Apresentação

Esse livro, veiculado apenas em versão eletrônica, é um “braço” do grande Mutirão da
Comunicação na América Latina e Caribe, que se realizou em Porto Alegre de 3 a 7 de fevereiro
de 2010.

As razões que nos levaram a recorrer a essa alternativa virtual se devem, de um lado, às
enormes distâncias físicas que separam os países de nossa América Latina e Caribe; e, por
outro lado, não poderíamos deixar de propiciar aos nossos companheiros e companheiras a
oportunidade de participar na construção e implementação desse importante Mutirão. Foi
assim que, desde o início, se pensou em possibilitar que essas pessoas pudessem dizer sua
palavra, expressar sua opinião, manifestar seu pensamento. Graças a essas novas tecnologias,
foi possível produzir esse material eletrônico.
O objetivo geral do Mutirão, que quer ser um processo em continuidade, mesmo após sua
realização, é de promover espaços de diálogo sobre os processos de comunicação à luz da
cultura solidária, na construção de uma sociedade comprometida com a justiça, a liberdade e a
paz. Foi nossa profunda convicção, desde o início das discussões sobre a realização do Mutirão,
que deveríamos convocar também os companheiros e companheiros ligados à Academia para
essas atividades, pois, como está muito bem sublinhado na apresentação do evento, “refletir
sobre as práticas de comunicação e trocar experiências com outros atores sociais é uma forma
necessária de produzir conhecimento para um melhor e mais eficiente desenvolvimento
profissional e acadêmico”.
A única condição para participar com a produção de artigos e relatos de experiências era de
que os textos tivessem alguma relação com os objetivos do Mutirão que são, entre outros,
promover e gerar iniciativas de diálogo na comunicação através de novas redes de colaboração
e intercâmbio, construir propostas teóricas e práticas para a construção de um mundo mais
justo e solidário e estimular estratégias de democratização da comunicação.

É difícil negar a tremenda importância que a comunicação possui nas sociedades modernas. É
uma nova civilização que está nascendo, certamente nem pior, nem melhor, que as que nos
precederam, mas qualitativamente diferente. Essa sociedade de informação implica de
imediato novas formas de transmissão de conhecimento, novas maneiras de organização
social, mudanças profundas nas diferentes instâncias de nossa sociedade, como na economia,
na política, na religião, na história e principalmente na cultura.

As 61 contribuições que compõem essa publicação vieram de lugares e culturas diferentes.
São reflexões teóricas e muitas experiências de novas práticas comunicacionais.

Finalmente, ainda uma razão que nos deixa felizes: dentre todas as atividades desenvolvidas
nesse colossal Mutirão, damo-nos conta de que esse livro eletrônico será, certamente, o que
mais poderá contribuir para que ele se perpetue e para que as pessoas possam continuar seu
diálogo. Talvez, seja o que de mais concreto permanecerá desse grande mutirão latinoamericano e caribenho.
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