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EDITORIAL 
 
A história das idéias, em um determinado campo do conhecimento, se faz por meio de seus 

cientistas e de suas instituições. Ela torna visível a produção intelectual deste campo, construída por 

seus atores individuais e coletivos. Neste sentido, o ENANCIB é um elemento-chave neste processo 

de construção, o momento por excelência da disseminação do conhecimento nesta área. Ele permite a 

continuidade da história, o desenvolvimento da Ciência da Informação que se faz no Brasil e a coesão 

de sua comunidade. Por meio de debates, da troca de idéias e de experiências, promovem a construção 

da identidade deste campo científico, sua visibilidade, a delimitação de suas fronteiras e sua inter-

relação com outras áreas do conhecimento. O ENANCIB permite, além disso, a construção de novas 

parcerias científicas e a consolidação dos grupos de trabalho existentes. Este evento vem se 

estabelecendo, desde 1994, como fundamental para a consolidação e estruturação da área da Ciência 

da Informação brasileira, influenciando o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação do país. 

Um campo se constrói somente se compreender as especificidades dos processos que 

atravessam o seu caminho. Em sua evolução, a Ciência da Informação, nos últimos 50 anos, tem se 

caracterizado pela diversidade de suas abordagens buscando definir a sua essência, por diferentes 

estudos e teorias. Nestes estudos, inúmeros aportes conceituais vêm sendo apresentados por diferentes 

pensadores por meio da visão particular de cada um deles. Na realidade, cada um adota uma forma 

distinta de observar, representar e explicitar a realidade com base na sua visão de mundo. Alguns 

autores enfatizam os aspectos comunicacionais da Ciência da Informação; outros destacam sua função 

social; outros, ainda, ressaltam sua forte ligação com as tecnologias. 

Este número da revista Encontros Bibli traz quatorze artigos apresentados no VI ENANCIB, 

realizado em Florianópolis de 28 a 30 de novembro de 2005, selecionados em cada Grupo de Trabalho 

como os mais significativos de sua área.  

Destacamos do conjunto dos artigos apresentados aspectos relacionados às novas abordagens e 

métodos de trabalho, ao deslocamento do enfoque dos espaços tradicionais para novos ambientes, ao 

uso intensivo das tecnologias e sua relação com o ambiente em que estão inseridas, às aplicações de 

pesquisa em contextos específicos como, por exemplo, as agências de fomento, as bibliotecas digitais, 

o meio empresarial e as redes sociais, entre outros. 
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