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omunicação e ética mantêm relações de de-
pendência mútua; dependência que envolve 

países, regiões, organizações, pessoas. Poder, dinhei-
ro, o público e o privado, sistemas políticos e econô-
micos, tudo passa pelo crivo da ética. As contingên-
cias do cotidiano desafiam a cada minuto as soluções 
éticas pela desigualdade fundamental entre um ser 
humano e outro.

Comunicação é discurso. Esta edição da revista re-
laciona questões éticas e processos comunicativos. O 
artigo de Ângela Salgueiro Marques busca nas idéias 
de Habermas a ética do discurso, que aponta um modo 
reflexivo de comunicação intersubjetiva para a solução 
de conflitos e impasses. Nesse sentido, a autora mostra 
como a ética do discurso pode ser aplicada à delibera-
ção mediada sobre as cotas raciais.

Interesse público e empresa jornalística frequente-
mente criam dilemas para o exercício do jornalismo. 
Luís Mauro Sá Martino apresenta a ética como um ar-
gumento estratégico a ser usado por jornalistas. Rogé-
rio Christofoletti preocupa-se com a presença da ética 
nas graduações de jornalismo e analisa os conteúdos 
das disciplinas de deontologia nos cem cursos mais an-
tigos do Brasil.

As desigualdades de acesso às Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação entre os países da Europa e nor-
te da África em torno do Mediterrâneo foram o objeto 
da palestra apresentada pela professora Teresa Veláz-
quez, da Universidad Autónoma de Barcelona, em se-
minário realizado, em agosto deste ano, no âmbito do 
Mestrado da Faculdade Cásper Líbero. Sua palestra foi 
condensada na seção Textos em Contexto, que também 
traz artigo sobre o Fórum de Pesquisa Cásper Líbero, 
que discutiu os desafios de pesquisar comunicação em 
tempos de capitalismo global.

Esporte, jornalismo científico, publicidade, bancos 
de dados digitais, “Vida Simples”, vida complexa. Líbe-
ro é pesquisa de muitos mundos. 

Dulcília Schroeder Buitoni
(libero@casperlibero.edu.br)

Editorial
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Líbero, a revista do Programa de Pós-graduação 
da Faculdade Cásper Líbero, de periodicidade semes-
tral, publica trabalhos inéditos, de autoria individual 
ou coletiva, sob a forma de artigos ou resenhas, de 
autores nacionais e estrangeiros. Para a próxima edi-
ção, receberá os textos até 15 de março de 2011.

Os textos enviados à revista para publicação (nor-
mas: p.159) devem estar situados no campo de pes-
quisas articulado em torno da área de concentração do 
programa, “Comunicação na contemporaneidade”.

A linha de pesquisa “Processos midiáticos: tecno-
logia e mercado” trabalha com os seguintes temas: 
comunicação e tecnologia; mídias sociais conecta-
das; cibercultura e cultura de rede; opinião pública; 
processos políticos e mídia; comunicação organiza-
cional e capital social; televisão e poder.

A linha “Produtos midiáticos: jornalismo e en-
tretenimento” pesquisa, entre outros: pensamento 
comunicacional; poética e estética de discursos midi-
áticos; sociedade do espetáculo e cultura da imagem; 
entretenimento; cultura visual; narrativa jornalística; 
discursos verbais e audiovisuais; cultura do ouvir; 
subjetividade e mídia.

Os artigos são avaliados por pareceristas que 
compõem o Conselho Editorial, todos professores 
doutores e pesquisadores de instituições superiores 
de ensino de comunicação do Brasil e do exterior.

 Líbero pode ser encontrada:

LATINDEX – Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Ca-
ribe, España y Portugal: http://www.latindex.unam.mx

PORTCOM/REVCOM – Portal de Livre Acesso 
à Produção em Ciências da Comunicação: http://
www.portcom.intercom.org.br/

FACULDADE CÁSPER LÍBERO – Programa de 
Pós-graduação, Mestrado em Comunicação: www.
casperlibero.edu.br/libero

PORTAL LIVRE! – Portal para periódicos de li-
vre acesso na internet: http://livre.cnen.gov.br/Ini-
cial.asp

PORTAL PERIóDICOS CAPES – O Portal Bra-
sileiro da Informação Científica: www.periodicos.
capes.gov.br

RED IBEROAMERICANA de Revistas de Comu-
nicación y Cultura: http://www.revistasdecomunica-
cion.org

IBICT – Sistema Eletrônico de Editoração de Re-
vistas: http://seer.ibict.br

UNIVERCIENCIA – Portal de revistas de acesso 
aberto em Ciências da Comunicação: http://www.re-
vistas.univerciencia.org
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