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RESUMO  
Este livro é parte do projeto CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA - Análise de investigações 
em curso, com base em critérios epistemológicos, para desenvolvimentos reflexivos e 
praxiológicos na pesquisa em Comunicação, financiado pela Capes, no âmbito do 
Procad/2007, com a colaboração da Unisinos, UFG (Goiás) e UFJF (Juiz de Fora).  O 
projeto se constitui em torno de uma questão central: “O 
que há de epistemologia da comunicação em nossas investigações?”. Reúne 11 
professores pesquisadores dos programas de pós graduação em comunicação das 
Instituições de Ensino Superior - UFJF, UFG e UNISINOS, com a participação direta e 
indireta de cerca de 40 orientandos de iniciação científica, mestrados e doutorados. As 
transversalidades epistemológicas são apresentadas neste livro – que conta também com 
a participação de pesquisadores da Universidade Nacional de Rosário e apresentação da 
professora Lucrecia Ferrara (PUC-SP) - como 
angulações variadas, para colocar em foco as tensões e os conflitos 
de nossa sociedade em processo de midiatização. O diálogo transversal tem com 
objetivo partir de pesquisas, linhas e áreas de concentração dos PPGs envolvidos, 
considerando as ações de investigação (discursos e rotinas, individuais e coletivas) em 
desenvolvimento, tendo a epistemologia como lugar de reflexão sobre essas ações, na 
perspectiva de uma contribuição reflexiva sobre o próprio fazer, e, a partir disso, sobre o 
campo acadêmico da comunicação. 
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