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GÊNESE DA PESQUISA

O caso dos portadores de necessidades especiais (PNE)......

Campello (1988) – informação utilitária

IFLA (1994) – Biblioteca Pública

Almeida Junior (1997) – cidadania

Suaiden (1995) – informação utilitária - prioridade

Monteiro e Silva (2014) – informação utilitária em BU



OBJETIVO GERAL

Verificar como a literatura e a biblioteca pública do Estado 

do Espírito Santo (BPES) aborda o tema democratização 

da informação utilitária.



OBJETIVO ESPECÍFICOS

1 - conceituar biblioteca pública, democratização da informação e

informação utilitária;

2 - Caracterizar a importância da democratização da informação utilitária

pelas bibliotecas públicas;

3 - analisar, com base no contexto da Biblioteca Pública do Estado do

Espírito Santo, se essa unidade dissemina a informação utilitária



METODOLOGIA

1 – Pesquisa bibliográfica em autores nacionais que retratam o tema em

questão;

2 – Pesquisa de campo realizada por meio da aplicação de entrevista ao

bibliotecário gestor da Biblioteca Pública Estadual.



OBJETIVO PRINCIPAL DA BPES

Fonte: dados da pesquisa (2014).

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Qual o objetivo principal da BPES ao

prestar serviços e produtos à

população capixaba.

Independente de todas as atividades bibliotecárias realizadas

pela unidade, o objetivo maior que perfaz todos os demais

está relacionado às necessidades demandadas pela

comunidade na qual a biblioteca atende.



ATIVIDADES PRINCIPAIS REALIZADAS NA BPES

Fonte: dados da pesquisa (2014).

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Qual o foco principal das

atividades realizadas pelos

profissionais.

A unidade de informação está sustentada no

paradigma do usuário, com vistas a considerar suas

necessidades no momento de elaborar os produtos e

serviços de informação.



PÚBLICO ALVO DA BIBLIOTECA

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Qual o público real (que frequenta

assiduamente) desta unidade?

Além do público real, a biblioteca

está preparada para atender

usuários potenciais (outros

usuários que não frequentam)?

O público que frequenta assiduamente a biblioteca está

relacionado a jovens e adultos que buscam consultas e

empréstimos para estudo e lazer. A biblioteca tem

condições físicas de atendimento a outros usuários

potenciais e tem prestado serviço ao público

diferenciado como os de deficiência visual e especiais

por parceria entre a APABB, haja vista que o espaço

poderá sim atender a novos projetos e programas mais

amplos futuramente.

Fonte: dados da pesquisa (2014).



PREOCUPAÇÕES COM A COMUNIDADE

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Existe alguma preocupação (ou

projeto) direcionada aos problemas

enfrentados pelos cidadãos da

comunidade? Em caso positivo,

relate.

Sim. Temos atendimento a pessoas de públicos diferenciados

como os deficientes visuais pelo setor Braille e também

cedemos espaço para as reuniões e oficinas para os

usuários da APABB que atuam semanalmente no setor

infantil.

Fonte: dados da pesquisa (2014).



SERVIÇOS OFERECIDOS

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Qual a preocupação maior para

esta unidade em relação às

necessidades emergenciais do

cidadão, consideradas como

utilitárias? Aqui, nesta unidade,

prioriza-se o Serviço de

Informação ao Cidadão (SIC)?”.

A preocupação maior atualmente da BPES está relacionada

ao atendimento de usuários em geral, considerando que os

programas e projetos são desenvolvidos de acordo com a

procura dos serviços, em consideração a serviços de

informação utilitária ainda não há projeto específico para

este fim”

Fonte: dados da pesquisa (2014).



BIBLIOTECÁRIO ATUANTE EM SERVIÇO 

DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC

Fonte: dados da pesquisa (2014).

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Como você analisa, que órgãos

do governo como o CRAS e a

Casa do Cidadão, não possuem

em seus quadros um bibliotecário

como agente disseminador da

informação?

“[...] se tivesse um profissional bibliotecário nesses

espaços contribuiria bastante para a organização da

informação e surgimento de novos serviços entre as

secretarias de ação social, educação e cultura”

(bibliotecário entrevistado).



BIBLIOTECAS E A DEMOCRATIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO

Fonte: dados da pesquisa (2014).

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

De modo geral, vocês consideram

como válido a preocupação das

bibliotecas com os problemas

sociais? Acreditam que as

bibliotecas poderiam contribuir

para a construção da cidadania ao

viabilizar a democratização da

informação? De que forma esse

processo poderia ser concretizado?

Sim, acredito que a Biblioteconomia pode contribuir em

várias áreas devido a sua transversalidade e um ponto de

partida para este processo seria o engajamento dos

profissionais bibliotecários nos assuntos ligados a

democracia exercendo atividades em associações, ONGs e

também em conselhos representativos da sociedade civil”

(bibliotecário entrevistado).



BIBLIOTECA PÚBLICA E 

DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

UTILITÁRIA

Fonte: dados da pesquisa (2014).

Pergunta Resposta do bibliotecário entrevistado

Como a informação utilitária(do dia

a dia do cidadão) pode ser melhor

gerenciada por esta unidade de

informação

Essa questão está ligada ao organograma da política pública,

onde dividem as funções de cada departamento ou setor, neste

conceito a informação utilitária fica sob as responsabilidades

das secretarias de ação social e não das pastas de educação e

cultura, que normalmente são gestoras de bibliotecas

públicas” (bibliotecário entrevistado).



PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

•De modo geral, através do estudo, foi possível concluir que há

distanciamento entre biblioteca pública e o oferecimento de

informação utilitária, estando a referida biblioteca equiparada, tão

somente, à preparação e disseminação de informações voltadas

para estudo, pesquisa e lazer, não tendo atenção especial da

administração pública na elaboração de projetos em prol da

construção de serviços de informação utilitária.



À GUISA DE CONCLUSÕES

 A literatura analisada há evidencias que a informação utilitária tem sido procurada por usuários da

informação, no entanto, em muitos países como o Brasil, embora os profissionais saibam da importância e

necessidade desse tipo de informação, sua concretização na ambiência das bibliotecas ainda constitui uma

utopia.

 A pesquisa detecta que o profissional bibliotecário possui conhecimento a respeito das funcionalidades da

informação utilitária, além de ter uma visão do campo de atuação em outros espaços, especialmente junto a

secretarias e órgãos que lidam com informação de ordem utilitária e que deveriam ser disseminadas a todas

as comunidades, favorecendo o despertar da função social do profissional da informação, agregando valor

no cotidiano de vida dos indivíduos.

 Cumpre destacar que, embora a realidade biblioteconômica no Brasil ainda é fictícia, no que se refere à

disseminação da informação utilitária, os desafios impostos pela sociedade contemporânea, bem como a

contribuição interdisciplinar de outras áreas como a Ciência da Informação, vislumbra novos olhares sobre

essa problemática, requerendo um novo posicionamento da sociedade em relação às contribuições dos

bibliotecários no uso da informação utilitária.
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