Desenvolvimento que implica em mudanças contínuas, sem rupturas, e 

evolutivas sempre sentido do progresso e do acréscimo, nunca  no sentido do retrocesso. 
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As mudanças ocorridas no interior da trajetória de surgimento de novas ideias 

funcionalistas acerca do fenômeno da comunicação, foram mudanças continuas que 

implicaram acréscimo e desenvolvimento progressivo. Autores funcionalistas como 

Lasswell, Lazarsfeld e Hovland ao analisarem os sistemas de comunicação retomam suas 

próprias ideias e por meio de incrementos e acréscimos geram um processo de 

desenvolvimento no interior de sua ainda incipiente teoria da comunicação. Suas novas 

ideias surgem por evolução das ideias precedentes, em um processo de conhecimento que 

implica continuidade,  acréscimo e desenvolvimento progressivo. Do mesmo modo, a 

concepção de inovação dentro da teoria da comunicação funcionalista é, primordialmente, 

entendida como evolução, ou seja, o novo surge por meio de uma mudança evolutiva.  

Nesse sentido, a inovação acontece como um processo contínuo de evolução ou 

aperfeiçoamento, marcada pelo desenvolvimento, aprimoramento, aperfeiçoamento, 

incremento e progresso dos sistemas sociais e de comunicação. 
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