
 
Editorial 
 
A Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) lança o seu primeiro 
número de 2021, referente ao seu nono volume, cujo tema é alusivo a parceira com o 
“Mestrado Profissional em Biblioteconomia & Universidade Federal do Cariri”. Para 
esta parceria, envolveu pesquisadores das seguintes instituições: Centro 
Universitário Paraíso (UniFAP), Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Regional do Cariri 
(URCA). 
 
Publicar, nas condições atuais, significa dar a voz e o espaço no intuito de socializar e 
de registrar como estamos, mesmo diante de tantas adversidades, pensando e 
praticando a Ciência da Informação, em específico deste número, na região do Cariri 
cearense. Incluindo o fardo financeiro que as universidades vem sofrendo, soma-se a 
pandemia do COVID-19 que, diante da inoperância política, devasta famílias e nos 
deixará sequelas sociais, educacionais e psicológicas jamais vividas.  
 
Em particular, essa edição diz respeito à parceria entre a RACIn e o Mestrado 
Profissional em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 
Contribuir com a disseminação da produção dessa pós-graduação, ainda que 
represente uma amostra, permite dar visibilidade às pesquisas fomentadas no 
interior cearense, cujo polo é a cidade de Juazeiro do Norte. 
 
Dos clássicos temas como representação da informação, preservação, biblioteca 
escolar e organização e recuperação da informação, às temáticas do momento, a 
saber, empreendedorismo, dispositivo móvel e resource description framework. O 
necessário registro da memória e da cultura não poderiam deixar de compor essa 
publicação, considerando a representatividade e a nossa identidade nordestina, 
expresso na literatura de cordel, na fé, na festa de Santo Antônio de Barbalha, nos 
grupos de cultura tradicional e, sem dúvida, não poderia faltar o olhar sobre o Padre 
Cícero. A sensibilidade da pesquisa é realçada nesta pós-graduação quando acentua a 
prática interdisciplinar com estudos voltados para o museu, o arquivo audiovisual, a 
linguagem de marcação, a pesquisa arte-informada e visual, o isquares, a tradição 
oral, o telejornalismo e o prontuário eletrônico. 
 
As investigações, que fazem parte desse número da RACIn, demonstram a 
responsabilidade com o seu lugar de fala, legitimando sua cultura, memória e 
identidade, ao mesmo tempo em que se atualiza e apresenta sua versatilidade e 
criatividade. Todos esses elementos característicos de uma ciência social humana. 
 
Ressaltamos que todos os artigos submetidos e avaliados, ao final desse processo, 9 
documentos foram publicados nesse número. 
 
Mais uma vez, o Editorial da Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) 
deseja a todos uma proveitosa leitura! 
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