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Aos leitores

É com satisfação que entregamos ao leitor mais um número
da Intercom - Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, o
primeiro de 2008. Trata-se, realmente, de um número muito
especial que apresenta uma diversidade de textos referenciais da
amplitude temática que envolve a Comunicação enquanto área
do conhecimento e traz interessantes resultados de pesquisa.

A seção de artigos tem desde a discussão das tendências
temáticas de pesquisa no campo, com um estudo de Ada de
Freitas Maneti Dencker, até uma análise da performance das
políticas culturais do atual governo, num texto de autoria de
Antonio Albino Canelas Rubim. O jornalismo, por sua vez, é
abordado em quatro dimensões: Rogério Christofoletti e Ana
Paula França Laux analisam a credibilidade do jornalismo on-
line na era da emergência dos blogs; Maria das Graças Targino
e Alisson Monteiro Napoleão estudam o fenômeno a leitura
maciça de jornais impressos de distribuição gratuita na região
de Catalunha (Barcelona), num momento que tanto se discute
a morte ou não dos impressos; Luiz Ademir de Oliveira e
Poliana Monteiro Napoleão verificam a abordagem da revista
Veja sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e Ricardo
Fabrino Mendonça discorre sobre o jornalismo comunitário
como espaço para a expressão, intercâmbio e desempenho de
lutas sociais. Um resgate dos modelos teóricos de análise da
publicidade, realizado por Sandra Maria Ribeiro de Souza e
Christiane Paula Godinho Santarelli, contempla o segmento,
enquanto o artigo de Thomas Tufte conceitua e avalia o
eduentretenimento no contexto do combate à violência.

A entrevista deste volume foi concedida por Divina Frau-
Meigs na qual são abordadas questões importantes como
governança na Internet e o processo de gate-keeper digital na
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dinâmica que envolve diferentes atores: o serviço público (go-
vernos e bibliotecários); a indústria (provedores de busca e
provedores de serviços de informação); e a sociedade civil (em
especial pais e especialistas).

Na seção memória, o destaque é para o registro sobre os
dez anos de história do Prêmio Luiz Beltrão e para a fala do
ganhador do Prêmio em 2007, Prof. Dr.Antonio Carlos
Hohlfeldt, que faz uma retrospectiva de sua trajetória profissi-
onal. Há ainda as resenhas de livros de Comunicação recen-
temente publicados.

Cabe, por fim, um agradecimento especial aos pesquisado-
res que colaboram na análise dos textos — tarefa trabalhosa
diante da grande quantidade de material submetido à Revista
Intercom — e aos autores de trabalhos científicos, que
prestigiam a publicação e assim colaboram com sua melhoria
crescente de qualidade.

Cicilia M.Krohling Peruzzo e
Edgard Rebouças

Editores


