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EDITORIAL

Tempos de mudanças e incertezas: a relevância da
preservação e transmissão do conhecimento em
evidência

Prezados leitores,
Ao iniciarmos nossa jornada frente aos processos editoriais da Revista Ágora: Arquivologia
em debate, o lançamento desta edição se tornou o momento mais aguardado por toda a equipe,
para ser celebrado com entusiasmo. E é com muito contentamento que apresentamos a
publicação de mais um número. Neste ano, a revista traz várias novidades, mas antes de mencionálas faz-se necessário abordar brevemente o assunto que, de certo modo, tem nos mantidos
separados, mas que, ao mesmo tempo, também fortaleceu nossa união durante o ano que passou.
Os impactos negativos que a pandemia causada pela Covid-19 tem provocado nas nossas
vidas pessoais e profissionais são assombrosos. Profissionais de diversas áreas da Ciência da
Informação vêm passando por momentos de dúvidas e precariedade. As Universidades, os
cientistas e pesquisadores são constantemente acometidos. O descaso com a saúde, políticas
públicas e educação são alarmantes. No âmbito da vida individual, o exercício profissional e as
vivências pessoais têm tido suas distinções borradas.
Contudo, mesmo diante deste cenário instável e desafiador, continuamos contando com a
Ciência, e testemunhamos a produção de muito conteúdo teórico e experimental. E, em meio a
tudo isso, nossa equipe pôde direcionar seus esforços a uma revista consolidada na área, buscando
aprendizados e fortalecimento neste período atípico. Pudemos repensar e propor as mudanças
que estão aqui já implementadas, no que se refere primeiramente à publicação em fluxo contínuo,
com a finalidade de melhorar a qualidade e acelerar os processos editoriais, acompanhando as
tendências das publicações científicas. Também tivemos a oportunidade de discutir e avaliar as
políticas editoriais da revista, praticando algumas alterações. Além disso, a revista será parceira de
eventos científicos, disponibilizando as publicações dos melhores trabalhos em sessões especiais.
Dentro das diversas questões e dificuldades emocionais, profissionais e financeiras que muitos de
nós passamos, tentamos ser fortes, nos mantendo unidos, otimistas e colaborando dentro daquilo
que nos foi possível, porque queremos continuar contribuindo para esta área de conhecimento e
porque acreditamos na Ciência. Tentamos treinar o olhar para ir além dos hábitos e rotinas já
estabelecidos no contato diário interpessoal presencial, mas não necessariamente eliminar tais
conhecimentos, tão próprios e particulares ao cotidiano que consideramos normal. Assim, fez-se
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um caminho que exigiu flexibilidade e diálogo com diferentes disciplinas e com uma equipe
dedicada e empreendedora. E esses novos saberes adquiridos causaram uma efervescência,
resultando em um trabalho consistente.
Quando atribuímos um valor às mudanças estruturais da Revista, passamos a reconhecer
ainda mais a relevância das pesquisas na área da Arquivologia na nossa sociedade. Os artigos das
pesquisas aqui apresentados servem de veículo para narrar e comunicar a consolidação e as
referências teóricas da Arquivologia. Isso mostra que o novo conteúdo é conceitual e não somente
visual.
A Revista Ágora: Arquivologia em debate reforça seu compromisso com os pesquisadores e
com esta área de estudo, principalmente em torno das questões teóricas e metodológicas que nos
permitem debater os fenômenos de inovação associados à Arquivologia. É aqui neste espaço que
nossa imaginação e nosso pensamento são capazes de repensar, reconstruir e ampliar, nos dando o
ânimo para prosseguir. Aqui também a área se consolida.
Ao me despedir neste editorial, agradeço e cumprimento a equipe da Revista Ágora:
Arquivologia em debate, principais protagonistas dessas mudanças. O esforço coletivo de todos
permite fomentar o desenvolvimento e disseminação do saber científico. Lembramos a relevância
da empresa Lepidus Tecnologia no apoio técnico com a hospedagem, manutenção do sistema
operacional e migração do software OJS.
Desejamos que a leitura desta revista seja proveitosa e que todas as experiências e desafios
enfrentados nesse atípico ano de 2020 nos sirvam como força propulsora para a capacidade de
inovação e de resiliência que podem nos ajudar a tornar os anos vindouros mais promissores.
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