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BIBLIOTECAS E MÍDIAS SOCIAIS
Cláudio Gottschalg-Duque1

1 INTRODUÇÃO

As várias definições de biblioteca, embora possam se diferenciar em um detalhe 
ou outro, convergem para um conceito básico que implica um espaço, físico e/
ou virtual, que concentra e disponibiliza informação veiculada, hoje em dia, em 
diversos e distintos materiais. 

A partir desses conceitos de biblioteca, sugerimos os seguintes questiona-
mentos para iniciarmos este estudo: como os bibliotecários estão pensando a 
comunicação no século XXI? Como a interação com o possível usuário está sendo 
mediada? A utilização de mídias sociais digitais para a divulgação da biblioteca 
e de seus acervos modificou a comunicação ou apenas houve uma adaptação das 
abordagens tradicionais utilizadas para a divulgação da biblioteca e de seus serviços? 
O que é uma biblioteca no século XXI? As bibliotecas continuarão sendo centros 
informacionais, centros comunitários que contêm ambientes propícios ao estudo 
pessoal, bem como para a aprendizagem colaborativa, ou terão de se reinventar 
como “meras” provedoras de serviços e produtos digitais?

O que são mídias sociais e mídias sociais digitais? Qual a relevância de mídias 
como weblog, microblog, Facebook (FB), Twitter?

As mídias sociais são os meios comunicacionais pelos quais as pessoas interagem 
socialmente. Para alguns autores (Boyd e Ellison, 2007; Obar e Wildman, 2015; 
Schejter e Tirosh, 2015), a definição do que vem a ser mídia social é confusa, por-
tanto imprecisa. Para Obar e Wildman (2015), o telefone e o telégrafo são mídias 
sociais. Para Schejter e Tirosh (2015), serviços como Facebook e Twitter são sítios 
de redes sociais. Para outros autores, há um senso comum errôneo de que as mídias 
sociais são recentes e um abuso de linguagem ao nomearem exclusivamente as mídias 
digitais como mídias sociais. Basicamente, as mídias sociais são grupos formados e 
alimentados por usuários que interagem devido a um determinado tópico/assunto 
e, justamente devido a esta característica, e não podemos desconsiderar os grupos 
anteriores às novas tecnologias, são consideradas tecnologias digitais. Grupos de 
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troca de correspondência, de clube do livro, de radioamadores, por exemplo, podem 
ser considerados mídias sociais no conceito stricto sensu do termo. Esses grupos 
também se utilizaram – e ainda utilizam, alguns deles existem até hoje – de tec-
nologias da informação e comunição (TICs) para serem formados e para que seus 
membros interajam de maneira proativa e frequente. Kaplan e Haenlein (2010) 
e Obar e Wildman (2015) sugerem que atualmente as mídias sociais podem ser 
entendidas como aplicações da internet baseadas na web 2.0. 

Desse modo, no intuito de se evitar algum equívoco por parte dos leitores, 
neste texto, a partir desse parágrafo, será adotada a nomenclatura mídias sociais 
digitais. Definidas como um grupo ou mais de um grupo de aplicações para serem 
utilizadas na internet. Essas aplicações foram construídas baseadas nas facilidades 
ofertadas pela web 2.0 (Van Dijck, 2013). Exemplos atuais e relevantes de mídias 
sociais são os (we)blogs em geral e serviços como o Linkedin, o Facebook e o Twitter.

As mídias sociais digitais e as bibliotecas estão interligadas desde o surgimento 
das primeiras, em 2004. A definição de web 2.0 contempla a questão do desenvol-
vimento de mais e adequados aplicativos comunicacionais e, o mais importante, a 
produção, a disseminação e o compartilhamento de informação (Alentejo, 2016). 
Pela primeira vez na história, bibliotecários e usuários de bibliotecas trocam informa-
ção de uma maneira eficiente e eficaz (Schrier, 2011). As relações sociais existentes 
entre os bibliotecários e os usuários foram alteradas e sob a ótica dos primeiros esses 
instrumentos revolucionários – as mídias sociais digitais – permitem também alterar 
não apenas as relações sociais, mas também a visão organizacional, e porque não 
dizer empresarial, que o profissional da biblioteca tem em relação à biblioteca e ao 
usuário da informação – visto atualmente como um usuário de informação mais 
experiente, não mais um “mero” usuário de biblioteca, “consumidor” de livros – e 
seus anseios consumistas (Xie e Stevenson, 2014).

A utilização de mídias sociais digitais por parte das bibliotecas e dos bibliote-
cários existe há mais de uma década. Alguns estudos feitos no Canadá, nos Estados 
Unidos, no Brasil e em outros países têm indicado que apesar de não ser novidade 
a utilização dessas mídias, salvo raras e louváveis excessões, não tem apresentado os 
resultados esperados (Fernandez, 2009). As expectativas são grandes, afinal, o usuário 
de biblioteca não mais precisa procurar a informação, a instituição pode enviar para 
ele essa informação de maneira proativa, direta e simples. Porém, a identificação 
desse parceiro comunicacional e de seus anseios continua sendo o grande problema.

2 BIBLIOTECAS NO SÉCULO XXI

As bibliotecas, desde os primórdios de sua criação pela humanidade, têm como 
principal característica a guarda e salvaguarda de registros, mídias que carregam infor-
mação. Devido a fatores tecnológicos e sociais, esses registros eram pouco acessados. 
O enfoque dado era o da preservação, manter os registros de maneira a resguardá-los 
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o máximo possível era o desafio a ser vencido. O número de unidades era restrito e as 
condições de armazenamento eram as melhores possíveis para a época, mas na maioria 
das vezes não eram as mais adequadas para a conservação do acervo (Battles, 2003).

O fator tecnológico residia no fato de que até o final do século XV os registros 
eram manuscritos, restringindo assim o volume desses (SIMS, 1854). Os fatores 
sociais, que ainda persistem em algumas sociedades até hoje, são de cunho reli-
gioso, ideológico e de gênero, basicamente. Eles residem no fato de que somente 
uma pequena parcela da população mundial tinha/tem acesso a esses registros e 
mesmo assim uma parcela menor ainda realmente tinha/tem capacidade de ler estes 
registros, sendo que a leitura é definida como um processo cognitivo complexo que 
depreende produção de conhecimento (Gottschalg-Duque, 1998). 

Essas restrições começaram, pouco a pouco, a serem eliminadas. Com o 
advento da prensa, as evoluções tecnológicas, principalmente na agricultura, as 
grandes migrações e a internacionalização das relações comerciais permitiram que 
os registros, mais especificamente os livros, fossem mais publicados, mais mani-
pulados, mais utilizados enquanto meios de divulgação de informação.

As bibliotecas têm sido desde então um espaço comunicacional. No princípio, 
de maneira mais implícita, mais reservada, com pouca e bem específica comunicação, 
entre os possíveis usuários – o interessado em consultar os registros deveria provar 
ser digno de tal privilégio, ter em mãos o poder de manusear e ler um livro – e os 
bibliotecários eram considerados os guardiães dos registros (Paes e Nunes, 2011). 

Com o passar dos anos, décadas, séculos, mais especificamente no século XIX, 
com as leis propostas por Ranganathan, as bibliotecas começaram a ser reconhecidas 
como um local que disponibiliza e incentiva a leitura e o acesso à informação, ao 
mesmo tempo que preserva a memória, ao contrário da visão tradicionalista de um 
“depósito”, um “armazém fechado” elitista de registros de informação.

A biblioteca passou, lentamente, a ser um local mais comunitário, com o 
aumento de seus usuários e com a maior participação desses na interação com o 
espaço biblioteca e com o profissional da informação, o bibliotecário (Anderson, 
1994; Audunson, 2005). 

A biblioteca, ao longo do século XX, passou a ser um possível ambiente que dis-
ponibiliza registros informacionais de maneira mais adequada, buscando como meta o 
ideal na interação usuário-biblioteca/usuário-bibliotecário. Além disso, a biblioteca passou 
a oferecer outros serviços, não somente o empréstimo de livros (Leap Project, 2015).  
O próprio serviço de empréstimo sofreu interferência das TICs, surgiu uma nova bibliote-
ca, que passou a ser conhecida como biblioteca 2.0 (Chad e Miller, 2005; Margaix-Arnal, 
2007; 2008; Curran, Murray e Christian, 2007). Um exemplo, hoje banal, seria o fato 
de que o usuário no século XX poderia contatar a biblioteca por telefone e solicitar ao 
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bibliotecário a reserva de um livro. Depois, para seguir a mesma linha de raciocínio, 
passou a ser possível enviar um e-mail para a biblioteca com o mesmo objetivo.

As bibliotecas no século XX passaram a se adaptar e a se transformar de acordo 
com a nova realidade imposta à sociedade pelas TICs (Medeiros, 2012). Além de 
emprestar livros e disponibilizar novos canais de comunicação para o usuário, a bi-
blioteca passou a ter máquinas fotocopiadoras dentro de suas dependências e permitir 
que usuários copiassem parte dos registros para o uso próprio, sem ter necessidade de 
pegar o livro como empréstimo. Esses exemplos são simples, banais hoje em dia, mas 
demonstram que a biblioteca evoluiu e evolui em função das TICs, mas não somente, 
evoluiu e evolui também em grande parte em função dos usuários (Brito e Silva, 2010). 

As bibliotecas modernizaram-se, como todas as organizações/instituições que 
estão direta ou indiretamente ligadas às TICs, de maneira extraordinária (Hawley, 
2016). Os registros foram alterados de reais para virtuais, além de acervos físicos 
tradicionais, livros, as bibliotecas também passaram a disponibilizar para emprés-
timo revistas em quadrinho (HQ), discos de vinil, fitas de áudio etc. Os usuários 
também foram “alterados”, pelo menos em sua concepção (Lushington, 2002), 
eles passaram a ser mais valorizados e seus perfis, enquanto usuários de biblioteca 
e de informação, foram identificados, estudados e classificados, facilitando assim 
o seu atendimento (Anyira, 2011). 

As instalações físicas das bibliotecas também foram reestruturadas, questões 
como usabilidade, acessibilidade e ergometria passaram a ser consideradas. Não 
nos esqueçamos de também citar a alteração, possivelmente a mais importante de 
todas, que ocorreu com os funcionários das bibliotecas, desde treinamento técnico 
para saber lidar com os novos sistemas, que passaram a ser computadorizados, até 
aulas de sociologia e comunicação social para adequar o atendimento aos novos 
usuários, permitindo assim uma maior integração entre a biblioteca e a comunidade 
na qual aquela está inserida etc. (Cahill, 2011).

No século XXI, o acesso de todo e qualquer ser humano à informação passa a ser 
um direito universal (Unesco, 1998), uma realidade que, para realmente ser posta em 
prática, exige novamente das bibliotecas e de seus profissionais uma reestruturação – 
obviamente, devido aos avanços ao longo do século XX, não radical, mas pontual – de 
suas atribuições. As redes de comunicação e suas infraestruturas, entre as quais a que 
mais se destaca é o serviço de internet conhecido como web 2.0, permitem que uma 
nova biblioteca surja, a biblioteca digital. A biblioteca física é afetada tanto positiva 
quanto negativamente pela biblioteca digital, constata-se que para o aluno brasileiro 
de Educação à Distância (EAD) as bibliotecas físicas não são mais tão relevantes 
quanto são para a educação presencial (Freitas, Duarte e Gottschalg-Duque, 2014).

A biblioteca digital armazena registros disponibilizados em formato digital, 
de bits e bytes, em um sistema computadorizado, atualmente sempre em rede, 
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permitindo assim o seu acesso remoto. De acordo com a Digital Library Federation 
(DLF), as bibliotecas digitais são: 

organizações que fornecem os recursos, incluindo o pessoal especializado, para 
selecionar, estruturar, oferecer acesso intelectual, interpretar, distribuir, preservar a 
integridade e assegurar a persistência ao longo do tempo de coleções de obras digitais 
de modo que elas sejam facilmente e economicamente disponíveis para uso por uma 
comunidade definida ou conjunto de comunidades (DLF, 1998).

A Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (Ifla) é 
um dos principais organismos internacionais a representar os interesses das biblio-
tecas e de serviços de informação, bem como de seus usuários. Essa organização foi 
fundada em 1927 e é considerada pelos profissionais da informação, sobretudo, 
bibliotecários e arquivistas de todo o mundo, uma das principais interlocutoras 
globais da biblioteca e dos profissionais da informação (Asato, 2011).

A Ifla juntamente com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), em 2011, emitiu um manifesto para as bibliotecas di-
gitais, este documento postula que operacionalmente as sociedades em todo o mundo 
podem se beneficiar com esse tipo de sistema informacional, as bibliotecas digitais.

O manifesto salienta ainda que a comunicação é o verdadeiro foco das TICs e 
as bibliotecas digitais, devido às suas características, tais como alcance global, fácil 
e democrático acesso e disponibilidade 24 horas por dia, 365 por ano, podem e 
devem se tornar importantes instrumentos de auxílio à inclusão digital no mundo.

As bibliotecas digitais vão de encontro às mídias sociais (Alia, 2014). Biblio-
tecas digitais podem disponibilizar serviços de mídias sociais, embora esse não 
seja o objetivo. As mídias sociais podem promover a aceleração da inovação em 
bibliotecas tradicionais e digitais, pois essas ferramentas permitem mais visibilidade 
e interatividade para as bibliotecas (Kroski, 2009; Khan e Bhatti, 2012).

3 MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS

As mídias sociais são entendidas como grupos, comunidades – alguns autores 
utilizam o termo “redes” para definir tipos específicos de mídias sociais digitais, 
como o Facebook, por exemplo (Boyd e Ellison, 2007) – cujos membros produzem 
e trocam informação entre si sobre determinado tópico/assunto específico. Esse 
conceito precede a própria existência da internet, porém, a denominação mídias 
sociais não era formalizada e, portanto, não utilizada como designação desses grupos. 

Algumas características mais preponderantes desses grupos são as seguintes. 

1) Temática centrada: os grupos são formados em torno de um determi-
nado tópico, o cerne da questão. Este núcleo permeará toda e qualquer 
produção de informação e é o foco central de todos os debates.
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2) Produção de conteúdo informacional de maneira descentralizada e sem 
um controle formal, não existe a figura de um “editor-chefe”, alguns 
grupos nem chegam a ter moderadores/censores de conteúdo.

3) Uso maciço de tecnologias da informação e comunicação. Os usuários 
da informação se utilizarão do recurso de TIC disponível no momento. 
Quanto mais simples, eficiente e eficaz (usabilidade, ergonomia, acessi-
bilidade), mais adotada é a tecnologia.

A conectividade (Van Dijck, 2013) é um fator preponderante para o surgi-
mento, desenvolvimento e a utilização das mídias sociais digitais. No quadro 1, 
temos uma adaptação realizada a partir de Andelo (2013). Em seu estudo, esse 
autor constata que 73% dos britânicos acessam a internet todo dia, 53% acessam 
de algum dispositivo móvel, 72% dos usuários adultos adquirem algum produto 
e/ou serviço via web e 83% das residências em solo britânico têm acesso à internet.

QUADRO 1
História da conectividade

Década Tecnologia disponível na Grã-Bretanha

1970
Não há: conexão a cabo 56K e 128K; conexão a cabo banda larga; conexão a rede sem fio (WiFi); conexão 3G e 4G; 
já existem e-mails; população crê que tecnologia aumenta produtividade.

1980
Não há: conexão a cabo 56K e 128K; conexão a cabo banda larga; conexão a rede sem fio (WiFi); conexão 3G e 4G; 
população crê que computadores servem para programar e jogar; surge o 1G.

1990
Há conexão a cabo 56K e 128K; não há conexão a cabo banda larga; há conexão a rede sem fio (WiFi); não há cone-
xão 3G e 4G; a maioria das conexões na Grã-Bretanha se dá por meio de modem; o e-mail se torma mais popular.

2000
Há conexão a cabo 56K e 128K; conexão a cabo banda larga; conexão a rede sem fio (WiFi); e conexão 3G; não 
há conexão 4G; 50% das residências na Grã-Bretanha possuem computadores pessoais; surge o celular Blackberry, 
capaz de receber e enviar e-mails.

2013
Há conexão a cabo 56K e 128K; conexão a cabo banda larga; conexão a rede sem fio (WiFi); conexão 3G e 4G; a 
população da Grã-Bretanha se acostumou com a conectividade. Uma em cada dez pessoas sai de um local/ambiente 
pelo simples fato de ele não oferecer conectividade (WiFi).

Fonte: Andelo (2013).

As mídias sociais são entendidas hoje como interação social mediada por TIC. 
A conectividade é o fator primordial para a popularização das mídias sociais digitais, 
elas atualmente são atividades que permitem a criação e o compartilhamento de 
textos, fotos, vídeos, áudios etc. em meio digital. Portanto, é relevante salientar 
a distinção entre mídias sociais e mídias sociais digitais. A interatividade entre os 
membros e a disponibilização dessa informação depende de diversas variáveis que 
estão atreladas às restrições tecnológicas da mídia utilizada e da vontade do autor/
compartilhador do registro, que, a princípio, ao opinar, compartilha parte de sua 
história e de seu entendimento de mundo.

As mídias sociais digitais podem se manifestar como (web)logs, servidores 
de compartilhamento de fotos, videologs, scrapbooks, grupos de e-mail, fóruns de 
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discussão, mensagens instantâneas, servidores de compartilhamento de músicas, 
grupos de crowdsourcing, VoIP etc. 

As precursoras das mídias sociais digitais foram os fóruns de discussão e os 
grupos de e-mails, ambos os serviços continuam a existir. Os fóruns de discussão e 
perguntas mais frequentes (FAQ) ainda são utilizados por bibliotecas, tanto físicas/
tradicionais quanto bibliotecas digitais. 

Existem vários exemplos de mídias sociais digitais atualmente. Duas merecem 
destaque por sua utilização em bibliotecas, o Facebook e o Twitter.

O Facebook é uma mídia social digital criada em fevereiro de 2004, como 
citado anteriormente, alguns autores consideram este tipo de mídia como um 
subgrupo denominado redes sociais (Buettner, 2016). O FB surgiu como uma co-
munidade virtual, uma rede virtual para estudantes da Universidade de Harvard, 
objetivando a melhora do convívio social dos estudantes nerds. Em 4 de outubro 
de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários no mundo. É a mídia 
social mais famosa existente.

O Twitter é um sítio virtual de compartilhamento de textos curtos, uma rede 
social digital criada em 2006. Ele surgiu como um SMS para pequenos grupos e 
é considerado um microblog. A sua principal característica é poder postar apenas 
140 caracteres por vez.

Ambas as redes começaram modestas e sem muita pretensão, embora apa-
rentemente recentes, são bem antigas para os padrões web. Em 2016, o Facebook 
fará doze anos e o Twitter dez anos. Ter mais de uma década de vida como serviço 
na web indica um amadurecimento do ponto de vista do negócio, demonstrando 
que o serviço ainda está agradando o usuário. Pessoas das gerações Y e Z tendem 
a migrar de serviços web com uma frequência incrível quando comparadas com 
as pessoas de gerações anteriores.

Desde que as redes surgiram, há estudos acadêmicos sobre elas – em 2007, 
já havia vários estudos, inclusive em língua portuguesa. A maioria deles salientava 
o potencial jornalístico (broadcasting) das redes.

O rápido crescimento do Facebook e Twitter se deu devido à popularização das 
tecnologias móveis – tabletes e celulares “inteligentes”. A partir de 2010, houve uma 
explosão de usuários – o FB e a Tim lançam no Brasil um serviço de acesso grátis. 
Na mesma época, Twitter lança aplicativo gratuito para usuários Apple. Em 2011, o 
Twitter renova a interface e suas funcionalidades; no mesmo ano, o Facebook lança 
um serviço de mensagens instantâneas (messenger). Nessa mesma época, surgem 
vários cursos e pesquisas em universidades de todo o mundo, a maioria ensinando 
a utilizar essas ferramentas com fins acadêmicos ou fins comerciais, especialmente 
como veículos de marketing.
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McKinnon (2015) apresenta um estudo sobre a conectividade do cidadão 
canadense, a pesquisa indica que o Facebook é a principal mídia social digital no 
Canadá, seguida pelo LinkedIn, Twitter e Instagram. As estatísticas incluem índices 
de satisfação com cada rede, nesse quesito o Instagram lidera. Observou-se que 
o uso do LinkedIn e do Instagram está aumentando, enquanto o crescimento do 
Facebook e do Twitter tem estabilizado.

A lista a seguir traz o número de usuários no mundo das principais mídias 
sociais digitais consideradas redes sociais, a partir de abril de 2016, classificadas 
por número de usuários ativos (em milhões) (Statista, 2016).

TABELA 1
Número de usuários de redes sociais no mundo

Ordenação Mídia social digital Número de usuários

1 Facebook 1.590.000.000

2 WhatsApp 1.000.000.000

3 Facebook Messenger 900.000.000

4 QQ 853.000.000

5 WeChat 697.000.000

6 QZone 640.000.000

7 Tumblr 555.000.000

8 Instagram 400.000.000

9 Twitter 320.000.000

10 Baidu Tieba 300.000.000

11 Skype 300.000.000

12 Viber 249.000.000

13 Sina Weibo 222.000.000

14 Line 215.000.000

15 Snapchat 200.000.000

Fonte: adaptado de Statista (2006).

4 GERAÇÕES DIGITAIS, GERAÇÃO Y E GERAÇÃO Z

Em 2006, foi criado nos Estados Unidos um projeto de dois anos intitulado The 
net generation: a strategic investigation, realizado pela New Paradigm/nGenera ao 
custo de US$ 4 milhões, com o patrocínio de grandes empresas. Esse estudo, coor-
denado pelo pesquisador Don Tapscott contou com a colaboração de cerca de 10 
mil representantes das gerações internet (Y), X e baby-boomers de todo o mundo. 
Esses participantes foram entrevistados presencialmente e pela internet. Além disso, 
acadêmicos, pesquisadores, líderes empresariais, educacionais e governamentais 
também foram ouvidos (Tapscott, 2008). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
https://en.wikipedia.org/wiki/Tencent_QQ
https://en.wikipedia.org/wiki/WeChat
https://en.wikipedia.org/wiki/Qzone
https://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Baidu_Tieba
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype
https://en.wikipedia.org/wiki/Viber
https://en.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_(application)
https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat
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4.1 Geração Y

Geração Y é a denominação dada aos cidadãos nascidos após meados e/ou 
fim da década de 1970 até o princípio da década de 1990 – alguns autores consi-
deram também quem nasceu no final da década de 1960 em diante. A geração Y, 
também conhecida por millennials (geração do milênio), representava, em 2012, 
cerca de 20% da população global. Em 2015, eles são maioria na população dos 
Estados Unidos (Fry, 2016).

Essa geração é caracterizada pela tecnologia. Ela nasceu e cresceu em uma 
época de explosão social. Muita e rápida prosperidade econômica, grande desen-
volvimento tecnológico e urbanização ascendente determinaram – e determinam –  
a vida dessa geração. O advento da internet alterou drasticamente as relações 
sociais, o domínio do virtual sobre o real nas interações sociais afetou a sociedade 
de maneira irreversível. A filosofia que domina essa geração chega a ser conflitante 
com as gerações anteriores, os valores sociais foram influenciados – para o bem 
ou para o mal – pelas TICs de maneira a alterar as relações familiares, pessoais e 
profissionais (Tapscott, 2010).

A geração anterior, da qual faço parte, a geração X, foi marcada pela transição 
do mundo rural, com baixa ou nenhuma tecnologia, para o mundo urbano, com 
a utilização de muita tecnologia e acelerado crescimento urbano. O que difere as 
gerações X e Y é o fato de esta ser a primeira geração de pessoas nascida no meio 
social dominado pela mídia digital. Por definição, não existe geração Y rural. Ter 
nascido em meio urbano, onde as TICs imperam, é uma diferença significativa 
entre as duas gerações. A geração X teve acesso mais restrito a produtos mais sofis-
ticados tecnologicamente. Isso implica que a geração X é mais afeita à conservação 
e manutenção da tecnologia disponível, enquanto a Y tem como cultura o descarte 
e a atualização dos produtos tecnológicos. 

A geração Y, devido ao crescimento exponencial do desenvolvimento das 
TICs, foi e continua sendo superexposta à informação. Essa geração cresceu sem 
alguns dos problemas sociais das anteriores – a população mundial até a década de 
1960 era composta por uma maioria rural, a partir da década de 1960, houve uma 
migração crescente e constante das populações rurais para os centros urbanos –,  
o trabalho braçal, que caracterizou as gerações anteriores, para alguém nascido na 
geração Y em um país desenvolvido tecnologicamente é algo muito abstrato, o 
pensamento que impera é necessidade de quase nenhum ou nenhum esforço para 
serem recompensados enquanto indivíduos produtivos para a sociedade (Dyer, 2010).  
O consumismo, característico da geração Y, sobrecarregou os indivíduos dessa 
geração com compensações materiais. A geração X não teve esse comportamento, 
provavelmente devido à falta de opções tecnológicas disponíveis para consumo 
(Black, 2010).

https://en.wikipedia.org/wiki/Millennials
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A geração Y é muito dinâmica, multitarefa, mimada e arrogante, desprezam 
esforços, prazos, atributos profissionais, tarefas profissionais “básicas/iniciantes” 
e em contrapartida desejam altos salários, alegam terem conhecimento – afinal, 
esses indivíduos urbanos cresceram embalados pelas TICs – e domínio sobre as 
tecnologias (Seppanen e Gualtieri, 2012; The Council of Economic Advisers, 2014; 
Allen et al., 2015). Em parte, essas características – tanto as positivas quanto as 
negativas – ocorrem em maior ou menor grau, porém, os indivíduos dessa geração 
são instáveis profissionalmente, trocam de emprego de maneira fácil e rápida, sem-
pre em busca de desafios e oportunidades de crescimento profissional, bem como 
fogem de atividades e carreiras que exijam maior dedicação e apresentem maiores 
dificuldades para a rápida promoção. A percepção deturpada dos conceitos clássi-
cos de “trabalho”, “carreira”, “profissionalismo”, “ética profissional” é um estigma 
dessa geração, essa maneira de raciocinar desinteressadamente afeta também a 
relação que essa geração tem com as bibliotecas, os bibliotecários e os registros de 
informação (Hull, 2012; Seppanen e Gualtieri, 2012; The Council Of Economic 
Advisers, 2014). Os Ys, ou millennials, têm grandes expectativas com relação à 
informação, eles sentem necessidade de controlar o máximo possível a informação 
que necessitam/têm acesso. Essa informação tem de estar disponível 24 horas por 
dia, sete dias por semana, em qualquer lugar e em qualquer registro necessário.

4.2 Geração Z

A geração Z – também conhecida como iGen, pós-millennials ou simplesmente 
plurais – é a geração que surgiu após a geração Y. São pessoas que nasceram no 
final da década de 1980, princípio da década de 1990 até os nascidos no ano de 
2010 – já para outros autores são os nascidos a partir do início de 2000 até 2025. 
Embora essas definições sejam controversas na questão cronológica, o que realmen-
te interessa é que tanto a geração Y quanto a Z são gerações tecnológicas, ou seja, 
ambas dominam as TICs. A primeira ainda é considerada transitória por alguns 
autores, porém, todos concordam que a geração Y não tem o menor problema em 
ter contato, assimilar e dominar toda e qualquer TIC existente, enquanto a geração 
Z é considerada a geração nativa digital (Reeves e Oh, 2008). 

A geração Z é composta de pessoas que são, pelo menos, a segunda geração 
totalmente urbana e totalmente familiarizada com todas as TICs hoje existentes. 
Desde a world wide web – ou simplesmente web – até os “computadores vestíveis” 
e os “óculos de realidade aumentada”. As pessoas dessa geração são reconhecidas 
por sua necessidade, quase paranoica, de estarem conectadas permanentemente –  
100% do tempo, por meio de vários dispositivos distintos – à internet, sempre 
utilizando seus últimos recursos disponibilizados na web.

Os membros da geração Z crescem tendo as mídias sociais como parte integrante 
e relevante de sua socialização, essas pessoas interagem mais entre si pela comunicação 

https://en.wikipedia.org/wiki/Millennials
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mediada por computador (CMC) do que pessoalmente. Alguns autores chegam a 
sugerir que os primeiros representantes dessa geração, por terem crescido em plena 
grande recessão econômica, são pessoas insatisfeitas e inseguras socialmente.

Para a geração Z dos Estados Unidos, a primeira maior preocupação é a dívida 
estudantil – financiamento para cursar uma boa universidade americana – e a segunda 
é a possibilidade de se ter boa educação universitária acessível economicamente a todo e 
qualquer cidadão americano. Esta geração é uma geração de pessoas sofredoras, devido 
ao encolhimento da classe média americana, com a queda cada vez maior da renda 
familiar, reforçando o sentimento de insatisfação social e de insegurança financeira.

Uma característica positiva dessa geração, constatada em estudo feito com 
iGens americanos, é o fato de ela ser mais propensa a círculos sociais multiétnicos, 
multirreligiosos e multiculturais. Porém, ou justamente devido a esse contato com 
outros povos/culturas, essa geração é menos otimista com relação ao mito do sonho 
americano, ao contrário dos millennials. Os membros da geração Z têm testemu-
nhado ou sofrido os problemas da recessão, o estresse e o medo do desemprego. 

Devido aos fatores citados anteriormente, os membros da geração Z buscam 
carreiras apaixonantes, que tragam satisfação profissional e pessoal, mesmo em 
detrimento do salário. Os primeiros membros da geração Z, que em 2016 estão 
chegando à idade do primeiro estágio/emprego, procuram por atividades compatíveis 
com suas identidades, eles não se preocupam em ter estabilidade e não têm medo 
de experimentar vários estágios/empregos até conseguir aquele que realmente lhes 
interessa. A expectativa é que a geração Z seja mais empreendedora, mais proativa 
e mais responsável com o dinheiro, ao contrário da maioria dos millennials.

Os adolescentes, jovens adultos da geração Z, que hoje começam a frequentar 
as universidades americanas, se veem como pessoas leais, compassivas, pensativas, 
responsáveis, determinadas e não preconceituosas. Entretanto, quando perguntados 
sobre como eles veem os seus pares, ou seja, os jovens da geração Z iguais a eles, os 
inqueridos respondem que os “jovens americanos de hoje” são pessoas competitivas, 
espontâneas, aventureiras e curiosas.

As bibliotecas, enquanto instituições, e os bibliotecários, enquanto profissionais 
da informação, precisam identificar e entender muito bem esses usuários millennials 
e iGens. Eles dominam as TICs enquanto a maioria das bibliotecas no mundo são 
dirigidas, coordenadas por pessoas que, na maioria das vezes, nem são da geração X, 
e sim de gerações anteriores. Profissionais que muitas vezes não cresceram em áreas 
urbanas nem sequer tiveram acesso à tecnologia. Existem, obviamente, bibliotecários 
geração X e geração Y, mas, por questões cronológicas, é pouco provável que exista 
algum diretor de biblioteca que seja iGen, portanto, temos uma real defasagem de uso 
de tecnologia entre os profissionais da informação e os seus usuários (Prensky, 2001).

https://en.wikipedia.org/wiki/Millennials


Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas168 | 

5 UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

Antes de utilizar as mídias sociais o bibliotecário deve se fazer as se-
guintes perguntas:

Para que usar mídias sociais?

Por que usar mídias sociais?

Como usar mídias sociais?

Essas três questões devem ser respondidas para que se verifique a real ne-
cessidade e qual a praticidade do uso das mídias sociais de maneira profissional.  
O entendimento dessas perguntas e a sua sincera resposta auxilia no planejamento 
da utilização das mídias sociais em prol da biblioteca e de seus usuários. 

Essas mídias sociais podem ser utilizadas pela biblioteca e seus profissionais 
basicamente, de três maneiras.

1) TIC, ou seja, um canal comunicacional entre biblioteca e/ou bibliotecário 
e seus usuários, mais um recurso de marketing disponível.

2) Objeto de aprendizagem (O.A.), ou seja, recurso digital dinâmico, inte-
rativo e reutilizável em diferentes ambientes de aprendizagem, elaborados 
a partir de uma base tecnológica desenvolvida com fim educacional. 

3) Objeto de estudo, para analisar e avaliar desde as possíveis aquisições de acervo 
até a qualidade dos serviços oferecido pela biblioteca sob a ótica do usuário. 

A seguir, serão expostos mais detalhes sobre a utlização das mídias sociais 
digitais pelos bibliotecários com o intuito de promover a biblioteca, seus profis-
sionais, seus serviços e produtos. O Facebook e o Twitter serão citados a título de 
ilustração por serem as mídias mais utilizadas atualmente. 

5.1 TIC

Criar uma conta profissional da biblioteca, tanto no Facebook quanto no Twitter, 
realizar uma ampla divulgação em outras mídias – por exemplo, fóruns de discussão, 
mala direta etc. – e aguardar os usuários seguirem você: essa é a abordagem mais 
simples e óbvia e que também tem os piores resultados. As bibliotecas que possuem 
Facebook e Twitter sempre obtêm retorno dessas mídias abaixo do esperado. Mas isso 
não quer dizer que as bibliotecas não devam ter esse canal de comunicação, muito 
pelo contrário, a questão é como utilizar essas mídias, esse é o diferencial.

O Facebook e o Twitter devem ser utilizados para avisar os usuários sobre 
conteúdos informacionais, horários e datas de funcionamento, novos serviços etc.

Essas mídias devem ser utilizadas com parcimônia, bem como planejar antes 
o que escrever.
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5.2 Objeto de aprendizagem (O.A.)

Utiliza-se o Facebook e o Twitter para postar materiais usados em cursos fornecidos 
pela biblioteca e por seus bibliotecários, ou matérias informativas de modo mais 
didático – como realizar buscas no acervo, por exemplo –, como textos, links para 
textos e/ou páginas institucionais – faculdades, outras bibliotecas etc.

Nesse caso, recomenda-se postar as atividades sempre separadamente, ativi-
dade por atividade, acompanhada de um texto canônico, bem sucinto e objetivo.

Utilizam-se o FB e o Twitter, associando aos conteúdos disponibilizados e 
ao contexto, escreve-se uma chamada, um texto curto e direto que seja adequado 
ao contexto ensino/aprendizado. Provoca-se uma discussão, incentiva-se que os 
usuários informem se o material foi útil, se o curso/minicurso foi adequado etc.

5.3 Objeto de estudo 

Verificar as similaridades e diferenças entre as mídias sociais utilizadas pelas bibliotecas 
brasileiras e portuguesas é uma das formas de se utilizar o Facebook e o Twitter como 
objetos de estudo. Assim, destaca-se a questão comunicacional nas mídias. Ambas as 
mídias apresentam limitações, uma forma de diminui-las é fazendo uso de recursos 
comunicacionais, como abreviações e onomatopeias. A palavra-chave é: pesquisa.

Os bibliotecários devem pesquisar as mídias sociais. Tanto as próprias quanto 
as de outras bibliotecas. Analisar quais abordagens funcionam e quais não dão o 
retorno esperado. Por exemplo, quais são os termos em português do Brasil mais 
procurados no FB e no Twitter da biblioteca? Ou seja, quais são os tópicos/assuntos 
que os usuários buscam na biblioteca em determinada época? O que a biblioteca 
atende e o que ela deixa a desejar?

É importante a valoração da forma canônica e o reconhecimento do lin-
guajar popular quando se trata de busca e utilização do material disponibilizado 
pela biblioteca.

Realizam-se estudos de caso, utiliza-se metodologias e mais cientificidade 
para se analisar um objeto de estudo, no caso as bibliotecas, a interatividade entre 
elas e os usuários etc. Verificar os fatos nas mídias sociais é mais simples e fácil do 
que parece.

6 O BIBLIOTECÁRIO DO SÉCULO XXI 

Uma das possibilidades de atuação do bibliotecário, em grande parte, mas não so-
mente, devido às novas tecnologias, é como bibliotecário social. Este é o bibliotecário 
do século XXI que, por conhecer e entender das mídias sociais digitais, atua como 
um curador, um educador, um filtro e conector, um facilitador e experimentador 
e como um guia, um norteador.
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FIGURA 1
Eu sou um bibliotecário social

Fonte: Joe Murphy (2013).
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A figura 1, de Joe Murphy, 2013, ilustra as possibilidades de atuação do 
bibliotecário do século XXI. A seguir estão as descrições dessas possibilidades.

1) Enquanto um curador: atua na web a partir de dispositivos móveis e de 
desktop em diferentes plataformas. Ele oferece conteúdo da biblioteca 
no ecossistema social, com artigos da web, mensagens sociais, vídeos, 
conteúdo de subscrição. Atua como um tsunami de informações, em 
consequência do grande volume de dados produzido a partir do cresci-
mento da internet. 

2) Enquanto um educador: atua na utilização de ferramentas sociais para 
treinar os usuários da biblioteca. Com competências de informação 
para resolver questões da era social em que vivemos. Sustentado pelo 
conhecimento da utilização da informação de maneira eficaz e ética. O 
bibliotecário alimenta, fornece informações e recursos sobre a biblioteca 
na web social, promove e mantém conversas significativas dentro do 
ecossistema digital.

3) Enquanto um filtro e conector: atua isolando informação específica e en-
viando para determinados usuários. Ele permite ao usuário a descoberta 
de informações relevantes sobre temas específicos. Conecta o usuário 
com aplicações, ferramentas e serviços que lhe interesse e ele desconhece. 
Atende esse usuário pessoalmente, por meio de reuniões virtuais, com 
texto e/ou vídeo e aúdio. Isso tudo acontece em um contexto complexo 
de informações entrelaçadas com a nuvem.

4) Enquanto um facilitador e experimentador: atua com o seu avatar e seu 
perfil social como extensões da biblioteca, de suas características e valores. 
Conversa em tempo real com os usuários da biblioteca no ambiente virtual. 
Assim que retorna à biblioteca, torna-se um criador e um facilitador nos 
espaços de criação, nos laboratórios de mídia digital. De acordo com a 
cultura do faça você mesmo e as ferramentas de colaboração.

5) Enquanto um guia: atua atraindo usuários de bibliotecas para a sua biblio-
teca física, utiliza para isso o mapa social, o tráfego digital e as opiniões 
dos usuários virtuais que acessam as mídias sociais digitais da biblioteca. 
Inspira e engaja os apoiadores da biblioteca, sejam mecenas, funcionários 
ou usuários. Mantém sempre o contato com aqueles que auxiliam a bi-
blioteca seja por meio do financiamento ou de outro fomento. Atualiza 
e utiliza continuamente as mídias sociais digitais.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No século XXI, os bibliotecários devem pensar a comunicação sempre mediada 
pelas TICs, assim como considerar as características dos atuais usuários. As pessoas 
que pertencem as gerações Y e Z dominam as mídias sociais e se entediam muito 
facilmente, e por isso estão sempre em busca de novidades informacionais.

Os usuários de bibliotecas dessas gerações criam altas expectativas com relação 
ao uso de mídias sociais, assim é preciso elaborar estratégias que permitam que 
a mensagem que a biblioteca e os bibliotecários desejam disponibilizar para seus 
usuários seja adequada ao meio em que ela será disponibilizada, por exemplo, no 
caso de blogs e microblogs, o texto deve ser sucinto e direto.

A utilização de mídias sociais digitais para a divulgação da biblioteca e de 
seus acervos não modificou a comunicação de maneira radical, apenas trouxe uma 
adaptação das abordagens tradicionais usadas para a divulgação da biblioteca e de 
seus serviços, atualização da linguagem adotada nas mensagens, disponibilização de 
imagens, tanto estáticas quanto dinâmicas, utilização de mensagens em forma de 
áudio e músicas, enfim, houve apenas um enriquecimento dos recursos disponíveis 
e uma adequação desses recursos aos meios que os distribuem. Esse rearranjo é a 
base do sucesso da comunicação. 

A biblioteca no século XXI continua e continuará sendo um centro informa-
cional, porém cada vez mais ela se tornará um centro social, um centro comunitário, 
que contém ambientes propícios ao estudo coletivo, bem como à aprendizagem 
colaborativa. A interatividade entre a biblioteca, o bibliotecário e o usuário será 
cada vez maior e as bibliotecas digitais estarão cada vez mais presentes, não para 
substituírem as bibliotecas tradicionais, mas sim para preencherem lacunas criadas 
por serviços que não podem ser disponibilizados pelas bibliotecas tradicionais e 
para agregarem valor à aqueles serviços existentes. 

O usuário deixará de ser um receptor passivo de registros que contém infor-
mação para se tornar um elemento proativo, colaborativo e integrante da manu-
tenção e do desenvolvimento das bibliotecas enquanto centros de disponibilização 
de conhecimento.

A dinâmica nas práticas comunicativas ditará o futuro das bibliotecas.  
Os usuários cada vez mais necessitarão de conhecimento básico sobre os sistemas 
de recuperação de informação integrados, sobre a federação de dados estruturados 
e qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas. Para isso a cooperação recí-
proca entre o bibliotecário e o usuário será cada vez maior e ela definirá a morte 
ou a sobrevivência das bibliotecas enquanto instituições que atendem ao público.
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Desse modo, as bibliotecas, principalmente as digitais, se tornarão mais e 
mais comunicacionais e interativas, dependentes das características sociais de seus 
usuários e a tecnologia servirá para auxiliar essa comunicação de maneira a torná-la 
mais natural, amigável e prazerosa possível.
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