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Uma episteme ontológica

O jovem professor Tiago Quiroga é uma das revela-
ções de nosso mundo acadêmico. No Programa 

de Pós-graduação em Comunicação da UnB leciona, 
neste primeiro semestre de 2012, a disciplina Teorias da 
Comunicação, para alunos de mestrado e doutorado. Entre 
diversos depoimentos de seus alunos, disse-me uma jorna-
lista: “meus professores são ótimos, mas prefiro o Tiago, ele 
é mais instigante. Mexe mais com a gente, provoca nossas 
intuições e estima que aflorem nossos argumentos inteli-
gentes”. Tiago leciona há dois anos na UnB, tendo passado 
em concurso público, com raro brilhantismo, ocupando 
uma das novas vagas abertas na criação e expansão dos 
cursos noturnos na UnB. 

Defendeu sua dissertação de mestrado na UFRJ, orien-
tado pelo professor Muniz Sodré, e sua tese de douto-
rado na ECA-USP, tendo sido a Profa. Maria Immacolata 
Vassallo de Lopes a sua orientadora. Amparado por tanta 
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gente competente, o jovem professor tem respondido a 
esses privilégios acadêmicos com a sua melhor performance, 
com sua arguta visão da notícia, em que reside o aconte-
cimento jornalístico. 

Tiago, eu, e por que não, Immacolata e Muniz, podemos 
dizer que todos estamos nessa, captamos as virtudes do que 
seja a poderosa ingerência da linguagem nos estudos das 
ciências sociais e humanas, guardando mais afetos com o 
romantismo alemão do que ligados ao estruturalismo fran-
cês. Preza-nos a consciência histórica e crítica, em busca 
de constantes novos projetos de cunho hermenêutico e 
semiótico em busca de novos sentidos da sociedade, todos 
esses compromissados com interpretações e compreensões 
dotadas de propriedade. Como diz Gadamer, somos atraí-
dos por um tipo de interpretação dos fatos ‘avec justesse’, 
vencendo nossos maus preconceitos e acolhendo os bons 
pré-conceitos. Não há lugar em nossas ações de ‘’seres aí’’ 
para pensamentos naifs, ingênuos, a não ser que uma certa 
surpresa ingênua diante da tríade fato/acontecimento/
notícia seja pré-núncio de novas presentações de um real 
verdadeiro. Todos aqueles que tiverem a feliz oportunidade 
de ler este livro, Pensando a episteme comunicacional, fruto da 
tese de doutorado do prof. Tiago Quiroga, irão sentir que 
o senso ontológico de verdade que afeta o autor não é 
o senso de verdade das epistemologias dominantes, mor-
mente compromissadas com a positividade das coisas e de 
seus falíveis argumentos. 

Volto a dizer, nós dois – nós quatro – que começamos 
o parágrafo anterior, sentimos, no signo, o germe funda-
dor de nossa linguagem, uma realidade partida e fraturada, 
portanto carente de interpretações que a completem, den-
tro daquela eterna luta de evitar as astúcias e as falácias dos 
significantes. Nós, antropólogos, semiólogos e comunica-
dores, temos o sentimento e a consciência de que um refe-
rente obrigatoriamente ausente, uma necessária presença 
na ausência, leva-nos à necessidade do outro com quem 
ou com o qual podemos construir uma base mais sólida 
de sustentação de nosso conhecimento comum do real. 
Ora, naquilo que costumo chamar de leitura de aconte-
cimento, o dizível acaba sendo mais importante do que o 
dito e o não dito, pois os fatos acontecem a todo instante, 
e quem promove essas andanças são as notícias de que os 
jornalistas gostam tanto. O jornalismo passa a ser então 
uma forma de conhecimento histórico da realidade, coisa 
que os sociólogos urbanos e os interacionistas simbólicos 
norte-americanos tiveram prazer enorme em desenvolver. 

Quando o jornalismo norte-americano exportou para 
o mundo a ideia de que era importante ouvir os dois lados, 
tinha ciência e consciência de que um lado sem o outro 
acaba não acontecendo, não produzindo frutos. Contar 
histórias faz parte do conceito de jornalismo praticado 
nos Estados Unidos – lembro-me aqui de James Carey 
em Illinois e em Nova York, – porque as narrativas jorna-
lísticas privilegiam acontecimentos vividos e sentidos por 
personagens, autores, sujeitos, objetos, receptores, vítimas 
produtoras de catarse social. A objetividade dos fatos passa 
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necessariamente pela percepção dos sujeitos. Nos dizeres 
de Maurice Mouillaud, o jornalismo é rapsódico, o jorna-
lista é o rapsodo, o cantador, o recitador de uma realidade 
que carece do poema para se revelar, mesmo que seja aos 
fragmentos, aos acontecimentos do minuto a minuto. O 
jornalista além de filho de Hermes passa a ser também 
filho de Homero. Aqui o jornalismo literário embrenha-se 
no jornalismo da notícia de cada dia. Os repentistas e os 
poetas de cordel, herança paterna do Prof. Tiago, certa-
mente o inspiraram a descobrir no jornalismo uma epis-
teme diferente, que carece da relação ontológica para se 
completar.

Sergio Dayrell Porto

Prefácio

“A teoria da comunicação como um campo iden-
tificável de saber não existe. Mais do que nos 

dirigirmos a um campo teórico, nós parecemos estar ope-
rando fundamentalmente em domínios separados”. Essa 
afirmação do pesquisador americano Robert Craig resume, 
na verdade, a opinião corrente dos autores e pesquisado-
res norte-americanos do campo comunicacional. É uma 
posição que vai dos mais antigos aos mais novos. Muitos 
anos atrás, o decano Elihu Katz sentenciou que a pesquisa 
em comunicação limita-se aos efeitos. Craig, gente nova, 
assevera que “exceto no interior de pequenos grupos, os 
teóricos da comunicação aparentemente nem concordam 
nem discordam sobre muita coisa. Não existe um cânone 
de teoria geral ao qual eles todos se refiram. Não há obje-
tivos comuns que os unam nem pontos controversos que 
os dividam. Na maior parte, eles simplesmente se igno-
ram”. É mais do que evidente a força de espelhamento 
da realidade tecnocultural norte-americana sobre o dis-
curso acadêmico da comunicação. Isso, aliás, não se limita 
aos EUA. Já tivemos ocasião de observar que o discurso 




