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Os trabalhos publicados na Encontros Bibli vem  testemunhando, ao longo do tempo, 
as transformações da área de Ciência da Informação.  

Os artigos da professora Gladys Ceretta Soria, da Escuela Universitária de 
Bibliotecología y Ciências Afines, da Universidad de la República de Montevideo e da 
professora Mara Eliane Fonseca Rodrigues do Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade Federal Fluminense explicitam algumas destas transformações sob óticas 
diferentes. O trabalho de Ceretta Soria enfoca a relação entre bibliotecários e usuários nas 
bibliotecas universitárias, salientando a necessidade de fortalecer este vínculo. Esta reflexão 
vem enriquecer a troca de idéias em uma área da Biblioteconomia pouco explorada no Brasil. 

O artigo de Rodrigues traz uma reflexão sobre o ensino de Biblioteconomia em nosso 
país, apontando para a necessidade de implementar, nestes cursos, uma educação 
transformadora. Segundo a autora, esta transformação é possível através da interação ensino-
pesquisa. Num momento em que os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
brasileiros questionam o status quo, este artigo relata uma experiência de ensino interessante 
nesse sentido.

Clarice Fortkamp Caldin, professora do Departamento de Ciência da Informação da 
UFSC, aborda a literatura infantil analisando o ponto de vista de diferentes autores.  Mostra, 
além disso, que os textos infantis contemporâneos têm compromisso com a brasilidade e 
sugere a integração de bibliotecários e professores na Hora do Conto.

Na seção dedicada as resenhas o livro de César Augusto Castro, História da 
Biblioteconomia Brasileira, resultado da sua tese de doutorado, é analisado por Rubén 
Urbizagástegui Alvarado, Bibliotecário Associado da Universidade da Califórnia. O livro de 
Gilberto Dupas, Ética e poder na sociedade da informação, é resenhado pelo professor 
Francisco das Chagas de Souza do Departamento de Ciência da Informação da UFSC.  
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