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ECONOMIA POLÍTICA DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL DE 1923-2008

Aos leitores

O primeiro número de 2009 da INTERCOM – Revista Brasi-
leira de Ciências da Comunicação chega com uma característica
central no conjunto de seus textos: o diálogo entre pesquisadores
sêniors, de renome internacional - como José Marques de Melo,
Armand Mattelart, Jorge Gonzalez e Manuel Martin Serrano,
entre outros - e jovens investigadores, que apresentam resultados
de suas pesquisas realizadas na Comunicação. Tal “passeio” por
gerações, sem dúvida, é um ganho para a área, uma vez que traz
o benefício da ampliação da consciência e da visão dos mais va-
riados aspectos comunicacionais, bem como o compartilha-
mento de experiências diferenciadas, no sentido de se construir
um conhecimento adequado e relevante à realidade atual.

Outro atributo de destaque é que as temáticas deste número
aglutinam eixos teóricos instigantes. São revisados o surgimento
e desenvolvimento da Economia Política da Comunicação, mos-
trando que os estudos brasileiros do tema ganham intensidade e
legitimidade na última década do século XX, mas são precedidos
por abordagens teóricas desde os remotos anos 1920. Também
numa abordagem histórica, o Direito à Comunicação, e a ciber-
cultura enquanto processo de empoderamento social da informa-
ção, da Comunicação e do conhecimento são analisados. O
primeiro revela, principalmente, a expropriação dos direitos do
cidadão pelas lógicas dos monopólios cognitivos; o segundo mostra
que as pessoas se relacionam com os dispositivos tecnológicos,
especialmente as onipresentes telas audiovisuais. Há ainda um
resgate da censura do regime militar no Brasil à obra literária de
Aguinaldo Silva por meio de análise contextualizada e documen-
tal. Numa abordagem da situação contemporânea, os formatos de
colaboração em projetos network são taxonomiados em um artigo
que expõe as sempre discutíveis alterações que a internet vem
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provocando nas relações sociais. Já o Jornalismo é tratado critica-
mente a partir de estudos de revistas e telejornal, enquanto as
apropriações populares de linguagens audiovisuais são analisadas
com base em estudo sobre rádio comunitária e vídeo digital. No
campo da Comunicação Organizacional, é feita uma análise sin-
tática, semântica e discursiva a partir de uma peça de uma insti-
tuição bancária que elucida o jogo de intencionalidades um tanto
imperceptíveis ao olhar descuidado. Por fim, o hibridismo da co-
municação mural (em muros e paredes) urbana é estudado em
seus aspectos verbais e não verbais com a finalidade de entender
as relações entre as expressões comunicacionais produzidas na
cidade e a cultura.

Na seção entrevista, o leitor poderá dialogar com Manual
Martin Serrano, autor de várias obras, entre elas “Teoria de la
Comunicación: la comunicación, la vida y la sociedad”, sobre
epistemologia da Comunicação e os conceitos de mediações.

A revista Intercom agradece pela contribuição que, cada pes-
soa a seu modo, dá para que a publicação continue sendo útil e
relevante para o fortalecimento da pesquisa em Comunicação.  

Cicilia M. Krohling Peruzzo
Editora


