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Presentación
O terceiro número do volume IX da Revista Eptic On Line traz um caderno especial
sobre o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), organizado por Octavio Pieranti,
doutorando em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV). É dele um dos dois artigos do dossiê, Da
Segurança Nacional à insegurança jurídica nas telecomunicações: o Código Brasileiro de
Telecomunicações, 45 anos depois, que analisa a vigência do CBT e dos documentos que o
alteraram face sua vinculação com a ideologia da Segurança Nacional, típica da época em que
foram promulgados. Também consta do caderno o texto O Código Brasileiro de
Telecomunicações: considerações acerca do marco legal, do ex-ministro Euclides Quandt de
Oliveira, o qual demarca alguns pontos que caracterizam a evolução das comunicações
telefônicas no Brasil.
Também é de Octavio Pieranti a autoria da entrevista Contra 52 vetos, uma reação
coesa e a deposição de Jango, com Oswaldo Munteal Filho. Doutor em História Social pela
UFRJ e mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, Munteal tem se dedicado a
estudar o governo de Goulart, objeto do mais recente de seus oito livros, O Brasil de João
Goulart: um projeto de nação.
Antes disso, abrindo a seção Artículos do periódico, Hans Peder Behling e Dulce
Marcia Cruz, em A educação a distância no ciberespaço: por uma cartografia em movimento,
estudam as relações entre tecnologia, economia e pedagogia, destacando questionamentos
direcionados ao aparato tecnológico indispensável para a viabilização dos cursos, bem como
os custos, as pessoas envolvidas no processo, os modelos econômicos mais adequados e a
pedagogia de base. Já Rogerio Proença Leite, no texto Consumo y ennoblecimiento del
espacio público, pretende dar uma contribuição analítica em defesa da vida pública na
experiência urbana contemporânea.
A edição traz também um artigo de Rodolfo Coutinho Xavier e Fernando Augusto
Mansor de Mattos, A comercialização da informação e do conhecimento, através do qual são
estabelecidos alguns parâmetros teóricos para compreender o mercado das produções
científicas legitimadas; e uma contribuição de Adriana Braga Comunicação On-line: uma
perspectiva ecológica, que busca explorar algumas questões teóricas pertinentes ao estudo da
comunicação on-line, quais sejam, a Teoria Materialista da Comunicação e a Ecologia da
Mídia.
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Na sessão das investigações, Valério Cruz Brittos e Marcela Brown participam com o
texto Ombudsman de mídia: a fiscalização dos conteúdos televisivos, em que são analisados
os processos midiáticos televisivos, a partir do atual panorama da televisão brasileira, com o
propósito de avaliar a figura do ombudsman nesse meio. O resultado de investigação de Suely
Fragoso, intitulado Quem procura, acha? O impacto dos buscadores sobre o modelo
distributivo da World Wide Web, traz uma revisão de forma crítico-descritiva da história dos
sistemas de busca, desde os primeiros buscadores até as práticas colaborativas, e propõe a
discussão a respeito da vinculação entre os buscadores e o mercado publicitário, apresentando
a concentração do tráfego na web em torno de um pequeno número de sistemas de busca, os
quais pertencem a um número igualmente reduzido de grupos empreendedores.
Delia Crovi Druetta completa o caderno de investigações com o artigo Grupo Carso y
telefonía en México: urdimbre de poder económico, político y social, onde é pesquisada a
situação da telefonia fixa e móvel no México. Destacam-se ainda as resenhas O espaço como
ponto de partida, de Suzy dos Santos, e Televisão pública: uma necessidade democrática, de
Soraia da Rosa Mendes.
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