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Aos leitores

A nova linha editorial da Intercom - Revista Brasileira de Ciencias da
Comunica,ao parece ter agradado aos leitores. O fato de nao

trabalharrnos mais com edicóes temáticas fez com que o número de
artigos enviados aumenrasse, o que acarretavantagens tanto do ponto
de vista da qualídade como da díversidade.

A partir desre número a revista assume o número [SSN [809-5844,
apenas por urna questáo de rcgularlzacáo de registro junto ao Centro
Brasílelro do [SSN, do Instituto Brasileiro de lnforrnacño em Ciencia
e Tecnología (lB[CT).

Quanto ao debate em torno de urna temática, a opcáo editorial é

de que obrigatoriamente apenas as entrevistas dos números publicados
no segundo semestre sejam ligadas ao tema do congresso anual da
lntercom. No caso deste número, seguindo a discussáo do congresso
de Brasília - Estado e Cornunicacño ~J contamos com a presenca do
pesquisador boliviano Luis Ramiro Beltrán, UIl1 dos pr lncipa ls
articuladores das propostas de políticas nacionais de comunicacño que,
nos anos de 1970, derarn base para as possíbllídades da Nova Ordem
Mundial da Inforrnacño e da Cornunicacáo (Nomic). Por ocasiáo dos
30 anos da Declaración de San José, Beltrán nos lernbra que as relacóes
entre Estado e melas de cornunicacáo sao hisrorícarnente complexas e
tendenciosas em pral dos interesses privados.

[á nos artigos deste número da lntercom - Revista Brasileira de
Ciencias da Comunica¡;do, os leitores poderño acompanhar o panorama
dos observarórios de mídia na América Latina, descritos por Susana
Herrera Damas, um principio de sistematlaacáo dos estudos de
Jornalísrno, sob a ótica de Felipe Pena; um resgate histórico de 100 anos
da área de Relacóes Públicas, feito por Waldemar Kunsch, as propostas
de reflexáo feíras por Luíz Marrins sobre as éticas ligadas aarividade do
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comunicador: a análise e crítica de Erlck Felinto sobre o pos-humano
na cíbercultura, os resultados de urna pesquisa feíta por Claudia [urberg
e Claudia Macchiute sobre a cobertura do cáncer por revistas; análíse
da aruacáo de urna ONG ambiental se valendo das ferramcntas da
rn íd ia radical, por Patricia Wittenberg¡ e aluda, u m estudo dos
documentarlos sobre a participacáo do Brasil na Segunda Guerra, felta
por Cássío dos Santos Tomaim.

Na secáo Memória sao destacadas as parricipacóes de pesquísadores
brasileíros ern eventos lnrernacionais e o sucesso do novo formato dos
antigos Sípecs (Sírnpósios Regionais de Pesquisa em Comunlcacáo), que
se transformara m em congresso regionais da Intercom,

Urna ourra novidade é que os textos completos das últimas edicóes
da lntercom - Revista Brasileira de Ciencias da Comutucucdo estáo
integralmente dispon íve is em POF na Internet pelo portal
www.portcom.intercom.org.br.Ainiciativada urna rnaíor vísíbilldade aos
debates levantados pela revista em sua edicáo irnpressa e garante um
acesso público internacional aos artígos, entrevistase resenhas publicados,

Agradecemos mais urna vez aos parece ristas dos textos que,
devido ao novo sistema de envio de artigos, estáo tendo mais rrabalho
do que nunca.

Cicilia M. Krohling Peruzzo
e Edgard Reboucas
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