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introdução

“Pensar é ter a coragem de pôr em jogo, em todo 
relacionamento, o espaço de liberdade das pró-

prias pressuposições e o advento da verdade nos propósitos 
de ação e compreensão. [...] Não adianta tomar posição, 
sem pensar as suposições em que a própria posição se 
planta”.1 As palavras de Carneiro Leão são aqui tomadas de 
empréstimo, pois, de alguma maneira, nos ajudam a resu-
mir o esforço do empreendimento que ora se apresenta. 
Em se tratando da constituição da episteme comunicacio-
nal, dado o caráter extremamente incipiente do assunto, 
procuramos, antes de qualquer coisa, realizar uma reflexão 
que teve, na apresentação de alguns problemas que cercam 
o tema, seu principal objetivo. Com intuito de compreen-
der os postulados que orientam tal debate, assim como de 
agregar à presente temática uma análise de cunho propo-
sitivo, optou-se por caminhar no interregno das afirmati-
vas que hoje caracterizam a epistemologia como instância 

1 CARNEIRO LEÃO, 2000: 5. 
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específica de trabalho, no campo da comunicação social. 
Diferente de uma abordagem normativa, comumente 
encontrada na discussão corrente, busca-se trabalhar com 
a compreensão de um conjunto de pressupostos que vêm 
respondendo hoje pela tematização da episteme da comu-
nicação. Mais do que respostas, a presente reflexão perse-
guiu a formulação de perguntas que pudessem contribuir 
para o presente debate. Antes de tudo, as mesmas foram 
para nós uma forma de percorrer um caminho, de dese-
nhar um diagrama ainda não traçado. Por isso, a título de 
introdução, evocamos as palavras de Carneiro Leão. Em 
boa medida, elas orientam o movimento por nós almejado 
não tanto na direção do alcance da coragem de pensar, mas da 
tentativa que fizemos de aprender a pensar. Como propõe o 
autor, de “aprender a pensar toda esta coragem de pensar 
que já nos é sempre dada”.2 Significa dizer, portanto, que 
nossa opção primeira foi estabelecer um tipo de diálogo 
que não necessariamente se centrou na contraposição de 
ideias ou na exposição baseada na diversidade de pontos 
de vista sobre o assunto discutido. Decidimos por realizar 
leituras que nos ajudassem não apenas a obter uma melhor 
compreensão, mas, sobretudo, a construir uma chave inter-
pretativa acerca da temática em questão. Não deixamos 
de reconhecer o valor e a riqueza de outras estratégias 
de meditação, que procuram ampliar suas prospecções a 
respeito do tema investigado, utilizando-se da maior diver-
sidade possível de autores. Tal opção é preciosa e, de modo 

2  Idem.

geral, tende a produzir entendimentos cuja riqueza advém 
da totalidade dos pontos de vista explicitados. De todo 
modo, optamos por não perder de vista a possibilidade 
de realizar determinada incursão que, de alguma maneira, 
viabilizasse a construção de um lugar de fala. Uma opção 
que, de fato, nos permitisse pensar e qualificar o tema da 
constituição da episteme comunicacional. Tal tentativa 
encontra-se organizada da seguinte maneira.

No primeiro capítulo procura-se contextualizar a per-
gunta em torno da própria episteme comunicacional. De 
início nosso objetivo foi justificar a relevância e a perti-
nência do tema aqui estudado, apresentando a conjuntura 
da qual provém tal indagação. Em outras palavras, tratamos 
de explicitar os motivos que nos levam a fazer a pergunta 
sobre a constituição de uma ciência da comunicação. Duas 
questões norteiam o capítulo. A primeira que remete à 
inclusão da atualidade no problema que está sendo formu-
lado, em que se destaca o crivo fundamental exercido pelo 
tempo na produção do conhecimento, mais precisamente 
pela presença do presente na formulação de nossas pergun-
tas. E, a segunda, que aparece como desdobramento direto 
da anterior, e contextualiza propriamente a pergunta a res-
peito da episteme comunicacional. Essa não poderia partir 
de outro cenário senão da globalização − período histó-
rico que efetivamente determina a centralidade adquirida 
pelas dinâmicas e injunções comunicacionais, destacando 
um renovado interesse em torno do debate epistemoló-
gico em questão. Já no final do primeiro capítulo, por-
tanto, encontram-se formuladas as perguntas que fundam 
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a presente reflexão – entre elas aquela considerada crucial: 
afinal de contas, o que viria a ser uma episteme comuni-
cacional? Que pressupostos devem ser levados em consi-
deração para que possamos realizar tal reflexão? De que 
maneira tal questão se constitui um desdobramento direto 
do contexto histórico do qual somos atores presenciais? 

Contextualizada a pergunta, nos preocupamos, já no 
segundo capítulo, em desenvolver determinações especí-
ficas, tais como: o que deveria constar em determinada 
prática científica para que obtenha o título de área especí-
fica do conhecimento? Que características devem nortear 
as produções teóricas que, em seu conjunto, poderiam vir 
a produzir uma dada experiência autônoma? Ou, ainda, 
que critérios devem integrar uma totalidade reflexiva 
segundo a qual se possa obter a chancela de saber cons-
tituído? Levando em consideração os termos, os usos e 
conceitos que povoam o debate epistemológico, de que 
modo os mesmos se desdobram em se tratando da episteme 
da comunicação? Tais indagações correspondem à formu-
lação de nossa problemática teórica. Respondê-las signifi-
cou, primeiramente, situar a epistemologia como espaço 
de trabalho. Como a reflexão de cunho epistemológico 
não se restringe à comunicação, mas, muito pelo contrá-
rio, diz respeito à construção do conhecimento como um 
todo, remetendo a diversas outras áreas do saber, procura-
mos trazer, antes mesmo dos desdobramentos específicos 
de comunicação, autores que pensam a problemática epis-
temológica em si, ou seja, os postulados e engendramentos 
que permeiam as teorias da produção do conhecimento. 

Sendo muitas as perspectivas que constituem tal abordagem, 
optamos por trabalhar com a reflexão apresentada sobre o 
assunto em Bourdieu, dada a aproximação encontrada, no 
conceito de campo, entre produção do conhecimento e sua 
perspectiva histórica. Da mesma forma, a opção pelo autor 
diz respeito à ampla utilização do conceito nos debates 
epistemológicos em comunicação. Em torno de sua repe-
tição, aceitação e significação encontram-se, a nosso ver, 
importantes pistas referentes aos problemas que cercam o 
debate acerca da episteme comunicacional. Em sua análise, 
por exemplo, observam-se importantes distinções entre o 
que seria a ideia de campo social, campo científico, disci-
plina na ordem do conhecimento, constituição de objeto 
de estudo, enfim, questões que cercam a especificidade da 
produção científica e que remetem ao problema da auto-
nomia do saber pensando-o também a partir das injunções 
do poder. 

Realizada a incursão nos termos e conceitos de 
Bourdieu, procuramos trazê-los para problematizar as par-
ticularidades da comunicação. Tal medida orientou nosso 
terceiro capítulo, em que se encontra formulada propria-
mente nossa hipótese de trabalho. A ideia seria observar 
de que maneira a perspectiva encontrada em Bourdieu 
se desdobra nas diferentes práticas científicas em comu-
nicação. Com intuito de não permanecer no empreen-
dimento meramente descritivo, decidimos concentrar os 
esforços na realização de uma leitura verticalizada do pro-
blema, evitando apenas numerar as diversas injunções que 
a temática apresenta. Nesse caso, optamos por investigar o 
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ponto de vista que a concebe enquanto campo interdisci-
plinar. Procuramos aproximar os postulados de Bourdieu 
de tal característica (interdisciplinaridade) e pensar de 
que maneira a presente condição dialoga com a própria 
pergunta pela comunicação como disciplina na ordem 
do conhecimento. De fato, não parece restar dúvidas de 
que se trata de um campo interdisciplinar, proposta fértil 
e, talvez, até mais próxima dos valores que regem nossa 
contemporaneidade. Entretanto, quando falamos de uma 
ciência interdisciplinar os pressupostos seriam outros. 
Entre outras coisas, há que diferenciar campo e disciplina, 
distinção essa que, de um modo geral, passa despercebida 
no debate epistemológico comunicacional. Assim pode-
mos perguntar: qual seria o inter da disciplina comunicação? 
O que é este inter na constituição da especificidade (iden-
tidade) do campo científico da comunicação? Ou ainda, 
de que forma a comunicação poderia contribuir, a partir 
deste seu inter, para o debate transdisciplinar? Cabe desta-
car que a abordagem que se vem fazendo da comunicação 
como prática científica interdisciplinar acaba não apenas 
distanciando-a dos pressupostos sugeridos por Bourdieu, 
mas, também, consolidando-a na condição de aporte de 
outras disciplinas. Sob o signo da interdisciplinaridade pre-
domina uma abordagem instrumental da comunicação a 
qual, na maioria das vezes, aparece como meio ou instru-
mento cujos efeitos são continuamente interpretados à luz 
de categorias analíticas que derivam de outras áreas do 
conhecimento. A questão não é simples. Muito menos se 
reduz ao importante diálogo com perspectivas teóricas de 

outros campos do conhecimento. O problema diz respeito 
à ausência de ontologia própria que faz com que a comu-
nicação, enquanto disciplina, permaneça como rebatedora 
de fundamentos teóricos de áreas distintas, circunscrita 
nesse caso à condição de instrumento metodológico. Com 
intuito, então, de desdobrar nossa hipótese, optamos pela 
perspectiva histórica como recurso de pesquisa. Dinâmica 
que também caracterizou a tradição epistemológica fran-
cesa, da qual, aliás, Bourdieu fazia parte, a abordagem his-
tórico-epistemológica teve como objetivo apresentar os 
cenários, os termos, o contexto que vê nascer a questão 
comunicação. Sob a égide do encontro de certa especi-
ficidade, procuramos mapear as forças que compõem o 
aparecimento do formato que não viria a dizer respeito a 
qualquer tipo de comunicação, em qualquer momento 
histórico, senão daquela denominada comunicação de massa, 
responsável pela fundação de um novo campo de estu-
dos, doravante, conhecido como comunicação social. Em 
outras palavras, quando falamos em comunicação, em boa 
medida, podemos estar tratando de qualquer experiência 
humana, objeto de diversas disciplinas na ordem do conhe-
cimento (antropologia, letras, filosofia, etc.); entretanto, a 
partir do advento das sociedades de massa e da Revolução 
Industrial tem início outro e específico tipo de comuni-
cação. Discute-se, portanto, a comunicação de massa como 
origem epistêmica do presente campo de pesquisa. Mais 
do que isso, propõe-se que a especificidade de natureza do 
acontecimento em questão advém dos usos e atribuições 
produzidos pela técnica moderna junto ao fenômeno da 
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comunicação humana stricto sensu. Nesse caso, não falamos, 
por exemplo, do modelo comunicacional mais conhecido 
como diálogo, tal como pensado por Paulo Freire, na década 
de 1960, e sim da comunicação irradiada, identificada pos-
teriormente como mídia, cuja particularidade se encon-
tra nas injunções da técnica moderna junto ao modelo da 
comunicação intersubjetiva. Ao procurarmos, portanto, o 
elemento que não apenas especifica, mas, sobretudo, funda 
as primeiras práticas sociais cujos estudos dariam origem 
ao campo de estudos em questão, estaríamos falando das 
particularidades exercidas pela técnica moderna junto o 
novo formato comunicacional. Em torno de sua configu-
ração, pode-se dizer, delineia-se a especificidade do acon-
tecimento que faz emergir o campo sobre o qual hoje nos 
dedicamos a pensar. 

Da mesma forma, se concordamos com a definição 
que entende técnica como meio ou instrumento através do 
qual se alcança determinado objetivo, se produz algum 
efeito, estaríamos em sintonia com a predominância da 
abordagem instrumental que caracteriza parte dos estudos 
comunicacionais. Ou seja, quando nos deslocamos, através 
do recurso genealógico, na direção de certa especificidade, 
encontramos a particularidade exercida pela técnica tanto 
no nível do aparecimento das primeiras práticas comuni-
cacionais como na predominância de abordagens teóricas 
instrumentais, em que a comunicação é entendida como 
meio cujos efeitos são continuamente remetidos a catego-
rias de outras áreas do conhecimento. Nesse caso, a mesma 
dinâmica que faz da comunicação de massa o acontecimento 

que dá origem a um novo e específico campo de estudos 
(espaço de novas práticas sociais) é também aquela que 
faz reinar, em seus domínios, uma espécie de instrumen-
talidade teórica hegemônica: em ambos, têm-se a técnica 
como lugar privilegiado de interpretação. Dois capítulos, 
então, são dedicados a justificar não apenas a hipótese em 
torno da técnica, como também a tentativa de problema-
tizar uma saída da determinação instrumental que carac-
teriza alguns estudos comunicacionais. No primeiro deles, 
procuramos acenar ao que seria o nascimento desta deter-
minação instrumental da técnica, que remonta à passagem 
da Grécia antiga ao período clássico, quando do advento 
e do reinado da lógica como sinônimo e paradigma de 
verdade. Ocasião que testemunha a transição do éthos 
mítico ao lógico, da Alethéia pré-socrática, ao Logos grego, 
lugar de origem da concepção instrumental da técnica. No 
segundo, o quinto capítulo, tratamos de sua consolidação, 
que ocorre na modernidade, sobretudo através do surgi-
mento de uma modalidade de saber efetivamente operativa 
que tem na ciência moderna seu grande estandarte. Em 
linhas gerais, parte-se da premissa de que ao visualizar o 
caminho percorrido por determinado fenômeno, pode-se 
melhor compreender seus desdobramentos na atualidade 
e, sobretudo, pensar de que modo tal fenômeno é recolo-
cado. A operação, portanto, não diz respeito simplesmente 
à escavação de uma herança encoberta e adormecida pela 
passagem do tempo, mas remete a um manancial que vige, 
fundamenta e se transforma em referenciais de verdade 
em nossa contemporaneidade. Apresentar historicamente 
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os aspectos que caracterizam a constituição da técnica e sua 
determinação instrumental, junto à construção do conheci-
mento, possibilita não apenas uma melhor compreensão 
acerca de sua atual configuração, mas também pensar de 
que forma esta última incide diretamente na constitui-
ção de uma ciência da comunicação. Tal incursão se torna 
decisiva, uma vez que nos possibilita o retorno a nossa 
atualidade, apresentando possível contribuição de caráter 
propositivo. Na realidade, tal opção diz de nosso próprio 
relacionamento com aquele que seria um dos aconteci-
mentos mais importantes de nossa época: o impressionante 
desenvolvimento e instauração da técnica em nossos coti-
dianos. Diferente dos movimentos que criticam ou exaltam 
seu domínio − tornando-se esvaziados e sem força porque 
“operariam na mesma frequência”, isto é, quando lutam 
para negar ou celebrar tal empreendimento, acabam por 
ele fagocitados, uma vez que o fazem a partir da determina-
ção instrumental −, pretendemos, como afirma Heidegger, 
através de seu próprio questionamento, com ela estabelecer 
outra relação.3 Não procuramos incorrer numa visão oce-
ânica do assunto, mas antes nos concentrar na abordagem 
que pensa a técnica como problemática epistemológica da 
constituição da episteme comunicacional. Acreditamos que 
em seu advento, consolidação e possíveis desdobramentos, 
encontra-se não apenas um dos traços mais importantes da 
nossa atual conjuntura histórica, mas também o que seria 
um dos fundamentos do próprio campo do conhecimento 

3  HEIDEGGER, 2001: 11.

em questão. Ambos parecem crivados pelo signo da eficá-
cia em que a técnica emerge como emblemático ícone de 
sua realização. Significa pensar, em última instância, em 
que medida o aspecto responsável tanto por caracterizar 
o aparecimento das primeiras práticas e teorias da comu-
nicação quanto por singularizar nossa atualidade histórica 
pode, ele mesmo, ser concebido como elemento fundador 
de uma “nova” ciência. 

Vale dizer que talvez a questão não pudesse aparecer 
antes. Somente ao atingir níveis radicais de existência – o 
que ocorre com a centralidade adquirida pelas tecno-logias 
da comunicação – poderíamos, de fato, vir a formular e 
explorar o problema. Propõe-se, na realidade, pergun-
tar por aquilo que pode ser considerado um dos grandes 
acontecimentos, sobretudo do século XX, caracterizado 
pela saída da técnica da condição de instrumento, histori-
camente pertencente à lógica, tradicional modalidade do 
conhecimento, consolidando-se hoje na condição de tec-
no-logia, momento em que se realiza por uma eficiência 
em si mesma referenciada, inaugurando outra modalidade 
de pensamento, a qual encontra, no campo da comuni-
cação, solo fértil e comemorativo. Elemento fundador da 
cultura da eficácia, modalidade recente da técnica, as tecno-
logias da comunicação, desde as mais tradicionais – telefo-
nia, rádio, televisão – às mais recentes – computador, cabo 
de fibra óptica, satélite, internet –, constituem espécie de 
órbita em torno da qual gravitam as esperanças de que, 
enfim, se materialize boa parte do positivismo científico 
gestado pelo período moderno. Esse o motivo pelo qual 
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a questão acaba por nos mobilizar, fazendo-nos pergun-
tar por suas virtudes e implicações. Se à consolidação da 
lógica da técnica pertence uma das maiores celebrações da 
ideia de mundo globalizado, embora continuemos com 
“os olhos tão consumidos pelas utilidades que não pode-
mos ver o mistério da pobreza nem ouvir a voz do silêncio 
no alarido do desenvolvimento”,4 da mesma forma, a ela 
pertenceria a inquietação que nos toma de forma avassa-
ladora e irremediável, nos colocando diante de seu radical 
questionamento.5 Ou seja, se em torno da técnica e de sua 
determinação instrumental repousa o centro nevrálgico de 
nossa crítica, afinal aí estariam os problemas e limitações 
que decorrem de uma instrumentalidade hegemônica que 
caracteriza o campo, também resultariam de sua investiga-
ção as respostas mais interessantes em torno da construção 
da episteme comunicacional. Embora muitos sejam os auto-
res que a exaltam, entre outros aspectos, pela construção 
de uma dada emancipação humana cujo futuro já nos seria 
dado como realidade presencial e não mais como projeto 
a ser alcançado, diversos também têm sido aqueles que, 
de outra maneira, a criticam ferrenhamente, indicando a 
onipresença da técnica, mais conhecida hoje sob o crivo 
da tecno-logia, como uma das principais causas do mal-estar 
contemporâneo. A atitude que se coloca, para nós, é aquela 
que torna imprescindível a apresentação da envergadura 
do problema de modo a justificá-lo enquanto tal, isto é, 

4 CARNEIRO LEÃO, 2002: 82. 
5 HEIDEGGER, 2001: 18. 

aquela que o questiona e se pergunta em que medida não 
seria ele mesmo o lugar dos desdobramentos mais impor-
tantes quanto à constituição da episteme comunicacional.

Finalmente, no sexto e último capítulo, retornamos a 
nossa atualidade apresentando os vínculos que ela constrói 
com aqueles outros dois períodos históricos. Se, nos capí-
tulos quatro e cinco, falávamos do que seria o nascimento 
e a consolidação da determinação instrumental da técnica, 
nesse enfatizamos o que seriam importantes desdobra-
mentos que a conformam em nossa contemporaneidade. 
Nesse caso, a questão decisiva remete ao advento da tecno-
logia como modalidade contemporânea da técnica, ocasião 
em que esta última perde seu sentido instrumental, carac-
terizando o que Heidegger chama de época das imagens de 
mundo.6 A proposição reside na ideia de que nossa atuali-
dade, caracterizada segundo alguns autores como sociedade 
de comunicação, constituiria um prolongamento do ideal de 
homem moderno em que as novas tecnologias configu-
ram a possibilidade real de consolidar um “saber rigoroso, 
válido e verificável”.7 Sob o signo da transparência, vive-
ríamos hoje a hipérbole do projeto de cognoscibilidade 
inaugurado pelo sujeito moderno, finalmente viável em 
função da ampla legitimidade instaurada pela chegada do 
paradigma tecnológico que renova e expande a impres-
sionante armação da técnica consolidada na modernidade. 
Tal desenvolvimento, no entanto, promoveria um tipo de 

6 HEIDEGGER, 1995. 
7 VATTIMO, 1992: 24. 
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representação que mais se parece, afirma Milton Santos, 
com geometrias e não mais com geografias do mundo, dado 
que “os objetos retratados [...] nos chegam como obje-
tos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles”.8 Sob o 
signo da informação, a tecno-logia instaura uma lógica por 
nada precedida, sendo seus próprios mecanismos inter-
nos de inteligibilidade responsáveis por inaugurar outra 
modalidade de pensamento, cuja “equação da funcionali-
dade (iguala) os princípios de avaliação e os parâmetros de 
julgamento, (produzindo) a redução das diferenças de tudo 
e de todos.9

O acontecimento implica grande risco. Se, por um lado, 
podemos finalmente sair da abordagem instrumental que 
historicamente caracteriza o campo, por outro, nos expo-
mos ao perigo de permanecer restritos ao totalitarismo 
da eficácia, grande fundamento do paradigma tecnológico. 
Entre outras coisas, a perda da modalidade instrumental da 
técnica remete à chegada de uma tecnociência cujo pata-
mar de variações sistêmicas encontra-se tão endógeno, que 
seriam suas próprias premissas internas a condição necessá-
ria à extinção das “oposições de padrão e todas as divergên-
cias de suposição”.10 Através da tecnologia – cujo grande 
signo trata da radical ampliação dos diversos engenhos que 
só têm um objetivo, o de intensificar a organização, o con-
trole e a segurança da vida social – a ciência moderna 

8 SANTOS, 2005: 32. 
9 CARNEIRO LEÃO, 2000: 124. 
10 Idem. 

acaba também por exaurir as “forças de sustentação empí-
ricas, sistemáticas, operativas, transcendentais de um impé-
rio planetário”.11 De todo modo, como é também verdade 
a máxima que afirma ser onde mora o perigo o lugar em 
que também residem importantes esperanças,12 embora a 
passagem seja temerária, acaba, também, por abrir novos 
e importantes contornos na produção do conhecimento. 
Por exemplo, a própria possibilidade de significar nova-
mente a natureza na ordem do conhecimento para além 
da perspectiva do domínio e da finalidade, tal qual teria sido 
entendida tanto na Grécia, lugar das aparências, quanto na 
modernidade, objeto a ser manejado por uma racionali-
dade operativa. 

De qualquer forma, o episódio em questão não só 
encontra no campo da comunicação espaço privilegiado 
para ser pensado, como se torna responsável pela pró-
pria saída da condição instrumental em que vem sendo 
pensado historicamente. A radical ampliação da armação 
técnica, representada pelo advento tecnológico, coloca os 
suportes e engendramentos comunicacionais como espé-
cie de revestimento histórico. Não se trata agora de pen-
sar os efeitos de um ou outro instrumento de comunicar, 
mas, muito especialmente os novos regimes de verdade 
produzidos por uma ambiência histórica efetivamente 
comunicacional. Em outras palavras, significa dizer que 

11  Idem.
12 Como afirma nossa epígrafe citando o poeta alemão Friedrich 

Hölderlin. 
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o crivo tecnológico retira a comunicação da abordagem 
instrumental deslocando-a para um tipo de conformação 
fenomenológica. Seu entendimento deixa de residir no ins-
trumento em si mesmo, dado que nossa sociabilidade seria 
entrelaçada em dinâmicas e injunções comunicacionais, 
migrando, então, para a condição de limiar histórico. Duas 
transformações são então fundamentais. A primeira aponta 
uma mudança substancial na comunicação que, nesse caso, 
“se torna cada vez mais um valor em si mesmo, para além 
de sua função”.13 Nesse sentido, perde sua condição de 
meio ou instrumento consolidando-se como finalidade 
em si mesma, uma vez que estar nos circuitos de comu-
nicação constitui horizonte de “expectativa de compar-
tilhamento [...] de validade universal”.14 Nesse contexto, 
“não são tanto os conteúdos da comunicação que contam, 
mas a própria possibilidade de comunicar”,15 aquela que 
viria a constituir um novo valor social – a comunicação 
como âmbito existencial, como fim último. Assim sendo, 
para compreender que novo valor social é esse que emerge 
sob o signo da visibilidade e que tem na comunicação seu 
grande invólucro, é preciso responder a questões tais como: 
o que é possível efetivamente comunicar? o que é comu-
nicar? o que é que se comunica hoje nos diversos circuitos 
e suportes midiáticos? como nos mantemos em comunica-
ção? todos têm o direito à comunicação? – enfim, pergun-
tas que colocam o tema da comunicabilidade no centro dos 

13 VATTIMO, 2003: 19.
14 Idem.
15 Idem.

debates de nossa contemporaneidade. A segunda mudança 
atribuiria, finalmente, à comunicação legitimidade para 
traduzir o visível, isto é, interpretar aqueles que seriam 
novos regimes de verdade. Pensar a comunicação como 
ambiência histórica significa colocá-la num determinado 
âmbito existencial que implica, sobretudo, novas atitudes 
interpretativas. Em torno de tais interpretações, portanto, 
residiriam as contribuições mais importantes naquilo que 
diz respeito à constituição do objeto de estudo próprio 
que possa oferecer alguma especificidade às práticas cien-
tíficas em comunicação social. 




