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São sete anos de atividades do grupo de pesquisa “Comunicação, Jornalismo e 

Epistemologia da Compreensão”, com um primeiro projeto de pesquisa concluído, em 

2014 (“Conversando a gente se entende”), e um segundo, em desenvolvimento (“A 

compreensão como método: suas teorias e suas práticas”, 2015-2017), desta vez em 

parceria com a Universidade de Antioquia, Medellín, Colômbia, além de livros, 

capítulos de livros, artigos científicos, dissertações de mestrado e eventos realizados 

(seminários, rodas de conversa, encontros gastrosóficos e outros), sempre com o foco 

em e/ou à luz do pensamento da compreensão nos campos do conhecimento, das 

relações humanas e das práticas sociais e políticas cotidianas. A pergunta para a qual, no 

texto que aqui se propõe, se buscam respostas de tipo aberto, compreensivo, sempre 

provisório, se resume em saber em que esse conjunto coletivo de esforços auxilia para a 

compreensão da compreensão e, simultaneamente, para a explicitação de seus sentidos 

possíveis, plurais. Tendo-se em conta o tema da compreensão como método, que dá 

título ao projeto atual de pesquisa, recorta-se a área de abrangência da pergunta para o 

terreno mais específico da produção de conhecimentos de natureza científica, sem 

menosprezo às demais formas de conhecimento de que, compreensivamente, se tecem a 

vida e as ações humanas. A inserção primeira do projeto na área de Comunicação não 

deve suscitar desafios dos mais difíceis no desenrolar da pesquisa, uma vez que a 

comunicação, em seu sentido primário, que envolve corpos (Harry Pross), aparece como 

parceira estreitamente próxima do pensamento compreensivo, visto este em sua 

dimensão de aposta numa dialogia possível entre autores e teorias, entre saberes ou 

narrativas distintas (Cassirer), numa “democracia cognitiva” (Morin). A pesquisa, em 

grande parte exploratória, se serve do auxílio de uma lista, em expansão, de autores que 

frequentam com assiduidade as preocupações do grupo de pesquisa (entre eles, Martin 

Buber, Paulo Freire, Ernst Cassirer, Suzane Langer, Paul Feyerabend, Friedrich 

Nietzsche, Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Edgar Morin, Emanuel Levinás, 

Hannah Arendt e outros), para esboçar um campo semântico de noções (que preferimos 

a conceitos) que operem como inspiradoras de uma atitude compreensiva na 

consideração do “caminho que se segue” (metá+hodós, em grego = método) na 

pesquisa e na produção de conhecimentos.  
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