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Os estudos de comunicação se caracterizaram até hoje como “mediologia”, ou 
seja, estudos dos mass media (sociológicos, históricos, de ciência política, de 

psicologia, de psicanálise, de semiótica) e dos meios eletrônicos pessoais. Não são 
estudos menores mas desviam o centro da atenção para outras áreas. É hora de 
inverter o enfoque e começar a estudar a comunicação como fenômeno em si,  

de fundar uma comunicologia com objeto próprio e respeitabilidade  
de um saber à mesma altura que os demais já estabelecidos.
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INTRODUÇÃO

É cada vez mais urgente trabalhar pela constituição da comu-
nicação como um campo do saber. Essa preocupação não 
ocorria no passado porque as ligações sociais não eram tão 

extensas, não havia tantos aparelhos de envio e recebimento de 
notícias, informações, novidades, em suma, a aproximação e o 
entendimento humano não estavam sendo postos em xeque.

Hoje o quadro é bem diferente. A chamada “comunicação 
social”, ou seja, as empresas, as redes de telecomunicação, o com-
plexo de canais, ondas, satélites deixaram de ser apenas sistemas téc-
nicos; eles são hoje – muito mais do que isso – formas de estruturar 
e mesmo decidir a vida de populações inteiras do planeta. Mas são 
campo de estudo da ciência política, da sociologia, da psicologia, 
mesmo que se apresentem como “estudos de comunicação”. Em 
realidade, nenhum deles estuda de fato a comunicação propria-
mente dita: investigam conexões políticas, ideológicas, econômicas, 
formas de organização social, que buscam interferir em cenários 
políticos aqui ou no exterior.

O que se propõe com este livro é inverter a perspectiva, é nos 
voltarmos a algo que parece ter ficado esquecido: o fenômeno da 
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própria comunicação humana, mesmo que permeada de aparelhos 
e processos tecnológicos mais amplos. Como ele ocorre, em que as 
mensagens vindas do outro interferem na nossa mente, como elas 
nos atingem ou não.

Há naturalmente um caráter pragmático nessa proposta. Acre-
dita-se que do fluxo intermitente de sinais e informações, pouco 
na verdade interfira na consciência e na reflexão das pessoas. Estas 
parecem imunizadas diante de tudo que recebem. A comunicação, 
de fato, não ocorre. O campo da comunicação se propõe a isso: 
estudar como promover uma comunicação que recupere os vínculos 
pessoais e afetivos, que torne as pessoas mais conscientes de si e de seu 
agir na sociedade, que quebre clichês e estereótipos, que abra seus olhos 
ao outro e à preocupação com esse outro, que as aproxime de fato, que 
funcione, em suma, recuperando o elo perdido da sociabilidade. Em 
uma palavra: fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre si mesmas 
e sobre o outro de forma autônoma e sensível.

O livro estrutura-se em oito ensaios acerca da problemática de 
como se manifesta a comunicação e como estudá-la, além de um 
ensaio sobre a nova era do jornalismo. A escrita aproxima-se do 
fenômeno comunicacional de forma reflexiva, propondo a pesquisa 
como problema filosófico-comunicacional. A obra pode ser ado-
tada em cursos de comunicação social em disciplinas que tratam 
de teoria da comunicação, meios digitais, plataformas de relacio-
namento e de criação (YouTube, Twitter, Facebook), história do 
jornalismo, estudos sobre o cinema, máquinas e robôs, entre outras. 
Este livro pode ser utilizado ainda em programas de pós-graduação 
de comunicação, pois trabalha a questão de como se manifesta a 
comunicação e que procedimento de investigação deve ser usado 
pelo pós-graduando para melhor pesquisá-la. 

Ciro Marcondes Filho
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