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APrESENTAÇÃo
Carlos Gerbase

 

Romper as fronteiras entre as áreas de conhecimento 
sem perder o rigor científico. Este é o desafio de todas 
as pesquisas contemporâneas, e esta foi a proposta do 

XII Seminário Internacional de Comunicação, realizado em 
novembro de 2013 em Porto Alegre, pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social da PUCRS, com apoio 
da CAPES e do CNPq. Este livro é resultado do Seminário 
e reúne os ensaios mais representativos dos seus 13 grupos              
de trabalho.

Cada vez mais, a interdisciplinaridade revela sua for-
ça para compreender o mundo natural, as relações sociais e 
as trocas simbólicas. Assim, começam a aparecer nas revis-
tas acadêmicas trabalhos que não têm um lugar específico, 
porque transitam entre saberes tradicionalmente distantes. 
Sempre haverá espaço, é claro, para que os especialistas conti-
nuem aprofundando seus temas favoritos, mas o diálogo com 
os colegas “diferentes” é a melhor maneira de garantir rele-
vância social às universidades.

Conectar os imaginários e colocá-los em rede é uma 
tarefa da Comunicação Social que exige diálogo com a neuro-
ciência, com a cibercultura e com a biologia. Refletir sobre as 
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novas tecnologias, suas propostas de interatividade e seus im-
pactos econômicos, só é possível com a ajuda de várias áreas 
do conhecimento humano. Da física à filosofia, da sociologia 
à arte, da história à teoria dos jogos.

Nos ensaios deste livro, fica evidente que há um esfor-
ço coletivo na busca desses cruzamentos conceituais, mes-
mo que os próprios autores ainda não tenham percebido sua 
nova condição epistemológica. Estamos imersos num mundo 
complexo, que nos causa perplexidade e nos empurra para 
um fazer científico novo, mais ousado, com menos amarras 
metodológicas, com mais emoção, com mais riscos. As regras 
mudaram, e os jogadores precisam se adaptar.

Agradeço aos autores, nomeados no sumário, e aos 
coordenadores dos grupos de trabalho do Seminário que se-
lecionaram os textos: Ana Carolina Escosteguy, Paula Puhl, 
Helena Antonine Stigger, Antonio Hohfeldt, Roberto Tietz-
mann, Dóris Fagundes Haussen, Mágda Rodrigues da Cunha, 
Cristiane Mafacioli Carvalho, Juliana Tonin, Roberto Ramos 
e Jorge Campos da Costa.

Agradeço também a Juremir Machado da Silva, por 11 
anos como coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da PUCRS e incansável lutador pelo diá-
logo constante entre os saberes e os países. Sem sua liderança, 
com certeza o nosso Seminário não alcançaria 12 edições su-
cessivas, sempre trazendo nomes de prestígio mundial para a 
cidade de Porto Alegre. O reconhecimento deste trabalho não 
é favor. É obrigação.

O Seminário e este livro só existem graças ao apoio fi-
nanceiro da CAPES, do CNPQ e da própria PUCRS, que, por 
meio dos pró-reitores na época do evento, Jorge Audy e Solan-
ge Medina, apostaram na importância estratégica da Comu-
nicação na universidade. A Aliança Francesa, o Consulado da 
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França, a Feira do Livro de Porto Alegre e a Editora Sulina, 
parceiros constantes, também merecem nosso muito obrigado.

Que o diálogo da Comunicação com o planeta conti-
nue e se torne cada vez mais efetivo e enriquecedor para to-
dos os envolvidos.


