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Editorial

A cultura digital e os periódicos científicos
A comunicação, as tecnologias e a educação, quando bem trabalhadas, podem trazer
um futuro melhor para as pessoas e os povos possibilitando do entendimento, gosto pela
leitura, busca e construção de saberes, valores, cidadania e respeito às diferenças. Essa
comunicação ocorre com o suporte das mídias que levam a informação para de um local para
outro e por meio dela as pessoas constroem valores comuns e a cultura do seu tempo.
Nos tempos atuais existe uma cultura de convergência das mídias e os meios de
comunicação gradualmente estão caminhando para se encontrar na Web que é a grande rede
mundial que funciona utilizando os recursos de infraestrutura de comunicação da Internet.
A cultura atual digital de boa parte da população tem semelhança com o que considera
o visionário educador, intelectual, filósofo, e, teórico da comunicação, o canadense Herbert
Marshall McLuhan que foi professor universitário na Universidade de Manitoba, no Trinity
Hall e na conceituada Universidade de Cambridge. Ele há décadas atrás, formulou na época
seu conceito de Aldeia Global no início dos anos 60, quando ainda não havia a grande rede
mundial de computadores e, os meios de comunicação ocorriam principalmente por meio de
jornais e revistas em papel e, o rádio e a televisão da época.
Na época de McLuhan surgiram vários movimentos em favor da liberdade no uso das
roupas: surgiu o uso cabelo longo dos Beatles, a mini-saia para as mulheres, o movimento dos
hippies e, tudo isso culminaria nas décadas seguintes com o movimento pelo software livre na
década de 90, por meio da licença GNU e, mais à frente nos anos 2000 pelo movimento em
favor do hardware livre com a distribuição livre de projetos de hardware pelo mundo e que
têm possibilitado a automação predial, industrial e outras por meio por exemplo dos arduínos,
rapberry, impressoras 3D, robótica e assim a história humana vai tendo solução de
continuidade.
No contexto apresentado, os periódicos científicos de acesso livre na Web, como é o
caso de nossa revista Research, Society and Development, trazem a possibilidade de
disseminação democrática de informação multidisciplinar e saberes às pessoas e, numa
rapidez, quantidade e qualidade sem precedentes e nunca imaginados em nenhum período
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anterior da sociedade e da história humana.
As revistas cientificas nacionais e internacionais trabalham com critérios e avaliadores
de modo a manter um elevado nível de qualidade e trazer a informação atualizada. Dessa
forma, também os periódicos favorecem a integração de povos. No caso do nosso periódico,
os povos da comunidade de língua portuguesa e os conhecedores ou do espanhol ou da língua
inglesa que são idiomas atualmente aceitos nas edições.
Nossa revista é voltada principalmente para você leitor e para todos leitores
interessados no saber e construção do conhecimento e, para os autores dos artigos que vão
construir a ligação com seus leitores por meio de letras, palavras, ideias, metodologias,
informações e conclusões. Para nós é uma grande honra servirmos à comunidade e a
sociedade brasileira e mundial.
Desejamos boa leitura, sucesso a todos da comunidade e sociedade.

Dr. Ricardo Shitsuka
Editor
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