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Editorial

Fonte: STUMPF, Ida R.C. Palestra no PPGCI da UFPB, março de 2009.

SOBRE O CAMPO DA CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO NO BRASIL

Em outubro próximo, o campus I da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
em João Pessoa, estará sediando o X 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (Enancib), promovido pela Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 
da Informação (Ancib) e organizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB. O 
tema deste Encontro é “A responsabilidade social da 
Ciência da Informação”, que pode ser compreendida 
como a de facilitar a transmissão do conhecimento 
para quem dele necessita, na sociedade. 

A nosso ver, isso implica em conhecer e 
agir sobre os processos de registro e organização 
do conhecimento, gestão e comunicação da 
informação e seus usuários reais e potenciais, 
na sociedade. Os indícios dessa visão podem 
ser observados na expansão da pós-graduação 
e respectivas áreas de interesse desse campo 
científi co, no Brasil.

O crescimento do campo da Ciência da 
Informação está estreitamente relacionado às 
atividades da Ancib, fundada em junho de 
1989 graças ao esforço de alguns dos cursos 
e programas de pós-graduação da área. Sua 
fi nalidade é acompanhar e estimular as atividades 
de ensino de pós-graduação e de pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil. 

As atividades da Ancib estruturam-se em 
duas frentes: os Programas de Pós-Graduação, 
que são representados por seus coordenadores, 
e o Enancib, um fórum de debates e refl exões 
que reúne pesquisadores interessados em 
temas especializados da Ciência da Informação, 
organizados em Grupos de Trabalho1 a saber:
GT 1: Estudos Históricos e Epistemológicos da 
Ciência da Informação
GT 2: Organização e Representação do Conhecimento
GT 3: Mediação, Circulação e Uso da Informação
GT 4: Gestão da Informação e do Conhecimento nas 
Organizações
GT 5: Política e Economia da Informação
GT 6: Informação, Educação e Trabalho
GT 7: Produção e Comunicação da Informação em 
CT&I
GT 8: Informação e Tecnologia
GT 9: Museu, Patrimônio e Informação

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CI NO BRASIL – Áreas 
de concentração

Ano de Início

LINHAS DE PESQUISA
M D

IBICT/ UFRJ (convênios UFRJ – 1983-2002 e UFF - 2003-2008)
Informação e Mediações Sociais e Tecnológicas para o Conhecimento

1970
2008

1992
2008

- Epistemologia e Interdisciplinaridade na Ciência da Informação
- Organização, Estrutura e Fluxos da Informação
- Informação, Sociedade e Gestão Estratégica

UFMG
Produção, Organização e Utilização da Informação 1976 1997

- Gestão da Informação e do Conhecimento; 
- Informação, Cultura e Sociedade; 
- Organização e Uso da Informação.

UNB 
Transferência da Informação 1978 1992

- Gestão da Informação e do Conhecimento; 
- Arquitetura da Informação; 
- Comunicação da Informação;

UNESP / Marília
Informação, Tecnologia e Conhecimento 1998 2005

- Informação e Tecnologia; 
- Organização da Informação;
- Gestão, Mediação e Uso da Informação. 

UFBA
Informação e Conhecimento na Sociedade Contemporânea 2000 - - Informação e Conhecimento em Ambientes Organizacionais; 

- Informação e Contextos Socioeconômicos.
UFSC 
Gestão da Informação 2000 - - Fluxos de Informação;

- Profi ssionais da Informação.
USP 
Cultura e Informação 2006 2006 - Acesso à Informação;

- Mediação e Ação Cultural. 
UFPB 
Informação, Conhecimento e Sociedade 2007 - - Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação;

- Ética, Gestão e Políticas de Informação.
UEL Mestrado profi ssional 
Gestão da Informação 2007 - - Organização e compartilhamento da informação e do conhecimento.
UFF
Dimensões Contemporâneas da Informação e do Conhecimento 2008 -

Teoria, - Epistemologia, Interdisciplinaridade e Ciência da Informação;
Representação- , Gestão e Tecnologia da informação;
Informação, - Conhecimento e Sociedade.

UFPE 
Informação, Memória e Tecnologias 2008 - Memória - da Informação Científi ca e Tecnológica
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1  Disponível em www.ancib.org.br. 
2  Alusão à abertura do Relatório do Banco Mundial 1998-1999: “O conhecimento é como a luz. Imponderável e intangível,viaja facilmente pelo mundo, 
iluminando as vidas de milhares de pessoas [...]”. WORLD BANK. Knowledge for development. Disponível em: <htpp://www.worldbank.org/wdr/>. Acesso 
em novembro de 1998.

para quem dele necessita. Mais ainda, os 
indícios revelam o ator social desse processo: os 
profi ssionais da informação. 

Assim, enquanto sujeitos da história é 
nossa essa responsabilidade social — no cotidiano 
das atividades nos cursos de pós-graduação 
e graduação, que formam os profi ssionais, e 
nas unidades de informação que registram, 
organizam e disseminam o conhecimento que 
voa nas asas da informação. Com nossa ação no 
mundo, podemos iluminar2 a vida das pessoas 
em todas as situações nas quais necessitem de 
informação para criar novos conhecimentos.  

É nesse sentido que trabalhamos no campo 
da Ciência da Informação, na crença em um 
futuro onde o tesouro de conhecimentos será 
compartilhado por toda a humanidade. Depende 
de nós.

Gustavo Henrique de Araujo Freire
Isa Maria Freire

Editores

Por sua vez, os cursos de pós-graduação 
recomendados e reconhecidos na área de Ciência 
da Informação, conforme informação da Capes 
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (2008), e respectivas áreas de 
concentração, são:

Um olhar sobre esse território, que 
constitui institucionalmente o campo da Ciência 
da Informação no Brasil, revela termos comuns 
aos Grupos de Trabalhos da Ancib e às áreas de 
concentração e linhas de pesquisa dos Programas 
de Pós-Graduação, a saber:

Epistemologia, Organização, Representação, 
Conhecimento, Mediações [sociais e tecnológicas], 
Uso [utilização], Gestão, Política(s), Comunicação, 
Tecnologia(s).

Se olharmos mais acuradamente, 
podemos acrescentar: Cultura [ação cultural], 
Sociedade [contextos socieconômicos; dimensões 
contemporâneas], Memória. Esses sinais remetem 
à nossa compreensão sobre a responsabilidade 
social no campo da Ciência da Informação, de 
promover a comunicação do conhecimento 


