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Eclética é uma Revista semestRal dos alunos do 
depaRtamento de ComuniCação soCial da puC-Rio. 
esse númeRo foi pRoduzido pela tuRma de 2013.1 do 
CuRso de ComuniCação soCial, habilitação em JoRnalismo, 
da disCiplina de edição em JoRnalismo impResso.
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Primeiras Palavras

Jéssica Vidal, luiza Marins e Mauro PiMentel

A fronteira, o extremo, a meta, o ponto 
máximo. Aquele que restringe, demarca, 
modera, fixa, confina, não deixa exceder. 

O limite nosso de cada dia. Esse é o tema da 
(NÃO) SELIMITE! a revista Eclética 36, que 
ultrapassa os limites da revista convencional e 
aborda temas pertinentes que vão do consumismo 
aos combustíveis fósseis, do cinema ao esporte, 
do comportamento humano às profissões, 
todos envolvendo a questão do limite, sua 
transcendência, e até mesmo a própria falta dele. 

Os limites estão presentes em nossas vidas sem, 
muitas vezes, sequer serem percebidos. Para a 
vida em sociedade é necessário que se imponham 
limites para que haja uma boa convivência, mas 
esses limites independentes de sociais ou não, nos 
são imposto desde os primórdios e, alguns deles, 
sem o menor critério.

Nessa Eclética, de forma criativa e informativa, 
vamos ver o desdobramento desse tema em várias 
vertentes. São 10 artigos que permitem que se 
aprofunde e se conheça melhor o que é possível 
encontrar por trás de uma palavra simples, mas 
tão carregada de significado nas suas atribuições 
mais gerais e singulares. 

Então, abra sua mente e não se limite só ao que 
gosta de ler, permita-se descobrir novos horizontes 
e encontrar novos limites. 

Aliás, você conhece os seus? Venha tentar 
descobri-los nas páginas dessa revista.
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Consumismo é Coisa séRia

que seJa eteRno enquanto duRe

a supeRação dos limites dentRo e foRa 
das telas

o espoRte supeRa limites

pRofissões de alto RisCo levam 
tRabalhadoRes ao limite

uma imaGem vale mais

quando o “desCe mais uma” é 
desabaR de vez

limites e Respeito, lado a lado na vida 
de uma CRiança

idade é doCumento?

soRRia, voCê está sendo filmado!

se
limite
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