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Pesquisa, Informação, Comunicação é resultado das recentes pesquisas realizadas no PPGCOM/UFRGS acerca das inter-relações entre comunicação e informação, desde a perspectiva de suas quatro linhas de pesquisa,
que também organizam este livro: Informação, Redes Sociais e Tecnologias;
Jornalismo e Processos Editoriais; Cultura e Significação; Mediações e Representações Culturais e Políticas.
As articulações entre comunicação e informação são clássicas desde os
primórdios das teorias da comunicação e da informação; entretanto, nas últimas décadas adquiriram especial relevância porque a elas cabe responder importantes desafios do tempo presente. Que possibilidades interativas advêm da
experiência com novos media? Que sociabilidades aí emergem? Que políticas
são necessárias à democratização dos meios de comunicação e informação?
Como produzir um sistema fundamentado na escuta do outro, comprometido
com a alteridade e não com bolhas identitárias? Como os processos de significação têm ocorrido e que culturas se formam?
Se a comunicação cada vez mais se apresenta como palavra de ordem
(Deleuze e Guattari) e à informação cabe o desafio ético de ser uma diferença
que produz diferenças (Bateson), pode-se perceber com clareza a complexidade dos desafios que o PPGCOM/UFRGS colocou para si mesmo. Este livro
apresenta algumas pistas acerca de como temos enfrentado tal problemática.
Dividido em quatro partes, Pesquisa, Comunicação, Informação aborda as inter-relações entre comunicação e informação, desde o viés da pesquisa, considerando, na primeira parte, o impacto das novas tecnologias, o
advento das redes sociais e o papel desempenhado pela informação; na segunda, aborda criticamente o modo como o jornalismo tem respondido a tais demandas; na terceira, são os processos de significação que são revistos para que
se pensem as novas estruturalidades da cultura; e, na quarta, são os processos
políticos e as mediações sociais os principais alvos de investigação.
Os capítulos deste livro, portanto, foram confeccionados com o intuito de apresentar resultados de pesquisas desenvolvidas pelos professores do
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Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação em 2016 ou anos
anteriores. Percebe-se que a trama diversa de temáticas que compõe a obra
deixa rastros da complexidade, da circunscrição e de vínculos que organizam
a área de concentração do PPGCOM. Não se pode deixar de referendar a
participação em peso dos alunos nessas produções. Por um lado, revelando
a capacidade dos autores desenvolverem e articularem reflexões conjuntas,
nessa intrincada tarefa de escrever a quatro ou a seis mãos, por outro lado,
mostrando as potências de pesquisas que conectam professores e alunos: parceiros no momento da escrita.
Pensar interdisciplinarmente tem sido a aposta do PPGCOM/UFRGS.
Neste ano, com a aprovação de uma nova área de conhecimento identificada
com nossa área de concentração, esperamos que este livro – que também é
resultado de nossa gestão à frente do PPGCOM/UFRGS ao longo de 2015 e
2016 – seja útil à comunidade universitária e possa ajudar a enfrentar desafios
teóricos e epistemológicos tão grandes como estes postos pelo tempo presente.
Nísia Martins do Rosário
Alexandre Rocha da Silva
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