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Apresentação
“Assim como a educação, a ciência deve realizar a sua reforma para ser capaz de reformar. Essa reforma começou em
alguns campos ainda separados. Duas revoluções científicas, a
primeira tendo ultrapassado o determinismo e o reducionismo
do mundo físico para enfrentar as complexidades, a segunda,
inacabada, estabelecendo as religações entre disciplinas, ressuscitando assim a cosmologia, estimulando as ciências da terra, a
ecologia, a pré-história humana, abrem a possibilidade de um
saber científico capaz de retomar os grandes problemas da nossa
cultura (o mundo, a natureza). Esse saber reorganizado, acessível aos profanos, permitiria uma democracia cognitiva, na qual
os cidadãos não estariam mais condenados à ignorância dos
problemas vitais. Uma ciência regenerada poderia estabelecer a
comunicação entre a cultura científica e a cultura das humanidades e contribuiria para uma regeneração cultural. Democracia
cognitiva e regeneração cultural poderiam contribuir para nos
tirar progressivamente da “pré-história do espírito humano”.
Edgar Morin, O Método 6

Em lugar do isolamento autoral moderno, a “democracia
cognitiva” da produção solidária. Em vez da solidão do autor,
o encontro das mentes e mãos. Este é um livro de parcerias:
regionais, nacionais e internacionais. Uma obra que articula
produções em equipe. No mínimo, a quatro mãos. Nada
mais relevante e nada mais desafiador para o conhecimento
do que abrir janelas para a diversidade. Falar, como se diz, é
fácil. Executar, evidentemente, é sempre mais difícil, o que
traz as delícias das boas aventuras intelectuais e existenciais. A
relação com o outro é fonte de renovação. Mestres e discípulos,
orientadores e orientandos, pesquisadores de diferentes instituições e integrantes de consolidados convênios ou redes de
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investigação encontram-se reunidos neste volume que desvela
horizontes teóricos, metodológicos, temáticos, socioculturais
e intelectuais.
Comunicação em rede, conhecimento em rede, pensar
em rede. Trabalhar em conjunto, explorando o potencial da
diferença, eis o grande objetivo que nos impomos e realizamos
a cada dia com a satisfação do dever e do prazer cumpridos.
Dar-se tal missão significa apostar em diálogo, interação e
debate. Em lugar da autoria individual, tão cara ao modo de
produção dominante, inclusive acadêmico, a autoria coletiva,
produto de compartilhamentos e de aproximações, o que exige
uma abertura para esse outro, tão próximo e quase sempre
tão distante, e uma capacidade de escuta capaz de relativizar
convicções e aceitar bifurcações transformadoras.
O sumário mostra um mosaico que vai de “progressismo, progressividade e comunicação” aos “contextos da
pós-produção audiovisual, criação e edição de imagens em
movimento”, passando pela “Rede Telejor, a contribuição
da pesquisa em rede para o conhecimento do telejornalismo
brasileiro”, os “territórios comunicacionais contemporâneos,
redes tecnológicas como metáforas da cidade”, “desafios da
pesquisa em comunicação na “covidianidade”, transformações
na cultura digital, na vida social e nas democracias”, “gênese
de diferentes grupos de pesquisa lusófonos no campo da
Comunicação Social”, “pensamento sistêmico e complexidade como contraponto às generalizações na Comunicação
Organizacional” até a “Gazeta de Alegrete, incêndio criminoso
destrói arquivo histórico de acontecimentos locais a globais”.
Um cardápio plural e relevante.
Neste livro, portanto, os pesquisadores do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade
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Católica do Rio Grande do Sul, criado em 1994, mostram suas
parcerias com colegas da França, Portugal, México, Colômbia,
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Brasília, Teresina, Pelotas.
Trata-se de um programa que sempre se interessou pelas
atividades colaborativas, a começar pela internacionalização,
tendo convênios efetivos com instituições europeias desde os
anos 1990. Pesquisar quer dizer gerar novos conhecimentos,
desvelar, trazer à tona, desocultar sentidos, divulgar resultados
em congressos e salas de aula e fazer publicações. Cremos que
este conjunto de textos materializa nossa visão de pesquisa.
Cristiane Finger
Juremir Machado da Silva
(Orgs.)
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