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Como pesquisadoras de Iniciação Científica pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa 

(CIP) da Faculdade Cásper Líbero, fazemos parte do projeto de pesquisa “A 

compreensão como método”, sob a orientação do Prof. Dr. Dimas A. Künsch. No texto 

conjunto que aqui propomos, temos como primeiro objetivo fazer um relato, o mais 

completo possível, da nossa experiência de cerca de um ano junto ao grupo que integra 

o projeto, em dois sentidos: no sentido prático, iremos dar conta de todo o trabalho feito 

na produção e edição de conteúdos para o blog 

https://compreensaoedialogo.wordpress.com/, além da nossa participação em eventos, 

apresentação de trabalhos, produção de textos etc. Na parte teórica, centraremos nossa 

atenção na compreensão, obtida nesse período, da própria compreensão como método. 

Como os integrantes do projeto de pesquisa se expressam e escrevem a respeito do 

tema? O que o tema da compreensão tem a ver diretamente com a comunicação? Essas 

são algumas das perguntas que nos orientam nessa busca de compreensão teórica da 

compreensão e de seus significados. Iremos ampliar essas nossas preocupações, para 

além da experiência, por meio da consulta da obra de alguns dos autores mais estudados 

pelos integrantes do projeto de pesquisa, entre os quais Max Weber, Edgar Morin, Carl 

Gustav Jung, Martin Buber, Nietzsche, Hannah Arendt e outros. Particular atenção será 

dada, nesse ponto, a algumas das publicações de autores que integram o próprio projeto, 

entre elas as coletâneas Comunicação, diálogo e compreensão (2014) e Comunicação, 

jornalismo e compreensão (2010), a primeira delas organizada por Dimas A. Künsch, 

Guilherme Azevedo, Pedro Debs Brito e Viviane Mansi, e, a segunda, por Dimas A. 

Künsch e Luís Mauro Sá Martino. Merece ainda destaque, no terreno de nossas 

preocupações teóricas, a dissertação de Mestrado de Pedro Debs Brito, com o título 

Comunicação e compreensão: uma contribuição para os estudos da compreensão como 

método, defendida no Programa de Mestrado da Faculdade Cásper Líbero, em 2015, 

tendo como objeto o tema da compreensão a partir das buscas atuais e passadas do 

grupo de pesquisa “Comunicação, Jornalismo e Epistemologia da Compreensão”, do 

CNPq, ao qual o projeto “A compreensão como método” está vinculado.  
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