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Editorial
Ao abrirmos as publicações da revista Convergências em
Ciência da Informação do ano de 2020 começamos
explorando as expectativas desse ano que se inicia. Na seara
em que se encontra a ciência e a pesquisa no Brasil atual é
importante mantermos hasteada a bandeira da defesa pelo
direito ao acesso e à disseminação da informação de
qualidade.
O que se espera de um novo ano é que ele traga melhorias
em relação ao ano anterior. Digo se espera, pois há uma
distância por vezes grande entre a expectativa e a realidade.
Assim, o que gostaríamos de ver concretizado nesse ano é o
fortalecimento da nossa democracia, o amplo acesso aos
bens culturais pela maioria da população e a diminuição das
diferenças sociais que assolam nosso país.
Porém, o que urge na realidade é o atendimento às
necessidades mais básicas do ser humano, como
alimentação, educação, moradia, saneamento básico e
segurança. Como, então, podemos esperar um bom ano se
essas condições mínimas cada vez mais são tiradas da
população, em especial a mais carente?
É por isso que, mais do que nunca, é importante pesquisar a
informação como um elemento necessário para a mudança
da condição humana. Sem informação e sem condições de
dar significado à informação será difícil avançarmos como
humanidade rumo a uma sociedade mais igualitária.
Nesse sentido, os temas trazidos ao debate nesse primeiro
número de 2020 da CONCI nos instigam a pensar sobre
como a informação vem sendo disseminada em diferentes
contextos, seja nas redes sociais, seja através da leitura na
universidade ou da mediação.
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Desenvolver no sujeito o protagonismo de modo que ele seja
capaz de exercer com dignidade sua cidadania, renova nossa
esperança e eleva nossa compreensão do quanto podemos
contribuir para uma mudança social a partir do que
pesquisamos. Em tempos onde cada vez é maior o ataque às
Ciências Humanas e Sociais, tais perspectivas podem
contribuir para traçarmos alternativas de enfrentamento à
falta de políticas públicas que subsidiem uma educação de
qualidade pautada no incremento e na valorização da ciência
e no incentivo à leitura.
Por isso, desejamos a todos e todas um bom 2020 e
convidamos para acessarem a CONCI e navegarem por
nossos artigos.
Profa Dra Martha Suzana Cabral Nunes
Editora CONCI
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