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ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO GEDOC: A COOPERAÇÃO ENTRE A UFRGS E A SOCIEDADE 
CIVIL NA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO EM SOCIOLOGIA. Lucio de Souza Carvalho 
Júnior, Antônio David Cattani (Centro de Documentação Social, Departamento de Sociologia, Instituto de Filosofia 

e CIências Humanas, UFRGS) 
A produção de informação relevante em Sociologia tem na sociedade civil um importante espaço de articulação. Desde 1991, o 
GEDOC-Grupo de Estudos em Documentação desenvolve atividades no sentido de socializar a informação produzida pelas 
entidades de apoio aos movimentos sociais e populares, assim como a informação produzida no meio acadêmico. O objetivo deste 
trabalho foi a análise dos mecanismos de cooperação entre a UFRGS e a sociedade civil dentro da experiência do GEDOC, bem 
como a investigação dos recursos utilizados para tal e a avaliação de sua experiência na obtenção de um repertório qualificado de 
informação em sociologia. Esta análise esteve baseada na participação efetiva do Centro de Documentação Social nas atividades 
do GEDOC. A utilização de softwares específicos no tratamento documental e de mecanismos alternativos de difusão foram 
investigados também à luz da participação. A avaliação da relevância foi levantada junto às coordenações das entidades 
formadoras. Os resultados obtidos indicam duas dimensões de trabalho: a primeira diz respeito à atuação política do grupo e a 
segunda ao trabalho técnico em si. A cooperação entre UFRGS e GEDOC tem se dado mais profundamente a um nível político, já 
que a UFRGS dispõe do Sistema de Bibliotecas para desenvolver suas questões técnicas. No que diz respeito à dimensão técnica, 
o GEDOC utiliza-se do software Micro-ISIS para o processamento das informações e desenvolve projetos de catálogos coletivos 
e meios de difusão eletrônica. Sendo avaliado positivamente pelas entidades formadoras, o GEDOC tem empenhado-se em 
aproximar o meio acadêmico ao meio civil, justamente pelo seu trabalho de tratamento e difusão da informação 
sociológica(CNPq). 
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