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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 
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produzido pela mídia sobre si mesma de alguma maneira 
perturba o princípio epistemológico (durkheiminiano) da 
não consciência, segundo o qual são inadequadas as moti-
vações dos agentes sociais para se estabelecer o sentido de 
suas ações. Esse princípio, essencial à autonomia teórica da 
comunicação como ciência social específica da tecnocul-
tura, revela-se inaceitável por parte de jornalistas, criadores 
de espetáculos, diretores de televisão, produtores culturais e 
outros, já que produzem um discurso supostamente cons-
ciente do sentido de suas práticas, mais adequado à gestão 
midiática daquilo que os logotécnicos julgam ser o social, 
deixando de reconhecer qualquer verosssimilhança teó-
rica na teorização comunicacional. De fato, a fragmenta-
ção teórica apontada é igualmente verdadeira para a maior 
parte de autores e pesquisadores no Brasil.

A questão não é realmente simples. Na falta de um 
consenso acadêmico quanto à unificação teórica do 
campo comunicacional frente aos demais campos do 
conhecimento, parece natural o recurso a disciplinas como 
a linguística, a antropologia social, a sociologia ou então 
a filosofia. Natural também é que cada uma delas veja o 
fenômeno comunicacional a partir de seu objeto particu-
lar de conhecimento. Daí se infere obviamente a inexis-
tência de uma episteme própria e se opta pela admissão de 
um domínio comum transparente à esfera sociocultural 
da comunicação. Isso é o que Habermas chama de “con-
texto comunicativo”, observando que “a comunidade de 
experimentação dos pesquisadores se baseia em um saber 
precientífico, que se articula sobre a linguagem comum”. 

Mesmo sem ser explícito a respeito de Habermas nesse 
ponto, Tiago empenha-se com este seu trabalho em bus-
car um conceito não reduzido de “razão” comunicacional. 
Para ele, “não parecem restar dúvidas quanto à consoli-
dação da comunicação como campo do conhecimento 
largamente legitimado. O mesmo vale para sua natureza 
interdisciplinar. A comunicação é um campo do conhe-
cimento, e sua principal característica é precisamente essa, 
ou seja, está diretamente ligada a um campo por natureza 
interdisciplinar”. Deliberadamente, Tiago quer afastar-se 
da dispersão imperante no campo, indagando-se sobre 
as possibilidades de uma ciência da comunicação. Ciente 
de que, para tanto, deve enfrentar tanto o problema de 
sua constituição enquanto disciplina na ordem do saber 
quanto a sua conquista de objeto de estudo próprio, ele 
encontra inicialmente lastro epistemológico na sociologia 
de Bourdieu: “Sua reflexão representa espécie de síntese de 
uma época. Os postulados por ele apresentados, segundo 
os quais alcançamos a construção de um saber propria-
mente científico, sintetizam o projeto moderno que pro-
curou pensar boa parte da produção do conhecimento a 
partir dos pressupostos de uma autonomia da razão”.

Mas Tiago tem plena consciência de que “a leitura de 
Bourdieu é apenas uma entre tantas outras possíveis”. Sua 
escolha deve-se primeiro à evidência de que “o conceito 
de campo é largamente utilizado em comunicação, o que 
sugere muitas apropriações e distorções”. Depois, à clareza 
do modelo “que procurou balizar os critérios de aferição 
do valor de verdade da produção científica ao objeto”. Por 
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isso, além de Bourdieu, Tiago acolhe e dialoga com auto-
res nacionais e estrangeiros aos quais não é absolutamente 
estranha a hipótese de que a ciência da comunicação se dê, 
na crise do paradigma vigente das ciências sociais, como 
uma espécie de “acontecimento” a partir de uma oportuna 
“intervenção” do pensamento e da pesquisa numa situação 
que problematize, no interior das mutações culturais da 
sociedade contemporânea, as contingências da imbricação 
ou da tensão entre a relação societária e o vínculo comu-
nitário. Essa crise é, para mim, uma evidência a ser levada 
em conta no debate epistemológico sobre a comunicação. 
Tiago não se esquiva a reconhecê-la, e o faz com a cautela 
de quem pisa em terreno ainda movediço. Sem afundar, 
nos esclarece.

Muniz Sodré

APresentAção

Ao modo de uma apresentação

O trabalho que ora se publica é resultado dos cami-
nhos percorridos por Tiago Quiroga no curso 

de doutorado da ECA-USP. Tive a felicidade de andarmos 
juntos. Felicidade porque chegou-me Tiago disposto a 
continuar sua “aventura cognitiva” iniciada no mestrado da 
UFRJ com Muniz Sodré. E felicidade, sobretudo, porque 
apareceu um doutorando decidido a trabalhar na busca da 
narrativa de um objeto de saber que é a comunicação em 
sua episteme. Infelizmente, são cada vez mais raros os estu-
dantes que optam por pesquisar o tripé epistemologia-teo-
ria-metodologia da comunicação, quando a reflexão sobre 
o conhecimento que se está produzindo é particularmente 
decisiva para o avanço de campos de estudo jovens como 
é a comunicação.

No caso da episteme comunicacional pode-se dizer 
que a mesma vem-se constituindo na historicidade de 
conceitos-chave e de hipóteses clássicas que têm nutrido 




