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Editorial

A conectividade e a propagação do conhecimento
A Web é a grande rede mundial de informação e comunicação que funciona em cima
da infraestrutura da Internet. Esta por sua vez é a ligação das redes, computadores e
dispositivos móveis por meio de meios guiados como é o caso dos fios ou, de meios não
guiados como é o caso das ondas eletromagnéticas portadoras de sinais e informação. Além
dos meios há os, dispositivos, protocolos e tudo que permite com que haja conexão.
As mídias tendem a convergir para a Web e os dispositivos móveis como é o caso dos
smartphones e estes passam a ter crescentemente: jornais, rádios, TVs, redes sociais,
streaming de filmes, educação a distância, bibliotecas virtuais, revistas cientificas, shoppings
virtuais, governos eletrônicos, bancos, informações de satélites e muitos outros etc.
Vivemos numa época com muitas pessoas conectadas e cuja quantidade tende a
crescer. Segundo um relatório sobre economia digital divulgado do final de 2017 emitido pela
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (sigla em inglês,
UNCTAD), há mais de 120 milhões de brasileiros com conexão à rede mundial e o país está
entre os maiores usuários do mundo.
Os tempos atuais são de muita informação mas, nem sempre as pessoas conseguem
selecionar e fazer um bom proveito delas. Zygmunt Bauman, ilustre sociólogo e filósofo
polonês, considera na sua obra “Tempos Líquidos” que nos dias de hoje nada é feito para
durar. As coisas com as quais vivemos são passageiras e, nos dias de hoje, até mesmo o amor
tornam-se volátil nesta sociedade.
Acreditamos que por meio da informação e saber é possível superar muitas
dificuldades da sociedade. Neste contexto, nosso país que começou a apresentar dificuldades
econômicas a partir de 2014, sendo que estas foram se agravando nos anos seguintes e
somente agora em 2018 aos poucos está em recuperação.
Para tentar superar as dificuldades uma das máximas é o trabalho e a outra é a
inteligência. Tudo leva crer que umas das formas de contribuir para o país melhorar é por
meio do conhecimento, por meio labor na construção do saber que ocorre no cotidiano, seja
essa construção proveniente dos ambientes profissionais ou acadêmicos e, para que o
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processo tenha solução de continuidade, torna-se interessante que haja a divulgação do
ensino, ciência e tecnologia junto à sociedade.
Mesmo nos tempos difíceis temos trabalhado continuadamente em favor da
disseminação do saber na sociedade. Nós da revista Research, Society and Development
somos gratos a todos personagens que fazem parte da nossa comunidade, principalmente os
autores e leitores que trazem sua inteligência e seu labor e, se dispõe a compartilhar
informações e saberes por meio desta mídia. Nos consideramos felizes e agradecidos por
participar e compartilhar o sucesso de vocês e desse momento histórico.
Pedimos a todos que nos ajudem a divulgar e disseminar as informações e saberes do
periódico e que possamos juntos trabalhar por uma sociedade melhor, mais próspera e feliz
para todos sem exceção. Desejamos boa leitura, sucesso nesta caminhada e busca pelo saber.

Dr. Ricardo Shitsuka
Editor
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