EDITORIAL

USUARIOS, POLÍTICAS E TÉCNICAS
A PontodeAcesso traz, nesse número, resultados de estudos e
pesquisas em campos distintos que convergem para um ponto comum:
políticas e técnicas que viabilizem o encontro do usuário com a
informação. Além dos oito artigos que se debruçam sobre a questão, esse
número foi enriquecido com um ensaio sobre a matematização da
informação e uma entrevista realizada com a Diretora do Programa de
Doutoramento em História e Filosofia da Ciência com Especialidade em
Museologia, da Universidade de Évora, Portugal.
O comportamento de uma comunidade escolar e sua relação com a
biblioteca; a responsabilidade das autoridades e dos profissionais de saúde
na comunicação e informação da terapêutica de doenças crônicas; o uso de
fontes de informação em saúde pelos estudantes da Unirio e a
discriminação e o racismo na produção de conhecimento, compõem o
grupo de estudos voltados para o sujeito consumidor e produtor da
informação, o usuário.
A catalogação e a representação são contempladas com os estudos
sobre os aspectos fundamentais da catalogação racional proposta por
Seymour Lubetzky, enquanto a organização de estruturas de
representação do conhecimento é discutida tomando como fonte
referencial, para o entendimento filosófico sobre conceito, o pensamento
de Deleuze e Guatarri.
A transferência da informação e o risco da patrimonialização dos
documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros são temas tratados
abordando as questões políticas e técnicas que os afetam. O interesse em
relacionar os fenômenos informacionais à análise numérica é revisto, num
ensaio, referenciado por Le Coadic e por fim, a entrevista prometida que
desvela os desafios e as perspectivas do Programa de Doutoramento em
História e Filosofia da Ciência com Especialidade em Museologia, da
Universidade de Évora, Portugal, através da fala da sua Diretora, a
Professora Doutora Maria de Fátima Nunes.
Um elenco promissor de proveitosas leituras.
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