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RESUMO 

Analisa o perfil do profissional da informação/bibliotecário, no âmbito da 
responsabilidade social, dos profissionais atuantes nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN, especificamente do Serviço de Apoio a 
Pequenas e Micro Empresas-SEBRAE e o Centro de Tecnologia do Gás-
CTGÁS. Identifica as funções educativas e sociais desses profissionais, bem 
como o tipo de responsabilidade social desempenhado por eles. A metodologia 
utilizada na realização dessa pesquisa foi de natureza exploratória explicativa 
tendo como instrumento de coleta de dados um questionário aplicado a 
profissionais da informação/bibliotecário nos centros de documentação do 
SEBRAE e CTGÁS. Apresenta sugestões de como o profissional da 
informação/bibliotecário pode atuar na área da responsabilidade social partindo 
do principio de que seu objeto de estudo é a informação e que através dele 
podemos transformar alguns problemas sociais existente na comunidade. 
Mostra que em algumas empresas este trabalho já está sendo realizado 
comprovado através do resultado dos questionários aplicados nos centros de 
documentação pesquisados e que existem profissionais da 
informação/bibliotecário que atuam no âmbito da responsabilidade social sem, 
contudo reconhecer que está prestando esse serviço a comunidade. 

Palavras-chave: Biblioteconomia. Bibliotecário. Responsabilidade social. 



  

ABSTRACT 

This work aims to analyze the librarian/informational professional profile related 

to social responsability perspective. This is done taking into consideration 

professionals who work at the Serviço de Apoio a Pequenas e Micro Empresas-

SEBRAE and Centro de Tecnologia do Gás-CTGÁS. The research also 

indentifies pedagogical and social functions of these professionals as well as the 

kind of social responsabilty developed by them. The methodology used was of 

exploratory nature. A questionnaire was used to collect data amongst the 

professionals. Suggestions are made related to how the library and information 

professional can act upon the área of the social responsability, since information 

is considered a study object which is able to transform social problems in 

communities. Resuits show that work related to social responsabilty is being 

done without further perception of it. 

Key Words: Library Science. Librarian. Social Responsability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A elaboração dessa pesquisa fundamenta-se inicialmente nas 

observações de experiência como estagiária, onde houve a oportunidade de 

confrontar as teorias adquiridas no âmbito acadêmico, com uma real prática em 

ambientes informacionais. 

Sabe-se que são poucas as bibliografias que se preocupam em discutir a 

prática profissional e seu relacionamento com a realidade social, ou seja, uma 

prática que tenha como objetivo principal desenvolver um saber produzido e 

sistematizado de forma que a população tenha acesso à solução de seus 

problemas do dia-a-dia e a elevação de seu nível cultural, de modo a 

proporcionar ao profissional da informação a participação ativa nas decisões 

sociais buscando dessa forma resgatar o conceito e a prática da cidadania. 

Segundo Cysne (1993, p.21) "Nenhum problema teria a área, assim 

concebendo a sua prática, se o trabalho que desenvolve estivesse satisfazendo 

aos anseios sociais da informação, e também a si". 

O interesse em provocar uma reflexão sobre o tema, bem como contribuir 

para a formação do profissional da informação no aspecto social, nos instigou a 

realizar esta pesquisa. 

Sendo assim, esta teve como objetivo geral analisar a forma de 

compreensão do profissional da informação sobre o seu fazer profissional em 

relação a sua ação no contexto social nos Centros de Documentação e 

Informação do Serviço de Apoio a Pequenas e Micro Empresas - SEBRAE e o 

Centro de Tecnologia do Gás - CTGÁS. 

E como objetivos específicos identificar a formação acadêmica do 

profissional   da   informação   voltada   para   a   visão   social;   e   o   tipo da 

responsabilidade        social        desenvolvida        pelo        profissional da 

informação/bibliotecário. 
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Para uma melhor compreensão do tema, o trabalho está distribuído da 

seguinte forma: 

O segundo capítulo relata sobre o profissional da informação 

descrevendo as mudanças ocorridas no perfil deste profissional no decorrer do 

tempo, e os espaços ocupados pelo mesmo. 

O terceiro capítulo discorre sobre a democratização da informação. 

O quarto capítulo descreve a responsabilidade social, enfocando dois 

pontos que são os projetos e ações sociais, além de descrever o papel social do 

bibliotecário. No quinto capítulo é feita uma caracterização das empresas 

pesquisadas mostrando a forma de atuação na comunidade a qual pertence. 

O sexto capítulo descreve a metodologia utilizada mostrando sua 

natureza exploratória explicativa, a medida que buscou informações sobre a 

atuação dos profissionais da informação/bibliotecário na área da 

responsabilidade social das empresas, identificando fatores que contribuem para 

a realização dessa responsabilidade social. 

O sétimo capítulo mostra a análise feita com os dados coletados através 

do questionário aplicado. 

No oitavo e último capítulo concluí-se que ao profissional da 

informação/bibliotecário fica, portanto, o papel de refletir sobre as questões 

sociais e assumir o seu compromisso social com a profissão e a comunidade na 

qual atua, procurando conscientizar a empresa também da responsabilidade 

que a mesma possui com a comunidade. 
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2 PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

O conceito de profissional da informação surgiu de uma idéia de 

mudança, de valorização e de diversificação das atividades ligados a área 

informacional. 

Le Coadic (1996, p.106) afirma que: 

Por profissionais da informação entendemos todas as pessoas, 
(ainda são poucos) homens e mulheres, que adquirem 
informações registradas em diferentes suportes, organizam, 
descrevem, indexam, armazenam, recuperam e distribuem 
essa informação em sua forma original ou como produtos 
elaborados a partir dela. 

Desta forma verifica-se que a idéia de Profissional da Informação não é 

específica nem prerrogativa do bibliotecário, ao contrário, ela identifica uma 

gama de profissionais que trabalham com a informação em seus vários 

aspectos, abordagens, suportes e momentos. 

O perfil do bibliotecário brasileiro passou por diversas mudanças, desde 

o surgimento do curso de Biblioteconomia no país em 1910, até os dias atuais. 

Com o advento das novas tecnologias e as novas técnicas de gerenciamento, 

vem alterando assim o perfil dos profissionais ao longo dos séculos. 

Segundo Guimarães (1997, apud MARTINS, [2002?]) no inicio do século 

XX até o ano de 1930 o bibliotecário possuía uma visão humanística, ligado a 

cultura e as artes, sob forte influência francesa, devido a origem do curso de 

biblioteconomia estar ligado a École Nationale des Charles, em Paris. 

Assim os profissionais de biblioteconomia tinham seu papel reduzido a 

vigiar coleções de manuscritos, de livros e de outros impressos, onde as 

bibliotecas eram restritas às instituições religiosas e coleções particulares de 

instituições de ensino público. 
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Várias influências modificaram ao longo do século seu perfil, sua 

formação, entre elas a criação do curso de ensino técnico em biblioteconomia, 

o reconhecimento profissional, o primeiro congresso na área que reuniu 

diversos profissionais, originando maior participação e uma educação 

continuada dos mesmos. 

De acordo com Martins [2002?] no ano de 1980 com a reformação 

curricular nos cursos de biblioteconomia, o bibliotecário passa a ter um perfil de 

agente cultural e de informação. 

O crescimento editorial e a diversificação de suportes informacionais 

contribuíram para que o profissional da informação ampliasse seu conceito 

para se tornar o Moderno Profissional da Informação - MPI. 

Em se tratando do perfil do bibliotecário tradicional, Castro (2000), 

sugere dividi-lo em três partes distintas: 

Preservador - aquele profissional que se limita a guardar o seu acervo 

disponibilizando para o seu usuário o menos possível. Esse profissional tem a 

característica de manipular a informação em vez de disseminá-la; 

Educador - quando age como professor fornecendo a informação e 

preparando o seu usuário para buscá-la de forma autônoma; 

Agente social - quando age como comunicador, organizador da 

informação para sua recuperação, mediador da informação entre o acervo e o 

usuário, pesquisador, líder, gerente informacional etc. 

No aspecto relacionado à tecnologia, Martins [2002?] aponta como 

propulsora das principais modificações no perfil do trabalho, aumento da 

responsabilidade individual, influência no mercado internacional e da 

competitividade do bibliotecário. 

Existem quatro dimensões que são consideradas complementares, 

independentes e fundamentais ao processo formativo do profissional da 

informação da atualidade que são: a profissional, a cidadã, a investigativa e a 

comunicativa. 
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Na dimensão profissional destaca-se aspectos relativos a sua 

especificidade de conteúdo que caracterizam as áreas de arquivologia e 

biblioteconomia, levando em conta pontos comuns relacionados a realidade 

informativa, pautada em suportes documentais e na organização e 

disponibilização da informação para geração do conhecimento. 

Na dimensão cidadã há uma formação comprometida com o contexto 

social em que se encontra o profissional, priorizando e elevando a qualidade de 

vida dos indivíduos e dos grupos dos quais fazemos parte. 

Já a dimensão investigativa se dá através de um compromisso da 

universidade com uma postura de reflexão e criação gerando novos 

conhecimentos. 

A dimensão comunicativa se encontra associada à missão educativa do 

profissional da informação tanto no âmbito da promoção do acesso à 

informação como no incentivo a geração de conhecimento. 

Entende-se que o profissional da informação deve ser um especialista 

na área do conhecimento em que atua e um conhecedor dos recursos 

informacionais e das técnicas disponíveis no tratamento da documentação, 

tornando-se um gerente efetivo e um líder capaz de enfrentar as mudanças e 

suas conseqüências. 

Com isso, pode-se afirmar que o profissional da informação que possui 

um perfil empreendedor poderá expandir seu campo de atuação, como sujeito 

ativo e participativo das várias fases do processo de geração e transferência da 

informação. 

Ainda sobre o perfil do profissional da informação, Tarapanoff (1997, p. 

7) afirma que "[...] o perfil do profissional da informação no Brasil aparece como 

o do bibliotecário desenvolvendo e assumindo papeis tradicionais, mas com 

um crescente envolvimento em novas tecnologias e novos procedimentos 

administrativos." 

O profissional da informação deve seguir portanto, as mudanças das 

novas tecnologias e se preparar para seu uso, procurando modificar a forma e 
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o meio de mediar a informação, desenvolvendo modelos eficazes para atender a 

essa nova realidade. 

A atualização contínua será necessária para qualquer profissional que 

queira ser competente e dinâmico, mas, no entanto a formação básica será 

fundamental na medida em que o indivíduo aprende a relacionar a teoria e a 

prática antes de atuar no mercado. 

Uma das categorias adotadas pelo profissional da informação está 

voltada para a área da gerência. O gerente de informação deve ser um 

profissional moderno, receptivo e disposto a aplicar seus conhecimentos de 

maneira crítica e objetiva dominando as ferramentas pertinentes a cada 

processo, tornando-se dessa forma um profissional interdisciplinar, 

modemizador da administração documental, parceiro idôneo para o 

desenvolvimento das instituições e do país. 

Para atuar no terceiro milênio com qualidade o profissional da 

informação precisa ter definido algumas questões como: 

> Capacitação do profissional da informação buscando conhecimento 

para sua atuação; 

> Redefinição da unidade/sistema de informação visando uma 

interação profunda entre os atores do cenário; 

> Vocação definida e voltada para serviços informacionais buscando a 

satisfação do cliente; 

> Visualizar a unidade/sistema de informação de forma crítica 

buscando melhorar continuamente. 

Partindo destes princípios qualquer profissional da informação se 

encontrará apto a atuar no novo paradigma da informação. 

Com o perfil acima descrito, o profissional da informação deve gerenciar 

a sua unidade de informação, com uma visão centrada no usuário, ser 

participativo e ter uma co-responsabilidade voltada para a interação com o 

meio  externo,  apresentando  características  de  administração  estratégica, 
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flexibilidade na hierarquia, trabalho em equipe de forma compartilhada, 

capacitando e avaliando a informação com uma visão sistêmica da realidade e 

ampliação da capacidade organizacional criadora e inovadora. 

Para Tarapanoff (2002) não existe um perfil único para o profissional que 

como um "soldado universal" atende a todas as demandas de informação nas 

organizações e na sociedade. 

Existem sim papéis a serem preenchidos e demandas específicas a 

serem atendidas por profissionais com os mais diversos perfis consagrados e 

emergentes, tendo como único objetivo o trabalho com a informação e o 

conhecimento, agregando valor à primeira e facilitando o acesso, transferindo 

informação e o conhecimento para todos. 

Todos os perfis abordados vêm atrelados a um outro fato que ocorre na 

sociedade da informação, o da democratização da informação. 
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3 DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

A informação disponível é uma necessidade básica para os cidadãos e 

compete as unidades e sistemas de informação garantir aos mesmos que esse 

acesso seja feito de uma forma rápida e eficaz. 

Ela é o alicerce de uma sociedade democrática, centrada na cidadania, 

uma vez que a mesma pode contribuir para que os cidadãos tomem 

conhecimento das circunstâncias e elementos contraditórios da realidade e dê 

condições para que os mesmos consigam transformá-la. 

De acordo com Araújo (2001, p. 1), "[...] a partir de uma visão 

etimológica a informação pode ser conceituada como prática social que 

envolve ações de atribuição e comunicação de sentido". 

Sendo a informação o insumo básico para a sobrevivência do homem, o 

bibliotecário tem a função de divulgar informações necessárias para o 

desenvolvimento social, intelectual e cultural da sociedade. 

Tarapanoff (2002, [p. 2])1 diz que:  

[...] é preciso levar a informação à sociedade e ensiná-la a usar 
a informação, tanto no que diz respeito ao seu 
desenvolvimento econômico como para o seu desenvolvimento 
social e humano propriamente dito. 

Segundo Freire; Araújo (1999, p. 10): 

[..] a informação é a mais poderosa força de transformação do 
homem. O poder da informação, aliado aos modernos meios de 
comunicação de massa, tem capacidade ilimitada de 
transformar culturalmente o homem, a sociedade e a própria 
humanidade como um todo. 

1 Por se tratar de uma revista eletrônica a paginação citada foi feita de acordo com o total de folhas que 
possui o documento. 
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De acordo com Barreto (1999, [p.1])2 ela pode ser definida como "Conjuntos 

significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em 

seu grupo, ou a sociedade". 

Na sociedade contemporânea o conhecimento é um bem de valor que não 

temos como mensurá-lo, por isso tornou-se necessário à criação de formas que 

contribuíssem para a sua difusão. 

O termo explosão da informação originou-se no contexto da informação 

científica e tecnológica, rapidamente ultrapassando essas fronteiras. 

De acordo com Araújo (1995, p.25): 

O número de registros em bases de dados computadorizados, 
bibliográficos ou não, de acesso público, cresceu de 52 milhões 
em 1975 para cerca de 5 bilhões em 1989, um crescimento de 
mais de 9.500% em menos de 15 anos. Se devido ao seu 
crescimento a literatura científica, deu origem à expressão 
explosão da informação, como caracterizar um crescimento de 
cerca de 10 mil por cento em um período de igual duração? 

O Sistema da Informação juntamente com o computador e com as novas 

tecnologias de informação e telecomunicações tem como objetivo primordial, fornecer 

toda a informação que vem sendo utilizada até hoje. 

Segundo Araújo (1995, p. 27): 

Os Sistemas de Informação vêm, ao longo do tempo, definindo 
seus próprios objetivos em contextualizações diversas. Tais 
contextualizações imprimem-lhes conotações que vão de 
armazéns estáticos de documentos (os que visam dar acesso 
aos documentos), até sistemas dinâmicos de processamento e 
disseminação de documentos (os que visam maximizar o uso da 
coleção). 

O uso dessas novas tecnologias da informação nos subsistemas de um Sistema 

de Recuperação da Informação é, considerado na maioria das vezes, uma réplica 

ampliada e acelerada dos processos manuais. 

2 Por se tratar de uma revista eletrônica a paginação citada foi feita de acordo com o total de folhas que 
possui o documento 
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Até hoje, não realizaram estudos que comprovasse a necessidade de 

mudar esses subsistemas e, muito menos, de como a tecnologia pudesse 

ajudar nessas mudanças. 

De acordo com Araújo (1995), no contexto de sistemas de informação, 

esse fenômeno é claro, pois a informação expandiu e a preocupação principal 

do Sistema de Informação foi a de acompanhar esse crescimento, sem 

questionar as possíveis conseqüências advindas. Talvez, por não entender o 

fenômeno informação e confundi-lo com o fenômeno documento /simulacro da 

informação. 

Convém ressaltar que a capacidade de armazenamento, processamento 

e transmissão de informação estão sendo levadas a números infinitos, à 

capacidade de assimilação do homem, isto é, estão sendo levadas à 

saturação, devido ao uso incorreto das novas tecnologias e conseqüentemente 

o uso incorreto dos documentos. 

Ainda em termos sistêmicos, é necessário que faça uma avaliação dos 

objetivos do sistema que estão sendo atingidos, e para isto, é importante que 

os mesmos, sejam expressos em termos reais. 

A reversão pode ser interpretada como um retorno, uma volta para uma 

nova interpretação/visão de mundo. 

Conforme Araújo (1995, p. 28): 

Reverter o crescimento exponencial significa reduzir a 
velocidade do crescimento, de tal forma que essa 
desaceleração possibilite uma reversão do sistema a tamanhos 
menores, mais adequados; em outras palavras, crescer mais 
devagar, alterar sua própria relação tempo-espaço com a 
explosão da informação. 

Neste contexto a reversão significa uma reconstrução mental não de um 

sistema original, mas sim de um sistema capaz de repensar uma nova visão de 

mundo em termos de tamanhos mais adequados. 
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Todavia deve-se usar a informação sobre o próprio sistema para 

modificá-la de acordo com as necessidades da sociedade de informação para 

que ele possa realmente ser um sistema de recuperação da informação. 

Diante de tal fato isso não implica mera redução de tamanho, mas um 

repensar conceitual sobre a entidade enquanto sistema social, onde as 

reformulações necessitem ir além de cortes quantitativos, sendo necessário 

repensar o sistema em seus subsistemas, processos, componentes, para que 

dele se extraia informação, e não uma simulação. 

Segundo Bari (2000, p.36) "o tratamento da informação é a função de 

vital importância, define a identidade da profissão do bibliotecário, por se 

constituir atividade de maior especificidade do ramo". 

Contudo, os profissionais da informação/bibliotecário devem estar 

sempre atualizados para poder melhor difundir a informação e atender as 

necessidades sociais básicas dos usuários, pondo em prática a sua 

responsabilidade social. 
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4 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade social é uma ação transformadora, ou seja, é uma 

forma de inserção social e uma intervenção direta em busca da solução de 

problemas sociais existentes, estimulando o desenvolvimento do cidadão, 

fomentando a cidadania individual e coletiva, sendo que sua ética social está 

centrada no dever cívico. 

Para Freire; Araújo (1999, p. 10): 

[...] a transmissão de conhecimentos para aqueles que dele 
necessitam é uma responsabilidade social, e essa 
responsabilidade social parece nos ser o fundamento em si 
para a 'ciência da informação'. A área de atuação dessa nova 
ciência se define, assim, a partir da responsabilidade social de 
facilitar a comunicação de mensagens entre um emissor e um 
receptor humano. 

De acordo com Melo Neto; Froes(2001, p. 35) "a cidadania é uma 

dimensão que não pode ser esquecida, a cidadania individual de cada 

funcionário, a cidadania coletiva e a promoção da cidadania pela empresa junto 

a sociedade e a comunidade." 

O exercício da responsabilidade social possui dois focos distintos que 

são: os projetos sociais e as ações comunitárias. 

Os projetos sociais têm como objetivo principal a busca de soluções de 

problemas que afligem a população, enquanto que as ações comunitárias são 

realizadas através da participação de empresas em programas e campanhas 

sociais realizadas pelo governo, sendo esta participação feita através de 

doações, ações de apoio e trabalhos voluntários de seus empregados. 

As transformações produzidas pela revolução tecnológica as 

conseqüências exercidas na diversificação do fazer dos profissionais da 

informação e, mais especificamente, dos bibliotecários, enfatiza, de forma 

significativa a responsabilidade social que o bibliotecário possui em suas 

diferentes atividades. 
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Estas transformações sociais fazem com que os bibliotecários estejam 

preparados para responder as novas necessidades da sociedade do 

conhecimento obrigando-os a entender os novos papéis que a sociedade exige 

que sejam criados. 

Tornando-se evidentes questões como: o trabalho em bibliotecas sem 

muros; a atuação em redes; o contato com outros profissionais; a capacidade 

de inovar, a inclusão digital, dentre outros pontos. 

Os usuários virtuais, vão exigir uma mudança no foco da atuação 

bibliotecária, provocando o desaparecimento de limites ainda presentes nas 

profissões tradicionais, na medida em que passa a ser um valor importante no 

mundo de hoje, o fazer com o outro e o fazer para o outro. 

Contudo, pode-se dizer que a responsabilidade social é coletiva, e 

mobilizadora, pois valoriza a cidadania promovendo a inclusão social. Nesse 

aspecto veremos a seguir o papel do bibliotecário enquanto ator social. 

4.1 O PAPEL SOCIAL DO BIBLIOTECÁRIO 

A função social mais antiga do profissional bibliotecário é a de preservar 

a cultura humana, na medida que a biblioteca é o local de guarda dos registros 

gravados do conhecimento. 

Conforme Tarapanoff (1997, p. 22) "Seu propósito ou finalidade social é 

preservar a memória da produção intelectual de uma organização, de uma 

instituição, de um local, de uma região, de um país, do indivíduo e da 

sociedade [...]". 

A evolução tecnológica dos meios de comunicação proporcionou uma 

expansão no acesso à distância das informações mais complexas, 

democratizando o acesso ao conhecimento. 
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Devido a esse fato a profissão de bibliotecário passou por grandes 

transformações, possibilitando a mudança do papel tradicional do 

bibliotecário/guardião para incluir responsabilidades voltadas aos interesses da 

sociedade, pois sabemos que a informação é fator primordial para todos os 

seres humanos. 

As transformações vivenciadas na profissão, no contato com seu 

usuário e com a Internet tem representado um grande desafio e mostrado que 

este mundo globalizado exige profissionais cada vez mais qualificados, com 

habilidades para tomar decisões e principalmente que não tenham medo de 

inovar, não esquecendo que o trabalho informacional é um trabalho de troca. 

Segundo Cunha (2003, p.2), "Na realidade numa sociedade onde o trato 

com a informação tornou-se fundamental, o fazer dos profissionais da 

informação é cada vez mais compartilhados com outros profissionais." Com 

isto, percebe-se que a profissão do bibliotecário é essencialmente social, ou 

seja, é uma profissão de contato com o outro por isso os profissionais da 

informação alcançarão mais vantagens com a colaboração de outros 

profissionais no serviço bibliotecário. 

Os profissionais da informação têm o compromisso social de fornecer a 

informação certa no momento certo, ou seja, passar para os usuários 

informações como direito e deveres, e aos pesquisadores, informações 

precisas de forma que desperte curiosidades e interesse ao receber os 

resultados solicitados.  

Os bibliotecários exercem diversas funções sendo de fundamental 

importância não esquecer que os mesmos possuem na sociedade um 

importante papel. 

De acordo com Mueller (1989, p. 65), "[...] na educação o bibliotecário é 

visto como um professor informal, responsável pelo uso correto de acervo e, 

principalmente pelo aprimoramento da mente dos usuários da biblioteca [...]". 

Dessa forma entende-se que o bibliotecário tem como função educacional, 

ensinar o uso correto do acervo, orientando a sociedade na aquisição do 
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conhecimento,  preparando-a  para que  possa  sozinha  buscar informações 

sempre que necessite. 

Segundo Mueller (1989, p. 66), "[...] a missão do bibliotecário é fornecer 

fontes e itens de informação aos seus usuários. Seu papel é responder 

indagações, suprir informações, e outras atividades de suporte [...]". 

A responsabilidade social do bibliotecário vai além das informações 

registradas. Ela é percebida principalmente no âmbito das chamadas 

informações utilitárias, que beneficiam a população carente, não alfabetizada, 

que necessitam de informações básicas à sobrevivência, como as relacionadas 

à saúde ou aos direitos trabalhistas, entre outros. 

Segundo Cunha (2003, p.4), existem algumas premissas que o 

profissional bibliotecário precisa lembrar: 

As necessidades de informação dos cidadãos numa biblioteca 
pública são atendidas isto reflete-se, via de regra, na conquista 

de direitos básicos da cidadania; 
Os  pesquisadores  tem   suas   necessidades  de  informação 

atendidas, isto reflete-se no progresso cientifico do país; 
O atendimento eficaz de alunos de escolas primárias por parte 
dos bibliotecários pode vir a despertar o gosto pela leitura e a 

curiosidade por novas descobertas; 
A  participação  de bibliotecários   na  definição  de  políticas 

nacionais   de   informação,   de   projetos   nacionais   como   o 
Programa Sociedade da Informação pode fazer a diferença, por 
exemplo,  nos critérios  de definição  das  prioridades  deste 
programa, na ênfase a participação das bibliotecas públicas 

nesse processo. 

São várias as direções tomadas pelo profissional bibliotecário devido a 

diversificação que está ocorrendo na sua profissão: surgem novas alianças 

com a propagação de grupos de trabalhos interdisciplinar, uma integração 

entre vários profissionais, interesse particular por tipo de suporte informacional 

e novas especialidades. 

O compromisso profissional proporcionou o questionamento das bases 

teóricas da formação profissional, dando sugestões de outras que necessitam 

ser trabalhadas para se ter uma formação que capacite o profissional da 

informação para uma visão crítica do seu cotidiano profissional, pois o que se 
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percebe é que a área da biblioteconomia possui bibliografias que de forma 

direta ou indireta questionam o trabalho desses profissionais da informação, 

sendo encontrada apenas uma pequena quantidade de bibliografias feitas para 

auxiliar a discussão da prática do profissional da informação no seu 

relacionamento com a realidade social, como ação para a democratização da 

sociedade através da socialização da informação. 

O profissional da informação tem dado grande ênfase à técnica, que tem 

aumentado e dividido a prática entre o pensar e o fazer, e o entendimento da 

neutralidade do seu trabalho torna secundário o saber e aquilo que é 

transmitido, não percebendo com isso a força social. 

Segundo Cysne, (1993, p.52) "o valor social da biblioteca e do serviço 

de profissionais competentes é sempre aceitável quando se fala em 

necessidades de organizar a informação para sua própria disseminação". 

Acredita-se que as mudanças ocorridas no contexto social tem sido 

responsáveis pelas atribuições indicadas ao profissional da informação bem 

como pelos papéis que a biblioteca deve desempenhar. 

Um dos grandes problemas enfrentados pela biblioteca atualmente é a 

comunicação, pois a mesma ainda não possui condições de assegurar ao 

usuário que as informações relevantes que lhe são dadas no momento em que 

necessitarem darão respostas as suas questões. 

A prática social do bibliotecário desenvolve-se através de habilidades, 

competências e atitudes, objetivando atender as novas e diversificadas 

expectativas que emergem da sociedade. 

Com isso pode-se afirmar que o bibliotecário é um agente transformador 

da sociedade e tem como tarefa primordial, comunicar a informação de forma 

que o usuário desperte o desejo de aprender e de discutir. Só assim estaremos 

cumprindo o nosso papel de agente transformador da sociedade. 
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5 RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS 

A responsabilidade social das empresas está intimamente ligada às 

obrigações que a empresa têm para com a sociedade na qual elas atuam. Esta 

relação de compromisso para com a sociedade fica mais acentuada quando se 

trata do usuário da informação. Este participante ativo na vida das empresas 

que é o destinatário final do produto que além de exigente está, hoje em dia, 

mais consciente de seu papel na sociedade. A seguir será feita a 

caracterização de empresas que buscam realizar seu compromisso social com 

a comunidade na qual prestam serviços. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS - CTGÁS 

O Centro de Tecnologia do Gás foi criado a partir de um consórcio entre 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e a Petrobrás em 

outubro de 1997, tendo a finalidade de estimular o uso do gás natural no 

diversos âmbitos do mercado nacional e atender a cadeia produtiva do gás 

natural, ensino, pesquisa, assessoria e informação tecnológica. 

Sua missão é: 

Prover e antecipar soluções para a indústria do gás natural, 
através da Educação Profissional, da Assessoria técnica e 
tecnológica, da informação Tecnológica e da Pesquisa 
Aplicada, com competitividade e responsabilidade Social. 
(CTGÁS, 2004, p.2). 

A sua estrutura organizacional foi estabelecida a partir de dois modelos 

de gestão tecnológica, são eles Petrobrás e SENAI. Está localizado em Natal 

na Avenida Capitão Mor Gouveia Lagoa Nova n°1480, e pertence a uma rede 
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formada por mais  14 estados brasileiros denominados Rede Nacional de Núcleos 

de Tecnologias do Gás - REGAS. 

O CTGÁS tem como meta: 

> "Elevar a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas de utilização 

do GN e de outros combustíveis gasosos; 

> Conscientizar e promover a utilização da energia de gás natural 

enfatizando aspectos de custo, eficiência, segurança e impacto ambiental; 

> Contribuir para o aumento da competitividade das indústrias com a 

utilização do gás natural; 

> Maximizar a eficiência energética dos sistemas de consumo para 

todos os segmentos de aplicação do GN; 

> Contribuir para a melhoria das condições ambientais do país, a partir 

do incentivo para a utilização da energia do gás natural em substituição a 

outras fontes ou insumos." 

A sua moderna estrutura física, está distribuída em mais de 14.000 m2, 

conta com 11 Laboratórios de serviços , 7 Laboratórios de ensino, 7 Oficinas-

didáticas (inclusive uma Oficina Escola -Unidade Convertedora ), 20 Salas de 

aula, 2 Auditórios com capacidade para 70 e 195 pessoas, 2 Salas de 

videoconferência (conexão com a Infovia CNI) e Biblioteca especializada em 

Gás Natural. 

Os laboratórios do CTGÁS: 
 

Capacitação        de        Recursos 
Humanos; 

Gás Natural Veicular; 

Qualidade do Gás Natural; Meio Ambiente; 

Conversão de Equipamentos; Informações Estratégicas; 

Desenvolvimento Tecnológico; Consultorias e Auditorias Técnicas; 

Climatização / Refrigeração; Combustão; 

Geração e Cogeração; Tecnologia         de         Transporte, 

Distribuição e Armazenamento de Gás. 
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A organização do centro é estabelecida pela divisão de Coordenadorias, 

cada qual desenvolve projetos próprios que colaboram para o desenvolvimento 

do centro, são: 

> UNINF - Coordenadoria de Informação Tecnológica; 

> UNPA - Coordenadoria de Pesquisa Aplicada; 

> UNED - Coordenadoria de Educação; 

> UNATT - Coordenadoria de Assessoria Técnica e Tecnológica; 

> UNAF - Coordenadoria Administrativa Financeira; 

> UNRM - Coordenadoria de Relações com o Mercado. 

5.1.1 A Unidade de Informação (UNINF) 

A Unidade de Negócios de Informação - UNINF, localizada no Centro de 

Tecnologias do Gás, caracteriza-se como uma instituição técnica, pois atende a 

uma demanda de clientes que procuram informações técnicas da área do gás, 

e tem como objetivo ser um canal de comunicação que leve aos seus clientes 

tudo de mais relevante em matéria de informação na área em que atua. 

Sua missão é "desenvolver e manter sistemas de informações 

tecnológicas, estratégicas e de mercado, capazes de suprir as necessidades 

dos clientes CTGÁS, fornecendo informações efetivas e de fácil entendimento, 

no tempo certo, que subsidiem seus processos decisórios (CTGÁS, p. 1,2004) 

Presta consultoria aos seus clientes por meio dos seus produtos e 

serviços. Utiliza vários meios para recuperar a informação para seus clientes 

como pesquisa na Internet, Cd - rom, periódicos técnicos, fitas de vídeo entre 

outros. 
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Seu quadro de recursos humanos é composto por: 01 Coordenador, 03 

Bibliotecários, 02 Estagiários de Biblioteconomia, 01 Estagiário de informática, 

01 estagiário de Radialismo, 01 Funcionário da área de administração, 01 Web 

designer. É uma biblioteca de livre acesso, pois não tem restrições de acesso 

para um determinado tipo de cliente. Funciona de segunda a sexta das 07:00 

às 20:00h. 

A necessidade de informação especializada atualmente exige eficiência 

de quem a disponibiliza, pois a exigência do mercado requer do processo de 

transferência dessa informação, uma estrutura de recursos humanos e físicos 

competentes que atendam com qualidade a demanda especializada. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS - SEBRAE 

O SEBRAE é um serviço autônomo instituído sob a forma de sociedade 

civil sem fins lucrativos e foi criado pela Lei N° 8.029 de 12/04/90 depois 

alterada pela Lei N° 8.154 de 28/12/90 e regulamentado pelo Decreto N° 

99.570, de 09/10/91, tem por objetivo primordial o desenvolvimento das micros 

e pequenas empresas, sejam elas indústrias, comércio e de serviços em seus 

aspectos tecnológico, gerenciais e recursos humanos em paralelo com as 

políticas nacionais de desenvolvimento. 

O SEBRAE tem 29 anos e é organizado sob a forma de sistema 

composto por uma unidade central de coordenação sediada em Brasília e por 

unidades presentes nos 27 estados brasileiros e no Distrito Federal, e é 

administrado por um Conselho Deliberativo Nacional, um Conselho Fiscal e de 

uma Diretoria Executiva, seus recursos vêm de uma contribuição parafiscal de 

0,3%, incidente sobre as folhas de salários e recolhidas pelas empresas ao 
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INSS, que a repassa ao SEBRAE, de acordo com o artigo 8o, parágrafo 3o da Lei 

N° 8.029, de 12/04/90. 

É uma entidade empresarial voltada para atender ao segmento privado 

(micro empresários e empreendedores), embora desempenhe uma função 

pública e tenha em consideração as necessidades do desenvolvimento 

econômico e social do país. 

Os serviços oferecidos pelo SEBRAE 

> Informações empresárias; 

> Busca de marcas; 

> Legalização de empresas; 

> Desenvolvimento   empresarial    (crédito,    treinamento,    tecnologia   e 

consultoria). 

Para fornecer informações selecionadas e organizada de forma que o 

empresário ganhasse tempo o SEBRAE criou o Centro de Documentação e 

Informação - CDI que serve como Centro de Informações para micro e 

pequenos empresários, além de atender a estudantes e comunidade em geral 

este Centro conta com uma bibliotecária que é responsável em planejar, 

coordenar, supervisionar, orientar as atividades e serviços e delegação das 

atividades especificas. 

5.2.1 Centro de Documentação e Informação - CDI 

O CDI é uma biblioteca especializada na área sócio-econômica, com 

informações voltada para o segmento empresarial. 

Sua missão é localizar informações nas mais diversas áreas, selecioná-las 

para difundir a sua clientela que é formada  por micro e  pequenos 
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empresários, estudantes e a comunidade em geral, funciona de segunda a sexta-

feira das 8:30h às 12h e das 14:OOh às 18:00h., permitindo aos seus usuários 

acesso livre ao acervo. 

Seu quadro de recursos humanos é formado por duas bibliotecárias, 

uma funcionária efetiva que tem a sua formação no Curso de Letras, dois 

estagiários no turno da manhã do Curso de Biblioteconomia e um estagiário no 

turno da tarde com formação em Turismo. 

O seu acervo é formado por aproximadamente 5.000 documentos entre 

livros, fitas de vídeos e artigos de periódicos que abordam assuntos 

relacionados a atividade empresarial. Apesar de não ser volumoso existe um 

crescimento constante do acervo. 

A recuperação da informação é rápida e precisa, pois é informatizada e 

atende as necessidades de descrição dos documentos e o acesso à 

informação está nos padrões internacionais de comunicação de dados. Os 

equipamentos de informação estão atualizadas dentro destes padrões. 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na construção desse estudo foi de natureza 

exploratória e explicativa. A pesquisa exploratória é definida segundo Martins 

(1994, apud BORBA; LIMA, 2004, p. 30) como "uma abordagem adotada para a 

busca de maiores informações sobre determinado assunto e tem como 

finalidade formular problemas e hipóteses para estudos posteriores" 

A partir dessa definição, a natureza exploratória se confirma, uma vez 

que se trata de uma busca de informações sobre a atuação dos profissionais da 

informação na área da responsabilidade social em empresas. E será explicativa 

à medida que procurará identificar os fatores que contribuem para a constatação 

da realização ou não da responsabilidade social nas empresas. 

A partir do objetivo de conhecer a atuação dos profissionais da 

informação na área da responsabilidade social no Serviço de Apoio as 

Pequenas e Micro Empresas SEBRAE e o Centro de Tecnologia do Gás -

CTGÁS, estabeleceu-se como método de investigação a aplicação de um 

questionário (ver Apêndice A) com os funcionários atuantes destas empresas. 

Este trabalho se constituiu de duas partes: na primeira foi feita uma 

pesquisa bibliográfica, onde procurou mostrar a atuação do profissional da 

informação na área da responsabilidade social, pois segundo Martins, (1994, 

apud BORBA; LIMA 2004, p.28) a pesquisa bibliográfica "tem como objetivo 

recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes 

sobre determinado assunto". Esta pesquisa serviu de embasamento teórico para 

a elaboração das questões a serem abordadas aos profissionais entrevistados 

A segunda parte foi à aplicação do questionário como instrumento para 

análise, pretendendo dispor de alguns dados recolhidos, entretanto a 

responsabilidade social não foi conceituada. Os questionários foram 

encaminhados  a  profissionais  da  informação  inseridos  no  CTGÁS  e  no 
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SEBRAE, com perguntas elaboradas para a compreensão do objeto de estudo 

desse trabalho. 

O trabalho apresentará tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, 

no entanto nossa proposta vai se deter no aspecto qualitativo de estudo, dada a 

importância da compreensão sobre o processo sócial no qual está inserido o 

profissional da informação. 

Foram escolhidas para ser entrevistadas uma amostra representativa de 

04 profissionais, predominando o sexo feminino. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

Para conhecer melhor a atuação do profissional informação na área da 

Responsabilidade Social foi feita uma análise de cada ponto do questionário, 

traçando o perfil desse profissional bem como sua atuação na área da 

Responsabilidade Social na empresa na qual está inserida. 

Questão 1 - Cargo Ocupado 

Quanto ao cargo ocupado, 100% dos profissionais entrevistados ocupam 

o cargo de bibliotecário. Esta constatação ratifica a importância que possui o 

profissional da informação/bibliotecário em uma unidade de informação. 

Gráfico 1 - Cargo ocupado 

 
Fonte: Questionário aplicado nos centros de 

documentação da cidade do Natal/RN 

Questão 2 - Formação Acadêmica

Das pessoas entrevistadas 100% tem sua formação acadêmica em
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Biblioteconomia. Com isso pode-se perceber que as empresas cumprem o que 
rege a Legislação no seu Art. 3o quando relata que a profissão de bibliotecário 
só pode ser assumida por pessoas portadoras de diplomas, expedido por 
Escola de Biblioteconomia de nível superior. 

Gráfico 2 - Formação acadêmica 

 
Fonte: Questionário aplicado nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN 

Questão 3 - Faixa Etária 

Com relação à faixa etária 50% possuem idade acima de 41 anos, 25% 
está entre a faixa de 20 a 30 anos, e 25% está entre 31 e 40 anos. 

Convém ressaltar que existe um equilíbrio quanto à faixa etária, pois as 
experiências de ambas as faixas etárias são compartilhadas no âmbito 
profissional. 
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Gráfico 3 - Faixa etária 
 

■ 20 a 30 anos 25% ■ 31 

a 40 anos 25% O Acima 

de 40 anos 50% 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN 

Questão 4 - Atuação da empresa no âmbito da Responsabilidade Social externa 

desenvolvendo relações com a comunidade 

Dos profissionais entrevistados 75% responderam que não atuam no 

âmbito da responsabilidade social, pois sua empresa presta serviço ao 

comércio e indústria, enquanto que 25% responderam que sim, pois a empresa 

procura despertar nos seus funcionários a importância da responsabilidade 

social que os mesmos possuem com a comunidade. 

Sabemos que a responsabilidade social tem como definição ser uma 

ação transformadora, ou seja, uma forma de inserção social e uma intervenção 

direta em busca da solução de problemas sociais existentes, o que nos mostra 

que as empresas entrevistadas estão preocupadas apenas em prestar serviços 

a um público específico, sem, contudo levar em consideração os problemas 

sociais existentes. 
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Gráfico 4 - Atuação da empresa no âmbito da 
responsabilidade social externa desenvolvendo 
relações com a comunidade. 

 

■ SIM 25% 
■ NÃO 75% 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de documentação 
da cidade do Natal/RN 

Questão 5 - A empresa empreende algum tipo de ação social 

De acordo com as respostas, 50% das empresas não empreendem 

nenhum tipo de ação social, pois são empresas civis sem fins lucrativos, 

enquanto que 50 % empreende ação social, através de programas sociais. 

Comprovando que apesar de todas as dificuldades existentes ainda 

existem empresas que se preocupam com os problemas sociais existentes no 

contexto social no qual estão inseridos. 

Gráfico 5 - A empresa empreende algum tipo de ação social 
 

■ SIM 50% 
■ NÃO 50% 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN 
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Questão 6 - Ações Sociais direcionadas para os problemas sociais da comunidade 

? 

Em 50% dos entrevistados não existem ações sociais, pois a empresa na 

qual estes profissionais atuam são empresas voltadas para o serviço social 

autônomo, enquanto que 50% possuem ação social. 

Os profissionais da informação/bibliotecários na maioria das vezes, não 

reconhecem que a responsabilidade social pode-se dar em diversos âmbitos, como 

atendendo a comunidade na área de educação com cursos profissionalizantes e 

também com ações desenvolvidas no meio ambiente. 

Portanto, percebemos que diante das dificuldades existentes, 

encontramos empresas que desenvolvem ações sociais voltadas para os problemas 

da comunidade. 

Gráfico 6 - Ações sociais direcionadas para os problemas sociais da 

comunidade 
 

■ SIM 50% 
■ NÃO 50% 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de documentação 
da cidade do Natal/RN 
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Questão 7 -A empresa prioriza algum problema social? 

Dos entrevistados 50% das empresas priorizam a educação que é um 

dos grandes problemas da sociedade na qual estamos inseridos, enquanto 

50% não prioriza nenhuma ação social. 

Dessa forma podemos perceber que existem empresas que tem 

consciência dos problemas sociais existentes na comunidade na qual estão 

inseridas e que existem empresas que não possuem essa consciência. 

Cabendo aos profissionais da informação trabalhar essa conscientização junto 

a todos que formam a empresa. 

Tendo em vista que sobre essa temática, vimos que o profissional da 

informação/bibliotecário desde a antiguidade já possuía a responsabilidade 

social da disseminação, guardar os livros e atualmente esta responsabilidade 

social está voltada também para os problemas sociais da comunidade a qual 

está inserida. 

Gráfico 7 - Priorização de algum problema 
social pela empresa 

 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN 
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Questão 8 - De que forma você como profissional da informação contribui para sua 
empresa atuar no âmbito da responsabilidade social? 

Dos profissionais entrevistados 75% dão essa contribuição através da 
disseminação da informação, organização de bibliotecas e do projeto "Livro 
Amigo Cabugi", enquanto que 25 % diz não contribuir, pois a empresa na qual 
atua não dá abertura para que a mesma possa realizar alguma ação desse 
tipo. 

Portanto, identificamos na maioria das empresas entrevistadas uma 
conscientização com relação a contribuição social que pode ser desenvolvida 
na sociedade. 

Gráfico 8 - Contribuição dada pelo profissional da informação para 
a empresa atuar no âmbito da responsabilidade social. 

 

■ SIM 75% ■ 

NÃO 25% 

Fonte: Questionário aplicado nos centros de documentação da 
cidade do Natal/RN 
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população, por isso deve acompanhar as questões sociais favorecendo o 

acesso a informação através da democratização do conhecimento. 

Gráfico 10 - Os problemas informacionais devem ser desvinculados das 

questões sociais. 

 
Fonte: Questionário aplicado nos centros de 
documentação da cidade do Natal/RN 



 42

Vanessa de Oliveira Pessoa  

Profissional da Informação/Bibliotecário e Sua Atuação no Âmbito da Responsabilidade Social dos Centros de Documentação da 
Cidade do Natal/RN 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisar, através da pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, 

pode-se constatar que o profissional da informação/bibliotecário não é somente 

um profissional que trabalha com o acervo nos centros de documentação, mas é 

um profissional que também se preocupa com a sociedade, ou seja, procura 

ajudar a comunidade através da busca de soluções de problemas sociais 

existentes no meio em que está inserido. 

A função social do profissional da informação/bibliotecário vem desde os 

primórdios da civilização quando o mesmo tinha como função principal ser o 

guardião dos livros e atualmente esta função está voltada para os interesses da 

sociedade. 

Com o avanço tecnológico e a democratização da informação fez-se 

necessário uma nova postura do profissional da informação/bibliotecário. 

Habilidades e conhecimentos para o desempenho profissional serão cada vez 

mais necessários como também capacidade de respostas às mudanças, assim 

como competências e habilidades para a sua atuação no âmbito social dos 

centros de documentação, de uma formação atualizada, competitiva e contínua. 

A responsabilidade social deve ser compartilhada entre a empresa e o 

profissional da informação/bibliotecário. A empresa precisa se modernizar para 

conseguir melhores resultados, investir em novas formas de educar, ser flexível às 

mudanças e ficar atenta aos problemas sociais encontrados e o profissional da 

informação/bibliotecário tem que fazer a sua parte, através de habilidades, 

competências e atitudes com o objetivo de atender as diversificadas 

expectativas que emergem da sociedade. 

De acordo com os resultados obtidos nos questionários aplicados 

concluímos que: 
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> As empresas já estão se preocupando em contratar profissionais da 

informação/bibliotecário habilitados para atuar nos centros de documentação. 

Com isso podemos perceber que as empresas estão cumprindo o que relata a 

legislação do bibliotecário em seu art. 3o. 

> Constatou-se também que existe uma troca de experiências entre os 

profissionais com relação à faixa etária. 

> Viu-se que as empresas atuam no âmbito da responsabilidade social 

através da prestação de serviços específicos a sua clientela, sem levar em 

conta os problemas sociais encontrados no ambiente em que se está inserido. 

> Foi constatado que apesar das dificuldades, uma das empresas se 

preocupa em solucionar problemas sociais através da realização de ações 

sociais voltadas para os problemas da comunidade. 

> Ficou comprovado que as empresas de alguma forma atuam no âmbito 

da responsabilidade social, mas que existem profissionais que não reconhecem 

essa atuação de sua empresa. 

> Quanto à priorização de algum problema social ficou constatado que 

existe empresas que possui consciência dos problemas sociais de sua 

comunidade e procuram resolvê-los através de ações sociais e que possui 

empresas que não possui essa consciência, ficando a cargo do profissional da 

informação/bibliotecário trabalhar essa conscientização junto a todos que 

fazem a empresa. 

> Dos profissionais entrevistados ficou constatado que todos possuem 

uma conscientização em relação à contribuição social que pode ser 

desenvolvida na sociedade. 

> Das empresas entrevistadas vimos que atualmente algumas 

acompanham as mudanças sociais através de seu envolvimento com o 

desenvolvimento social, econômico e cultural, enquanto que algumas não 

conseguem acompanhar essas mudanças devido principalmente não 

possuírem condições financeiras para acompanhar as mudanças exigidas no 

sistema de informação/conhecimento. 
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> Quanto aos problemas informacionais serem desvinculados das questões 

sociais podemos constatar que a informação é a base para a educação e por 

esse motivo deve acompanhar as questões sociais dando oportunidade a todos 

a terem acesso a informação através da democratização do conhecimento. 

Diante do que foi visto, espera-se que este trabalho estimule a 

realização de outras pesquisas partindo dos resultados apresentados e que 

questões sobre a responsabilidade social do profissional da 

informação/bibliotecário não abordadas aqui possam ser investigadas, 

contribuindo assim para o enriquecimento na formação e atuação desse 

profissional. 
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APÊNDICE A - Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 

QUESTIONÁRIO 

Gostaria da colaboração de V. Sa. no sentido de preencher e responder as 

questões abaixo referentes à pesquisa intitulada "Função Social do Profissional da 

Informação". 

1 Qual a sua profissão ?___________________________________________ 

2 Formação acadêmica. 

(  ) Nível superior   - Qual __________________________________________  

(   ) Nível Médio 

3 Faixa Etária 

(    ) 20 a 30 anos (    ) 31 a 

40 anos (    ) Acima de 41 

anos 

4 A sua empresa atua no âmbito da responsabilidade social externa, desenvolvendo 

relações com a comunidade a sua volta ? 

(    ) Sim (    ) Não 

Por quê ? ______________________________________________________  
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5 O tipo de ação social empreendido pela empresa é de: 

(    ) Projetos sociais próprios (     ) Programas sociais do governo (     ) Outras 

entidades 

6 As ações sociais são direcionadas para os problemas sociais da comunidade ? 

(    )Sim (     )Não 

Quais ? ________________________________________________________ 

7 A sua empresa prioriza algum problema social ? 

(    )Sim (    )Não 

Qual?____________________________________________________________  

8 Você como profissional da informação contribui para que sua empresa atue no 

âmbito da responsabilidade social ? 

(     )Sim (     )Não 

De que forma?_____________________________________________________  

9 Você acha que as bibliotecas e centros de documentação atualmente acompanham 

as mudanças sociais? 

(    )Sim (    )Não 

Por quê? ___________________________  

10 Você acha que os problemas informacionais devem ser desvinculados das 

questões sociais? 

(    )Sim (    )Não 

Por quê? ___________________________________________________________________ 

11 Caso deseje complementar algumas das questões, utilize o espaço abaixo. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 




