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Prefácio

Mais uma vez, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Social da Escola de Comunicação (PPGCOM), Artes e Design da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a oportu-
nidade de vir a público para apresentar, com a mais absoluta transpa-
rência, o resultado dos estudos nele desenvolvidos. Desta feita, mais 
dois volumes foram organizados sob duplo critério tão criativo quan-
to objetivo: um destes, que o leitor tem agora em mãos, intitula-se 
Conhecimento em construção, porque contém textos produzidos por 
alunos do PPGCOM em parceria com seus professores e orientadores 
de pesquisa, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado. Aliás, 
muitos destes textos resumem ou resultam de dissertações e teses de-
fendidas. Em outros casos, são pesquisas realizadas pelos professores, 
de que participam os alunos, evidenciando, assim, um trabalho co-
legiado em que as funções diferenciadas entre alunos e professores, 
enquanto pesquisadores, deixam de existir: são apenas colegas que 
estudam e discutem determinados temas vinculados à área da Comu-
nicação Social. Por isso, os artigos vêm assinados, primeiramente, pelo 
aluno e, depois, pelo professor.

Todos os professores do PPGCOM foram convidados a cola-
borar com os dois volumes organizados, já que a outra coletânea 
reúne artigos produzidos por estes mesmos pesquisadores, porém 
com  parceiros de outras universidades, notadamente instituições es-
trangeiras. Chama-se Conhecimento em rede. Os artigos apresentados 
evidenciam trabalhos colaborativos realizados muitas vezes à distân-
cia, sobretudo nestes dois últimos anos, marcados pela pandemia da 
Covid-19.
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O presente livro está organizado em duas partes. A primeira é 
identificada por Narrativas midiáticas e reúne estudos em torno de 
práticas profissionais mais tradicionais e clássicas do jornalismo à pu-
blicidade. Na segunda, Produção e consumo midiáticos, são mostradas 
reflexões a respeito de tecnologias recentes, ora evidenciando os mo-
dos pelos quais tais produtos são pensados, ora discutindo os efeitos e 
resultados que os mesmos promovem.

Ambos volumes são complementares e constituem-se num espe-
lho fiel do que somos e fazemos: alunos e professores, todos pesqui-
sadores, neste Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social. 
Cada professor em sua área específica e cada aluno com seu tema de 
interesse promovem a aproximação, a reunião e a produção articulada 
e coletiva de tais estudos.

Espera-se que o leitor viaje através destas páginas, mergulhe nes-
tas milhares de linhas e emerja, ao final dos textos, identificando-se 
ou reafirmando seus conceitos e convicções. Quiçá, descobrindo ou 
confirmando a magnitude da função social que a comunicação social 
desenvolve na sociedade humana, considerando que quanto mais in-
formação se produz e se intercambia, maiores são as responsabilidades 
de quem emite todas estas mensagens, mas não menor é, igualmente, 
o discernimento de quem as consome.

Porto Alegre, março de 2022

André Pase e Antonio Hohlfeldt (Organizadores) 


