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RESUMO  

 

Aborda o comportamento de pesquisa da informação na ferramenta da Web 

2.0, Facebook, pelos estudantes a partir do 7º Semestre do curso e recém-

formados em Biblioteconomia na Universidade de Brasília. A pesquisa ocorre 

mediante análise documental e análise quantitativa, por meio de questionário 

aplicado via Web. Os resultados obtidos identificam que o público-alvo utiliza a 

Internet diariamente e acessa o Facebook principalmente para fins de 

entretenimento. Porém, considera que ele seja uma ferramenta importante de 

divulgação referente ao mercado de trabalho. Quanto à literatura da área de 

biblioteconomia postada no Facebook, ainda existem barreiras de aceitação ao 

relacionar sites de rede social com conteúdo científico. Além disso, os 

estudantes em final de curso e bacharéis em biblioteconomia costumam 

pesquisar a veracidade de notícias lidas no Facebook em outras fontes 

informacionais, e que o excesso de propagandas de serviços, produtos e 

eventos é o principal obstáculo que dificulta o acesso à informação. 

 

Palavras-chave: Comportamento de pesquisa da informação. Web 2.0. 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Rede social. Facebook. 

Biblioteconomia – formação profissional.  
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ABSTRACT 

 

It addresses the information behaviour research in the Web 2.0 tool, Facebook, 

by students from the 7th semester and recently graduated in Librarianship at 

the University of Brasilia. This is a survey conducted through documentary 

analysis and quantitative analysis, using a questionnaire applied via Web. The 

results show that the target audience uses the Internet daily and accesses the 

Facebook mainly for entertainment purposes. However, they consider it as an 

important tool for disclosure connected to the labor market. Concerning the 

literature of the area as a benefit provided by Facebook to librarians, it was 

found that there are barriers to the acceptance related to social networking sites 

with scientific content. It was found that students in final year and graduated in 

librarianship often search for the veracity of news read on Facebook in other 

informational sources; also the excess of service advertisements, products and 

events is the main obstacle that makes the  access to information more difficult. 

 

Keywords: Information behavior resarch. Web 2.0.  Information and 

Communication Technologies.  Social network. Facebook. Librarianship – 

vocational training. 
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COMPORTAMENTO DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO NO FACEBOOK 

POR ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA DA UNB 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças mundiais ocorridas ao longo do século XX alteraram os 

paradigmas sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. Essas alterações, 

juntamente com a intensa produção científica oriunda da Segunda Guerra 

Mundial possibilitaram a transformação de uma sociedade industrial para a 

sociedade da informação e do conhecimento (BORGES, 2004). A “explosão da 

informação” do pós-guerra trouxe a necessidade de controlar o acervo 

bibliográfico crescente na tentativa de organizar a literatura científica e técnica 

por meio de produtos e serviços para as comunidades especializadas 

(MIRANDA, 2003). A partir dessa necessidade, tem início a Ciência da 

Informação. 

 Embora existam profissionais que considerem a Ciência da Informação e 

a biblioteconomia como o mesmo campo de estudo, estas áreas apresentam 

características distintas, com forte relação interdisciplinar. Le Coadic (1996) 

afirma que a biblioteconomia é uma prática de organização, ou seja, a arte de 

organizar bibliotecas. Para Cunha e Cavalcanti (2008), além da organização, a 

administração, legislação e regulamentação de sistemas de informação 

também fazem parte dessas atividades. 

 A biblioteconomia teve início no Brasil a partir do curso oferecido pela 

Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, em 1915 e contou com o esforço de 

Manuel Cícero Peregrino da Silva. Em São Paulo, o curso teve início no 

Mackenzie College, em 1929, sendo ministrado pela bibliotecária americana 

Dorothy Murriel Gropp. Após dez anos, o curso foi cancelado, porém, graças a 

Rubens Borba de Moraes, foi transferido para a Escola Livre de Sociologia e 

Política (CASTRO, 2000). No ano de 2012, foram contabilizados 39 cursos de 

Biblioteconomia em atividade em todo o Brasil (ALMEIDA, N., 2012). 

 Em Brasília, o curso surgiu com a criação da Universidade de Brasília, 

em 1962. Atualmente, são necessários 180 créditos para os estudantes 
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universitários se tornarem bibliotecários (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 

2005). 

 O bibliotecário é o mediador da informação. Entretanto, entre a Idade 

Antiga e a Idade Média, esse profissional da informação foi considerado como 

o guardião do conhecimento, pois ele era responsável por zelar e organizar 

coleções às quais possuía acesso restrito a ele, ao clero e à nobreza.  

O advento da sociedade da informação e as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), provenientes do avanço tecnológico e da 

evolução da World Wide Web para a Web 2.0 do início deste século, exigem 

que os bibliotecários se adequem a esta nova realidade, com competência e 

habilidades que os destaquem no mercado de trabalho. Para isso, é necessário 

o aprofundamento nos estudos, com cursos a distância, de especialização ou 

de curta duração, além de domínio das ferramentas virtuais (BORGES, 2004). 

O tema Web 2.0 será abordado nas próximas páginas. 

 O Facebook é um exemplo de ferramenta virtual, oriunda da Web 2.0. 

Trata-se de site de rede social fundado em fevereiro de 2004 por Mark 

Zuckerberg e colegas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. 

Primeiramente, o site era utilizado somente por alunos, professores e 

funcionários desta universidade, com o objetivo de reunir amigos e possibilitar 

compartilhamento de informações acadêmicas. Entretanto, em 2006, o 

Facebook teve cadastro liberado para todo o público; em 2012, este site 

ultrapassou o número de usuários do Orkut no país, tornando-se o maior site 

de redes sociais do Brasil; a rede social online Orkut será analisada nas 

páginas seguintes. De acordo com o portal Statista, existem 1,25 bilhão de 

usuários ativos mensais no Facebook, sendo 70,5 milhões de brasileiros. 

Existem profissionais da área de biblioteconomia contrários à utilização 

do Facebook em bibliotecas, pois acreditam que este site tem caráter 

puramente social (SECKER, 2008 apud JESUS; CUNHA, 2012) e não 

apresenta vantagens para um sistema de informação. Porém, outros 

profissionais consideram seu uso em uma biblioteca favorável pelas 

possibilidades que ele pode oferecer. 

O Facebook é uma ferramenta da Web 2.0 popular entre os estudantes 

de Biblioteconomia da UnB. Esta monografia aborda o comportamento de 

pesquisa da informação destes estudantes na referida rede social.  
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O comportamento de pesquisa da informação está inserido no 

comportamento informacional, termo criado por Wilson (2000) para tratar do 

tópico de estudos de usuário. Wilson (2000) considera que as pesquisas sobre 

estudos de usuários não abordavam as complexidades que envolviam a busca, 

pesquisa e o uso da informação pelos usuários, e, por isso, cunhou o termo 

comportamento informacional humano. 

O comportamento informacional abrange, grosso modo, o 

comportamento de busca da informação, comportamento de pesquisa da 

informação e comportamento de uso da informação. Esses subtópicos, em 

geral, estão inter-relacionados na prática. 

 

 Objetivo geral 1.1.

 

Analisar o comportamento de pesquisa da informação dos estudantes do curso 

de Biblioteconomia da UnB no site de rede social Facebook. 

 

1.1.1. Objetivos específicos  

 

 Definir o perfil dos estudantes de Biblioteconomia que usam o Facebook 

como formação profissional; 

 Constatar como os estudantes de Biblioteconomia buscam a informação 

no Facebook; 

 Identificar os fatos que interferem na pesquisa da informação. 

 

1.1.1.1 Justificativa 

 

O uso facilitado da Internet em conjunto com os sites de rede social, 

provenientes do advento da Web 2.0 em 2005, transformou a maneira de como 

se relacionar e como pesquisar informação. Jesus e Cunha (2012, p. 113) 

consideram que ”criar, participar e compartilhar informações são ações que o 

usuário da Web 2.0 pode fazer com a mesma facilidade com que pode comprar 

uma revista em uma livraria”. A utilização do Facebook gera uma discussão 

entre os bibliotecários, que não entraram em um consenso se a rede social é 



5 
 

uma ferramenta para auxiliar na divulgação dos produtos ou se não tem 

utilidade para fins profissionais (JESUS; CUNHA, 2012). Porém, existem 

profissionais que defendem o uso desta rede social online como divulgação, 

pois um usuário do Facebook pode acrescentar diversos aplicativos em seu 

perfil, além de criar listas para compartilhamento de informações com pessoas 

de uma rede e interesses específicos (JESUS; CUNHA, 2012). Considerando-

se os ensinamentos adquiridos no curso de Biblioteconomia, no que diz 

respeito ao comportamento de pesquisa da informação e à veracidade dos 

fatos que são lidos, é preciso identificar como os estudantes utilizam esta 

ferramenta da Web 2.0 e, através disso, traçar o perfil dos futuros profissionais 

bibliotecários. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 TRANSIÇÃO - SOCIEDADE INDUSTRIAL PARA SOCIEDADE DA 2.1.

INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

 O séc. XX foi marcado por mudanças de paradigmas sociais, 

econômicos, políticos e tecnológicos que alteraram o contexto econômico e 

social em vários países, a exemplo da Coréia do Sul, Brasil, México e Tailândia 

(ALMEIDA, P., 2001). As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo 

crescimento econômico lento, com excesso de empréstimos a serem pagos a 

longo prazo e má administração fiscal, o que desencadeou uma tendência de 

lentidão no crescimento econômico no futuro (BORGES, 2004). 

O aumento da concorrência elevou gradualmente a competitividade da 

economia mundial. Houve deslocamento de empresas para novos mercados de 

produção, prejudicando outras empresas que já exploravam determinado nicho 

de mercado e provocando a queda da demanda em vários setores. A redução 

significativa do ritmo geral de crescimento populacional e o decréscimo da taxa 

de natalidade, juntamente com o envelhecimento da população, desencadeou 

uma transformação na estrutura demográfica mundial (BORGES, 2004). 

O avanço acelerado das tecnologias e a constante criação de novos 

desenvolvimentos tecnológicos influenciaram o consumo no mercado de 
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determinados setores industriais. Os setores da vida econômica de várias 

entidades e países foram impactados no séc. XX com o processo de 

globalização, marcado, dentre outros exemplos, pelo fluxo crescente do capital 

entre fronteiras geopolíticas, o surgimento de novos mercados e oportunidades, 

declínio dos custos de produção mundial e diminuição dos preços e o risco 

crescente de incerteza nas empresas (BORGES, 2004). 

Essas mudanças ocorridas ao longo do séc. XX representaram o 

período de transição entre a sociedade da indústria para a sociedade da 

informação e do conhecimento. 

A sociedade da informação e do conhecimento, em contrapartida à 

sociedade industrial, possui múltiplas opções de escolha e a valorização da 

produção quantitativa, porém, associada à qualidade (BORGES, 2004). Para 

Pepulim (2001, p. 46), 

  

À medida que os primeiros obstáculos, físicos e geográficos foram 

eliminados a informação começou a ganhar "peso", valor. Hoje a sua 

disseminação independe de tempo ou espaço, já que a Sociedade da 

Informação se caracteriza pela utilização da tecnologia no que diz 

respeito à comunicação e repasse de informação (PEPULIM, 2001, p. 

46). 

 

 Uma das ferramentas que possibilitaram amplas mudanças na forma de 

aprender, buscar e usar a informação foi a Internet, por meio da World Wide 

Web. O próximo tópico aborda as questões relacionadas à rede. 

 

 

 INTERNET  2.2.

 

O avanço tecnológico oriundo da globalização (JESUS; CUNHA, 2012) 

possibilitou o surgimento da Internet. De acordo com Castells (2003, p. 13), o 

advento da Internet teve início na Arpanet, uma rede de computadores 

montada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) em 1969, nos 

Estados Unidos. 

Cunha e Cavalcanti (2008), definem a Internet como 
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1. Rede das redes de computadores, de alcance mundial, que 

utiliza um protocolo comum de computadores (o TCP/IP). 

Desenvolveu-se a partir da rede ARPANET e atualmente liga todos os 

países. 2. União de várias redes de teleprocessamento – estaduais, 

regionais, nacionais e internacionais – em uma única rede lógica, 

compartilhando um mesmo esquema de endereçamento. 3. 

Designação de um tipo de rede que utiliza o protocolo TCP/IP e provê 

serviços de correio eletrônico, acesso remoto e transferência de 

arquivos (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 212). 

 

A Internet caracterizou-se por ser “um meio de comunicação que 

permitiu, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num 

momento escolhido, em escala global” (CASTELLS, 2003, p. 8). 

Embora a Internet tenha surgido em meados do séc. XX, sua explosão 

ocorreu na década de 1990, com o desenvolvimento da World Wide Web 

(WWW) pelo programador inglês, Tim Berners-Lee (CASTELLS, 2003). 

 

 

2.2.1. WEB 2.0 

 

Criar, participar e compartilhar são ações que o usuário da web 2.0 

pode fazer com a mesma facilidade com que pode comprar uma 

revista em uma livraria. A interação é o novo lema da web e os sítios 

estão cada vez mais participativos, deixando que a opinião do usuário 

decida o rumo a ser tornado pelos administradores (JESUS; CUNHA, 

2012, p. 113). 

 

O conceito de Web 2.0, ou Segunda geração da Web, surgiu em 2004 a 

partir de uma conferência de braisntorming entre a O’Reilly e a MediaLive 

International (O’RILLEY, 2005 apud JESUS; CUNHA, 2012). 

A Web, desenvolvida por Berners-Lee, no início da década de 90 e 

anterior à sua segunda geração, “organizava e representava dados da rede de 

maneira mais visual, na qual os usuários leigos poderiam utilizá-la, como sendo 

apenas mais um programa processado em seu computador” (JESUS; CUNHA, 

2012, p. 112). Com o seu desenvolvimento, foram criados os chamados 
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navegadores, ou browsers, que são os programas utilizados como mediadores 

entre a Web e o usuário. 

Em meados da década de 1990, houve aumento das ações das novas 

empresas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), também 

chamadas de “ponto com”, baseadas na Internet; esse fato ficou conhecido 

como “bolha”. No ano de 2001, em decorrência da mudança de paradigma no 

comércio, “no qual a internet passou a ser um dos principais meios de 

divulgação e de mercado financeiro” (JESUS; CUNHA, 2012, p. 112), ocorreu o 

estouro da “bolha”, quebrando várias empresas. 

Sampaio (2007) afirma que a explosão da “bolha” propiciou a banalização da 

tecnologia Web, pois permitiu que as empresas tradicionais ingressassem no 

mercado com experiência e lucratividade, dificultando inovações tecnológicas e 

mudanças de hábitos das empresas Web neste período. Entretanto, ao debater 

sobre as mudanças sofridas pela Web na conferência de brainstorming entre a 

O’Rilley e a MediaLive International, Dale Dougherty, pioneiro da Web e vice-

presidente da O’Rilley (JESUS; CUNHA, 2012, p. 112), notou que  

 

[...] ao contrário de haver explodido, a Web estava mais importante do 

que nunca, apresentando instigantes aplicações novas e sites 

eclodindo com surpreendente regularidade. E, o que é melhor, 

parecia que as companhias que haviam sobrevivido ao colapso 

tinham algo em comum. Será que o colapso pontocom marcou uma 

espécie de virada que deu sentido a uma convocação do tipo “Web 

2.0”? (O’RILLEY, 2005 apud JESUS; CUNHA, 2012, p. 112).    

 

Desta forma, a partir do artigo What is Web 2.0, publicado por Tim 

O’Rilley em 2005, o termo Web 2.0 se popularizou e “tem se consolidado como 

algo presente constantemente na vida das pessoas” (JESUS; CUNHA, 2012, p. 

112).  

Enquanto que na primeira geração da Web, que durou até 2003, existia 

pouca interatividade entre conteúdo e o usuário (JESUS; CUNHA, 2012, p. 

113), a Web 2.0 

 

caracteriza o lado social e mais interativo da internet, onde os 

utilizadores têm um papel preponderante na produção, difusão e 

acesso à informação, e consequentemente, na sua capacidade de 
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processamento e de geração de conhecimento em novos espaços e 

lugares (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p. 3). 

 

A Web 2.0 é caracterizada por disponibilizar ferramentas de interação e 

compartilhamento que estreitam a relação entre o usuário e o conteúdo. Estas 

ferramentas permitem que o usuário deixe de ser apenas leitor da informação e 

passe a ter também a liberdade de expressar opinião em comentários, além de 

ser capaz de “se comunicar com outros usuários conectados na Internet e a 

publicar conteúdos na rede, sem necessitar de conhecimentos profundos de 

programação” (INAFUKO, VIDOTTI, 2012, p. 146). As redes sociais online são 

provenientes da segunda geração da Web. 

Embora tenham se popularizado em meados dos anos 2000 com o 

surgimento da Web 2.0, a origem das redes sociais é antiga.  

 

 

2.2.2. REDES SOCIAIS 

 

Uma rede pode ser caracterizada como um conjunto de nós conectados 

entre si (CASTELLS, 2003). Consiste, pois, em um conjunto de pessoas, 

organizações ou entidades, conectadas por relacionamentos sociais, que 

podem ser motivados por amizades, relações de trabalho ou compartilhamento 

de informações, o que possibilita construir e reconstruir a estrutura social 

(TOMÁEL; MARTELATO, 2006). 

 Redes sociais sempre fizeram parte da realidade humana, mesmo antes 

do advento da Internet (AGUIAR; SILVA, 2010). Deans (2008 apud PATRÍCIO; 

GONÇALVES, 2010) considera que rede social é um conceito da sociologia 

que envolve vários estudos, desde o final do séc. XIX até os dias atuais. 

 Entre 1950 e 1970, o termo “redes sociais” tornou-se comum, evoluindo 

rapidamente. Em 1967, Stanley Milgram criou a teoria dos seis graus de 

separação, na qual afirma que são necessários apenas seis laços de amizade 

para que duas pessoas quaisquer estejam ligadas (MILGRAM, 1967). Apesar 

de distante no tempo, essa teoria 
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[...] mantém ainda a aplicabilidade dos seus conceitos, na medida em 

que as ferramentas sociais da Web 2.0 possibilitam a conectividade, a 

troca e a partilha de informação entre pessoas, criando comunidades 

e relações com amigos de amigos (PATRÍCIO; GONÇALVES 2010, p. 

5). 

   

 Uma rede social possui dois elementos: os “atores”, que estão 

relacionados com pessoas, instituições ou grupos; e suas “conexões” 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). Esta abordagem está focada na estrutura 

social, na qual os indivíduos não podem ser estudados de forma independente 

das relações com os outros nem das estruturas afiliadas (DEGENNE; FORSÉ, 

1999 apud RECUERO, 2005, p. 88). 

 Quando ocorre uma conexão entre dois atores em uma rede social, 

existe um “laço social” (WASSERMAN; FAUST, 1994). Este laço é composto 

por relações sociais, que, por sua vez, são constituídos por interações sociais. 

Uma interação social apresenta reflexo comunicativo entre o indivíduo e os 

pares. Recuero (2005, p. 89) afirma que essas interações repetidas formam 

relações sociais. 

O termo “rede social”, de fato, é uma metáfora utilizada para o estudo de 

um grupo que se apropria de determinado sistema. Desta forma, as redes 

sociais devem ser diferenciadas dos sites que são utilizados para a sua prática. 

Os sites que suportam redes sociais são denominados “sites de redes sociais” 

(RECUERO, 2009). Por exemplo, Orkut, Twitter e Facebook não são redes 

sociais, são sites de redes sociais, ferramentas da Web 2.0. Rede social é 

referente ao comportamento de interação dos indivíduos que os utilizam. Em 

outras palavras, são as pessoas que constroem as redes (AGUIAR; SILVA, 

2010). 

 

 

2.2.3. REDE SOCIAL ONLINE 

 

 As redes sociais online ampliam a capacidade de conexão e divulgação 

que não eram possíveis antigamente (RECUERO, 2009a). Os primeiros sites 

de redes sociais surgiram ao longo da primeira década do séc. XXI. No Brasil, 
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uma ferramenta da Web 2.0 que causou grande movimentação na Internet foi o 

Orkut, criado pelo engenheiro turco Orkut Büyükkökten, em 2004 (RECUERO, 

2005). Inicialmente, o Orkut permitia a entrada somente de pessoas que eram 

convidadas por alguém já cadastrado no sistema e funcionava basicamente 

através de perfis e comunidades.  

Em 2008, de acordo com o site Folha de S. Paulo (2008), a sede do 

Orkut, localizada até então no estado da California (EUA), foi realocada no 

Brasil para ser operada pelo Google Brasil, devido ao grande volume de 

usuários brasileiros – 54% dos usuários cadastrados – e aumento de questões 

legais envolvendo o país. No início de 2012, segundo o portal de notícias G1, o 

Facebook ultrapassou o número de usuários do Orkut no país e se tornou o 

maior site de redes sociais no Brasil.  

No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut foi extinto, sendo 

disponibilizado, no mesmo endereço virtual em que antigamente funcionava o 

site, um museu com o conteúdo público das comunidades. Na página 

orkut.google.com, está escrito: 

 

De janeiro de 2004 a setembro de 2014, milhões de pessoas, 

espalhadas pelo mundo todo, se reuniram para discutir interesses 

comuns em uma vasta coleção de comunidades do Orkut. Com o 

objetivo de preservar a história de conexões e conversas do Orkut, 

este arquivo traz todo o conteúdo público dessas comunidades. [...] 

(ORKUT.GOOGLE, 2014). 

 

 O site Carta Capital publicou um artigo escrito por Marcelo Pellegrini 

intitulado Os motivos da decadência do Orkut, em que expõe os fatores que 

ocasionaram seu declínio. De acordo com a publicação, o fato do Orkut se 

tornar um produto quase exclusivamente brasileiro limitou as fronteiras para 

seus usuários, justamente em um período de crescimento da classe média e do 

turismo internacional. Outro ponto negativo para o Orkut foi o peso da marca 

Facebook, por este ser um site popular internacionalmente e mais forte em 

relação ao criado por Büyükkökten (BANKS apud PELLEGRINI, 2012). 
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2.2.4. FACEBOOK 

 

O Facebook é um site de rede social de grande popularidade, criado 

pelo então estudante da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, e os 

colegas Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes.  

Fundado em 4 de fevereiro de 2004, o Facebook era exclusivo para a 

Universidade de Harvard, em Massachusetts (EUA), sendo aceitos somente 

estudantes, professores e funcionários. Como nos Estados Unidos os jovens já 

formados do High School têm o hábito de sair da casa dos pais e morar em um 

campus universitário, geralmente em cidades afastadas de suas famílias e 

amigos, o FB tinha inicialmente o objetivo de estreitar o relacionamento entre 

os universitários de Harvard, possibilitando partilhar informações acadêmicas, 

enviar mensagens privadas e publicar fotos com os amigos (PATRÍCIO; 

GONÇALVES, 2010, p. 6). Posteriormente, Zuckerberg ampliou o acesso da 

rede social para outras universidades; a partir de 2006, qualquer pessoa 

poderia se juntar à rede, ou seja, não seria mais obrigatório ter filiação com 

instituição de ensino superior (EDUCAUSE, 2007, p. 1). 

Em uma pesquisa sobre Como o Facebook está enriquecendo as 

experiências na faculdade, o portal Online PhD aponta o crescimento deste site 

de rede social: em 2004, o Facebook contava com 1 milhão de usuários; 

quando este site abriu para todo o público, em 2006, eram 12 milhões de 

cadastrados; em 2008, 100 milhões, sendo que 99% dos estudantes tinham 

uma conta no site e 94% usavam o FB semanalmente; já em 2011, o número 

de usuários chegou a 800 milhões, os estudantes acessavam o FB seis vezes 

por dia, dedicando 100 minutos diários para o site (ONLINEPHD, 2011). O 

portal Statista, companhia americana de estudos e estatísticas na Internet, 

afirma que há hoje, 1,35 bilhão de usuários ativos mensais do Facebook em 

todo o mundo, sendo que, desses, 70,5 milhões são brasileiros. 

 Sendo uma ferramenta tecnológica de interação e compartilhamentos da 

Web 2.0, o Facebook possui ampla gama de funcionalidades (JESUS; CUNHA, 

2012). O usuário pode criar álbuns de fotos, assim como publicar fotos na linha 

do tempo, postar vídeos, criar eventos, criar grupos privados de interesses em 

comum, dentre outras utilidades (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). Além disso, 

outra vantagem é que 
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O Facebook oferece uma longa e crescente lista de recursos, assim 

como ferramentas para amarrar as funções do site em outros 

aplicativos da Web. Com a funcionalidade adicionada, os usuários do 

Facebook têm de longe mais poder para criar e compartilhar 

identidades online e usar o site para localizar e interagir com outros 

usuários. Junto com esta flexibilidade é o que alguns acreditam ser 

um dos pontos mais fortes da indústria, políticas de privacidade mais 

detalhadas, que colocam controle sem precedentes nas mãos do 

usuário para determinar quem pode ver suas informações e o que 

eles podem fazer com isso (EDUCAUSE, 2007, p. 2, tradução nossa). 

 

Patrício e Gonçalves (2010, p. 7) consideram que o Facebook, além de 

ter se tornado canal de comunicação para pessoas que desejam procurar, 

partilhar ou aprender sobre determinado assunto, também pode ter utilidade no 

Ensino Superior. Isso por se tratar de ferramenta popular e de fácil 

acessibilidade, que não necessita de desenvolvimento interno ou de aquisição 

de software, sendo útil tanto para alunos, quanto para professores, permitindo 

a integração de diversos recursos (RSS feeds, blogs, Twitter, etc). A rede 

fornece também alternativas de acesso a diferentes serviços, com o controle de 

privacidade, ou seja, o usuário pode controlar a informação que quer que os 

outros vejam sobre ele (KELLY, 2007 apud PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p. 

7). 

Em relação ao Facebook como nova Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) em uma biblioteca, Jesus e Cunha (2012) apontam que 

existe divisão de opiniões sobre o uso em sistema de informação pelos 

profissionais da área da Ciência da Informação.  

Secker (2008 apud JESUS; CUNHA, 2012, p. 120) explica que alguns 

membros da Libraries and Social Software in Education (LASSIE) se 

mostraram contrários à utilização do Facebook dentro de bibliotecas, pois 

qualquer pessoa, mesmo que fora dos interesses da instituição, poderia ter 

acesso às suas informações, o que comprometeria a segurança da informação. 

Outro ponto relatado por este autor é que, para os profissionais da informação, 

tanto o FB quanto outros sites de redes sociais têm caráter puramente social, 

com função limitada a distrair as pessoas.  
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Porém, existem profissionais da área que são a favor do Facebook como 

ferramenta de divulgação da biblioteca, “devido às suas inúmeras 

possibilidades oferecidas” (JESUS; CUNHA, 2012, p. 120). Os autores Golwal, 

Kalbande e Sonwane (2012) consideram que o uso do FB pode ser favorável, 

pois “da mesma forma que a biblioteca informa sobre a chegada de novos 

conteúdos aos usuários, o Facebook também apresenta novas informações na 

forma de notificação” (GOLWAL; KALBANDE; SONWANE, 2012, p. 90).  

Secker (2008 apud JESUS; GONÇALVES, 2012, p. 120-121) cita 

algumas ferramentas úteis, para demonstrar como a utilização de sites redes 

sociais, com responsabilidade e interesse profissional, pode ser aliada em um 

sistema de informação:  

 

a) LibGuides Librarian10: permite ao usuário exibir os guias de seu 

perfil e, também, busca em catálogos de bibliotecas que tenha perfil 

no Facebook; 

b) Facebook Librarian11: funciona como um “fale conosco” ou 

“pergunte a um bibliotecário”, por meio das pessoas que tenham a 

biblioteca fornecedora do serviço em seu perfil; e 

c) Books iRead12: esse é considerado o maior aplicativo relacionado 

a livros do Facebook. Nele, é permitido ao usuário compartilhar suas 

preferências de leitura, informando quais livros já leu, quais gostaria 

de ler, quais nunca leria e fazer uma classificação de livros de acordo 

com critérios estabelecidos pelo próprio usuário. (JESUS; 

GONÇALVES, 2012, p. 120-121). 

 

O uso do Facebook também pode ser vantajoso para estudantes de 

nível superior e profissionais da informação, uma vez que  

 

auxilia pesquisadores acadêmicos e alunos a desenvolverem 

competências de investigação que eles necessitam, em um mundo no 

qual a construção do conhecimento e a disseminação fazem uso 

crescente das redes de informação online, [além de funcionar] como 

uma ferramenta para mobilizar os serviços de biblioteca entre a nova 

geração de profissionais da informação (GOLWAL; KALBANDE; 

SONWANE, 2012, p. 90).  
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Assim como o uso do Facebook apresenta vários benefícios, existem 

também as desvantagens. O fato de o usuário ser capaz de controlar o acesso 

às informações pessoais, não implica, necessariamente, compreensão sobre a 

forma, seja boa ou ruim, de como essa informação poderá ser usada 

(EDUCAUSE, 2007, p. 2). Além disso, se algum usuário decidisse migrar do FB 

para outro site de rede social, ele teria que reformular por completo a 

identidade virtual, baseando-se nas redes disponíveis e nos usuários deste 

novo site. Outra preocupação é que as ações e atividades do FB podem ser 

pouco substanciais. Embora a possibilidade de manter contato com amigos e 

colegas de faculdade seja algo bom, “se o Facebook permite a banalização, a 

interação superficial, há pouco valor educacional” (EDUCAUSE, 2007, p. 2, 

tradução nossa). 

 

 

 COMPORTAMENTO DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO 2.3.

 

 O Comportamento de pesquisa da informação é o termo utilizado por 

Wilson (2000) para identificar como os indivíduos interagem com sistemas de 

informação. Esse termo está relacionado diretamente com o comportamento 

informacional humano.  

 Pettigrew, Fidel e Bruce (2001) consideram que o comportamento 

informacional é oriundo das limitações dos usuários. Ou seja, é preciso estudar 

e compreender as necessidades dos usuários; esse estudo consiste em 

investigar as necessidades de informação do usuário, podendo também avaliar 

o atendimento em bibliotecas e outros sistemas de informação em relação à 

necessidade informacional (FIGUEIREDO, 1994). 

 O início desses estudos ocorreu na década de 1940, em virtude da 

explosão de publicações científicas e tecnológicas resultantes da Segunda 

Guerra Mundial, quando surgiram diversos estudos acadêmicos com foco na 

necessidade de “planejar e organizar o armazenamento, transmissão e 

aumento da produção da informação” (LE COADIC, 2004 apud SILVA, 2013, p. 

46). 

 Por sua vez, Wilson (1999) avalia que estes estudos referentes aos 

usuários não tinham base em pesquisas prévias, de forma que não haveria 
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como consolidar uma teoria que pudesse auxiliar em pesquisas futuras. Para 

ele, os referentes estudos eram influenciados pela tradição positivista, 

centrando em métodos de pesquisas quantitativos, que não eram apropriados 

para a compreensão do comportamento humano; por exemplo: “a quantidade 

de visitas à bibliotecas, o número de assinaturas pessoais de periódicos e o 

número de citações em artigos” (PIRES, 2012, p. 291). Os resultados obtidos 

por meio desses estudos eram considerados irrelevantes para o 

desenvolvimento de uma teoria e para o ato de processo de busca e uso da 

informação (PIRES, 2012). 

 Wilson (2010) considera que o estudo de usuários abrange questões 

comportamentais complexas, o que torna necessário o seu enquadramento no 

campo do comportamento humano. Desta forma, Wilson denomina este tópico 

como “comportamento informacional” (GASQUE; COSTA, 2010). 

 O comportamento informacional consiste na forma como o usuário 

busca, usa e transfere a informação a partir do momento em que identifica 

quais são as suas necessidades informacionais.  

 Em seu artigo, intitulado de Human information behaviour, publicado em 

2000, Wilson explica o conceito de comportamento informacional e em que 

consistem as suas derivações. 

 

Comportamento informacional é todo comportamento humano 

relacionado às fontes e canais de informação, incluindo a busca ativa 

e passiva de informação e o uso da informação. Isso inclui a 

comunicação pessoal e presencial, assim como a recepção passiva 

de informação, como a que é transmitida ao público quando este 

assiste aos comerciais da televisão sem qualquer intenção específica 

em relação à informação fornecida (WILSON, 2000, p. 29, tradução 

nossa). 

 

 O comportamento informacional humano apresenta três vertentes: 

comportamento de busca da informação, comportamento de uso da informação 

e comportamento de pesquisa da informação. 

 O comportamento de busca da informação refere-se à forma como o 

usuário busca a informação a partir do momento em que identifica o objetivo da 

investigação. No momento da realização da busca, o usuário tem a opção de 
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“selecionar meios para interagir com sistemas de informação manual, revista 

ou livro, por exemplo; ou com os sistemas baseados em computador, como a 

internet ou o sistema de gestão da empresa em que trabalha” (SILVA, 2013, p. 

48). 

O comportamento de uso da informação refere-se ao conjunto dos atos 

físicos e mentais do usuário ao adquirir a informação desejada e a 

incorporação desta nova informação aos conhecimentos prévios do indivíduo 

(GASQUE; COSTA, 2010). Por exemplo, o ato físico ocorre quando o usuário 

seleciona uma parte de um texto para destacar algo que considere relevante 

(SILVA, 2013). 

 O comportamento de pesquisa da informação, por sua vez, é o nível 

micro do comportamento informacional, no sentido de analisar o indivíduo 

como usuário de diversos sistemas de informação; é a interação entre homem-

máquina (SILVA, 2013). Essa interação envolve atos mentais, por exemplo, 

julgar a veracidade de uma informação a um primeiro momento ao olhar o 

nome do site que a publicou.  

 Embora o comportamento informacional humano possua três diferentes 

segmentos, o comportamento de pesquisa da informação possui relação direta 

com o comportamento de busca da informação. Ou seja, alguns aspectos 

característicos da busca, influenciam no momento da pesquisa (WILSON, 

2000). 

 

 

 CONCEITOS DE BIBLIOTECONOMIA 2.4.

 

Embora muitos utilizem o termo Biblioteconomia e Ciência da 

Informação como o mesmo campo de estudos, estas duas áreas constituem 

“dois campos diferentes, com forte relação interdisciplinar e não um único 

campo, em que um consiste na manifestação do outro” (SARACEVIC, 1996, p. 

49).  

Para Le Coadic (1996), a biblioteconomia não se trata nem de uma 

ciência nem de uma tecnologia rigorosa, mas sim de uma prática de 

organização: a arte de organizar bibliotecas.  

Na definição de Cunha e Cavalcanti (2008), biblioteconomia é 
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1. Parte da bibliologia que trata das atividades relativas à 

organização, administração, legislação e regulamentação das 

bibliotecas. 2. Conhecimento e prática da organização de 

documentos em bibliotecas, tendo por finalidade sua utilização. 2.1. 

Responde aos problemas suscitados: pelos acervos (formação, 

desenvolvimento, classificação, catalogação, conservação); pela 

própria biblioteca como serviço organizado (regulamento, pessoal, 

contabilidade, local, mobiliário), e pelos leitores (os usuários (deveres 

recíprocos do pessoal e do público, acesso aos livros, empréstimo)” 

(LEC, p. 14-15). 3. Conjunto dos conhecimentos profissionais 

referentes aos documentos, aos livros e à biblioteca. (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 55). 

 

Ainda de acordo com Cunha e Cavalcanti (2008), a biblioteconomia 

difere das outras disciplinas da Ciência da Informação pela natureza do seu 

objeto. Na Arquivologia e na Museologia são estudados documentos com 

exemplares únicos, sendo documentos textuais e visuais (documentos em 

multimeios), e documentos visuais (bidimensionais e tridimensionais), 

respectivamente; na biblioteconomia o objeto de estudo são documentos 

textuais e audiovisuais, mas que diferentemente das outras duas áreas, 

apresentam exemplares múltiplos. 

Em 1931, o pensador, matemático e bibliotecário indiano Shiyali 

Ramamrita Ranganathan publicou o livro The five laws of library science, em 

que apresentou as cinco leis fundamentais à área da biblioteconomia, 

denominadas “As cinco leis de Ranganathan” ou “As cinco leis da 

Biblioteconomia”. Em uma análise quanto à modernidade destas leis, 

Figueiredo (1992) expõe cada uma delas: 

1. Livros são para o uso: as bibliotecas precisam apresentar localidade, 

horários e ambientes favoráveis e de fácil acesso, assim como “pessoal 

treinado e orientado à prestação de serviço e adequadamente assalariado” 

(FIGUEIREDO, 1992, p.187). 

2. A cada leitor, o seu livro: as bibliotecas têm a responsabilidade de servir 

a todos os leitores, independente de classe social, gênero, idade, ou qualquer 

outro fator. 

3. A cada livro, o seu leitor: os livros devem estar descritos no catálogo e 

disponíveis prontamente, como também expostos de maneira que atraia a 
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atenção do leitor, tendo assim sua localização facilitada. Figueiredo (1992, p. 

187) afirma que esta lei “leva a práticas, tais como acesso livre, arranjo 

coerente na estante, catálogo adequado e serviço de referência”. 

4. Economize o tempo do leitor: serviço eficiente, com o auxílio de um 

sistema de empréstimo ágil e guias de fácil entendimento nas estantes. Além 

de poupar o tempo do leitor, esta lei tem como consequência economizar 

também o tempo do profissional da informação com o uso de técnicas e 

tecnologias que permitam a atuação eficiente destes profissionais.  

5. Uma biblioteca é um organismo em crescimento: a biblioteca precisa ser 

receptiva às mudanças “das acomodações físicas às práticas administrativas” 

(FIGUEIREDO, 1992, p. 187), sendo que seu crescimento, que inevitavelmente 

ocorrerá, deve ser planejado.  

Apesar das cinco leis de Ranganathan terem sido criadas há mais de 70 

anos, Figueiredo (1992) defende que elas mantêm-se atemporais, pois podem 

facilmente serem enquadradas na realidade biblioteconômica atual. 

Embora a história da biblioteconomia tenha início há cerca de três mil 

anos, com compromisso com a organização, preservação e o uso dos registros 

gráficos humanos (SARACEVIC, 1996), no Brasil, ela surge após o 

estabelecimento da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. 

 

 

2.4.1. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A Ciência da Informação é constituída de disciplinas que têm por 

objetivo o estudo dos processos e sistemas de informação (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008). A CI surgiu a partir do fenômeno da “explosão da 

informação”, consequência da intensa produção científica resultante da 

Segunda Guerra Mundial. Após o término da Guerra, houve o esforço para 

controlar o acervo bibliográfico crescente “na tentativa de organizar a literatura 

científica e técnica através de serviços e produtos para as comunidades 

especializadas, tarefa que migrara das bibliotecas tradicionais para os novos 

sistemas informacionais” (MIRANDA, 2003, p.173).  
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Existem três características gerais da CI, que constituem a razão da 

existência e evolução, as quais também são compartilhadas por outros 

campos: 

 

Primeira, a CI é, por natureza, interdisciplinar, embora suas relações 

com outras disciplinas estejam mudando. A evolução interdisciplinar 

está longe de ser completada. Segunda, a CI está inexoravelmente 

ligada à tecnologia da informação. O imperativo tecnológico 

determina a CI, como ocorre também em outros campos. Em sentido 

amplo, o imperativo tecnológico está impondo a transformação da 

sociedade moderna em sociedade da informação, era da informação 

ou sociedade pós-industrial. Terceira, a CI é, juntamente com muitas 

outras disciplinas, uma participante ativa e deliberada na evolução da 

sociedade da informação. (SARACEVIC, 1996, p. 42). 

 

 

2.4.2. A BIBLIOTECONOMIA NO BRASIL 

 

A partir do Decreto nº 8.835 de 11 de julho de 1911, foi inaugurado o 

primeiro curso de Biblioteconomia no Brasil, sendo possível graças ao esforço 

de Manuel Cícero Peregrino da Silva, bibliógrafo e diretor da Biblioteca 

Nacional (BN) do Rio de Janeiro. O curso foi criado no intuito de “sanar as 

dificuldades existentes na biblioteca, há gerações, quanto à qualificação de 

pessoal” (CASTRO, 2000, p. 53). 

Embora a inauguração do curso tenha sido em 1911, o início das aulas 

ocorreu apenas quatro anos mais tarde, em 1915.  Isso aconteceu porque, no 

ano de 1912, o curso não tinha condições de funcionar por motivo de 

desistência dos inscritos, grande parte funcionários da própria instituição. 

Castro (2000) acredita que esse fato tenha sido consequência das mudanças 

oriundas do novo regulamento, diminuindo assim a disponibilidade de tempo 

dos empregados para que eles pudessem exercer outras atividades.  

À época da criação do curso não havia professores suficientes para 

ministrar todas as disciplinas. Entretanto, Peregrino da Silva (apud CASTRO, 

2000) afirma que este problema poderia ser facilmente solucionado com a 
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contratação de profissionais substitutos, atribuindo, assim, a desistência dos 

inscritos como principal motivo para o atraso das aulas. 

No início, o curso contava com disciplinas que abrangiam diversos 

conteúdos e eram divididas em cinco matérias: Bibliografia (Administração de 

Bibliotecas, Catalogação), Paleografia e Diplomática (Cartografia) e Iconografia 

e Numismática (Sigilografia, Filatelia) (CASTRO, 2000). 

De acordo com Castro (2000), o curso da BN teve funcionamento regular 

até 1922, quando, no dia 2 de agosto de 1921, com o estabelecimento do 

Regulamento do Museu Nacional, criou-se um curso técnico para capacitação 

e formação de profissionais para atuar nesta referida instituição, na BN e no 

Arquivo Nacional. Entretanto, este curso não foi posto em prática, de forma que 

as atividades do curso de Biblioteconomia foram encerradas. 

O Decreto de nº 20.673/1931, em 1931, permitiu a retomada do curso 

pela BN com duração de dois anos. O curso foi constituído de oito disciplinas, 

distribuídas entre as três instituições. No primeiro ano eram ensinadas História 

Literária, Paleografia e Epigrafia, História Política e Administrativa do Brasil, 

Arqueologia e História da Arte; no segundo ano, os alunos aprendiam 

Cronologia e Diplomática, Numismática e Sigilografia e Iconografia e 

Cartografia (BIBLIOTECA NACIONAL, 1916, p. 452 apud CASTRO, 2000, p. 

58). 

Em relação à história do ensino de graduação em Biblioteconomia, 

Castro (2000, p. 26) classifica que o período entre 1879 e 1928 foi o 

“movimento fundador da biblioteconomia no Brasil de influência humanística 

francesa, sob a liderança da Biblioteca Nacional”. No período entre 1929 e 

1939, ele considera que houve o “predomínio do modelo pragmático americano 

em relação ao modelo humanista francês” (CASTRO, 2000, p. 27). 

 Em 1929, o Curso Elementar de Biblioteconomia foi implantado em São 

Paulo no Mackenzie College, sendo ministrado pela bibliotecária americana 

Dorothy Murriel Gropp (ALMEIDA, N., 2012). Este curso era voltado para 

funcionários da biblioteca e professores bibliotecários de outras instituições, 

com ensino dedicado à técnica (CASTRO, 2000). A primeira turma foi 

constituída de seis alunos, sendo ensinada Catalogação, Classificação, 

Referência e aulas sobre técnica de organização de bibliotecas.  
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Em 1936, o curso de Biblioteconomia foi encerrado no Mackenzie 

College. Neste mesmo ano, foi instalado um curso no Departamento de Cultura 

da Prefeitura de São Paulo, com criação de Rubens Borba de Moraes 

(CASTRO, 2000). Neste curso, Adelpha Figueiredo ministrava as disciplinas de 

Catalogação e classificação e Rubens Borba de Moraes ensinava as disciplinas 

de História do Livro e Bibliografia. Os responsáveis por se dedicar a cuidar de 

bibliotecas receberam o curso com interesse e confiança (RUSSO, 1966). 

O curso de Biblioteconomia em São Paulo foi cancelado em 1939 por 

Prestes Maia ao assumir a Prefeitura de São Paulo, por alegar que não 

reconhecia a utilidade e a viabilidade deste curso. Em 1940, em meio a 

conflitos com o prefeito, Rubens Borba de Moraes consegue a transferência do 

curso da Prefeitura Municipal de São Paulo para a Escola Livre de Sociologia e 

Política (CASTRO, 2000). 

As escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro apresentavam correntes 

distintas. Se por um lado São Paulo possuía o ensino técnico, influenciado pela 

Columbia University, no Rio de Janeiro a abordagem era humanística, 

fundamentada na escola francesa Ècole de Chartes, assim como acontecia na 

Biblioteca Nacional.  

Segundo Castro (2000, p. 103), a divergência de opiniões quanto ao 

aspecto técnico foi marcante, explicitando um exemplo desta disputa que 

ocorreu em consequência da “[...] relação à permanência ou não das 

reticências nas fichas catalográficas, quando na folha de rosto de um livro não 

houvesse informações relativas à autoria”. Almeida (N., 2012, p. 47) afirma que 

“enquanto os bibliotecários paulistas consideravam as reticências 

desnecessárias, os bibliotecários cariocas as julgavam imprescindíveis”. Castro 

(2000) considera que um dos fatores que contribuiu para tanta diferença foram 

as particularidades das bibliotecas de cada estado. 

O Instituto Nacional do Livro foi responsável pela expansão dos cursos 

de Biblioteconomia no país entre as décadas de 1930 e 1960, ao incentivar a 

criação de novas bibliotecas e apoiar cursos regulares de Biblioteconomia.  

Em 1962, foi implantado o Currículo Mínimo de Biblioteconomia, com o 

intuito de padronizar o ensino de biblioteconomia entre os diversos cursos 

existentes no país. Embora o CM tenha diminuído o incômodo entre as 

escolas, sua criação desagradou a Federação Brasileira de Associações de 
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Bibliotecários (FEBAB), por considerar que o currículo era mais voltado às 

necessidades da BN. Em 1982 foi criado o 2º Currículo Mínimo, que embora 

mais flexível, foi considerado demasiadamente extenso (ALMEIDA, N., 2012).  

O surgimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

superior no país, em 1996, propiciou que o Ministério da Educação (MEC), em 

2001, estabelecesse as Diretrizes Curriculares para o curso de 

Biblioteconomia. Assim, “cada escola passou a elaborar seu próprio projeto 

pedagógico de acordo com o perfil e a demanda da região [...]” (ALMEIDA, N., 

2012, p. 18). 

Em relação à quantidade de cursos, em 1940, havia seis cursos de 

Biblioteconomia no Brasil, divididos entre os estados de Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e dois cursos em São Paulo. Na década de 

1950, foram criados cursos em Minas Gerais, Paraná, Amazônia e na cidade 

de São Carlos (SP). De acordo com Russo (1966), em 1965 havia 14 cursos 

em atividade e cinco desativados. Na década de 1970 surgiram cursos de 

Biblioteconomia em outros estados e foram criados os cursos de mestrado em 

Ciência da Informação em Minas Gerais, Campinas (SP), Paraíba e Distrito 

Federal na UnB. Ao final da década de 1990, havia 30 (trinta) cursos em 

atividade no país e no ano de 2012, havia 39 (ALMEIDA, N., 2012). 

 

 

2.4.3. BIBLIOTECONOMIA NA UNB 

 

O curso de Biblioteconomia na capital do país teve início com a criação 

da Universidade de Brasília, em 1962, sendo reconhecido pela portaria nº. 

064745, em 30 de junho de 1969. O projeto original para a formação do 

bibliotecário, o Plano Orientador da Universidade de Brasília, moldado nos 

melhores padrões norte-americanos, previa o acesso à Faculdade de 

Biblioteconomia “[...] de bacharéis egressos dos Institutos Centrais de Ciências, 

Letras e Artes, que prosseguissem em direção ao curso de Graduado em 

Biblioteconomia, destinado à formação de bibliotecários especializados nas 

várias áreas do saber” (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005, p. 2). Entretanto, 

por demandar muitas despesas e exigir longo período de formação, o projeto 

foi abandonado.  
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Em consequência da regulamentação da biblioteconomia no Brasil, 

como profissão de Nível Superior, em 1962, foram criados órgãos para a classe 

e aprovado um Currículo Mínimo nacional para este curso de Nível Superior. 

Desta forma, em 1965, ocorreu a criação do curso de graduação para 

Bacharelado em Biblioteconomia na Faculdade de Biblioteconomia e 

Informação Científica (FUBICA), com duração de três anos. De início, o 

currículo pleno do curso incorporou uma formação técnica, ligada às atividades 

de documentação, com foco na mecanização e automação de bibliotecas, 

inédita no Brasil até então (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005). Em 1967, a 

Biblioteconomia teve sua primeira turma formada, composta por 11 

bibliotecários (BORGES; BRITTO, 2012). 

Em 1978, o então Departamento de Biblioteconomia, junto à Faculdade 

de Estudos Sociais Aplicados, criou o curso de Mestrado em Biblioteconomia e 

Documentação, com o intuito de capacitar seu corpo docente (UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA, 2005). 

Devido ao Novo Currículo Mínimo de Biblioteconomia, estabelecido pelo 

então Conselho Federal de Educação, em 1982, houve motivação para uma 

ampla reforma curricular neste curso da UnB. Deste modo, em 1984, entrou em 

vigor o currículo pleno de Biblioteconomia, completamente reformulado 

(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005). 

No ano de 1992, enquanto implantava um programa de Doutorado em 

Ciência da Informação, o Departamento de Ciência da Informação e 

Documentação (CID), agora com nova denominação, iniciou um projeto de 

revisão do currículo pleno de Biblioteconomia, em nível de Bacharelado, com o 

objetivo de adequá-lo às novas tendências do profissional da informação. 

Desse projeto de revisão, foram formados grupos de professores do curso para 

que fossem analisados diversos aspectos do currículo. Nesta mesma 

oportunidade, foi implantado, também no CID, o curso de bacharel em 

Arquivologia, no turno noturno (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005).  

Após a criação de um novo curso de Biblioteconomia noturno e de um 

novo curso de Arquivologia diurno, em 15 de agosto de 1996, o CID passou a 

trabalhar arduamente em uma proposta de um currículo moderno para o curso 

noturno, caracterizado por uma capacitação em “Gestão de Bases de Dados”, 

com objetivo de atender à crescente demanda por “profissionais capazes de 
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responder às atuais necessidades de organização, bem como o uso de 

recursos informacionais em nível local e em redes nacionais e internacionais de 

informação” (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005, p. 3).  

Entretanto, a abertura do curso noturno foi adiada devido à aprovação 

da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; e com a Resolução do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE), nº. 219;96, de 18 de dezembro de 1996, relativa 

ao número máximo de créditos obrigatórios a serem integrados em cada curso 

da UnB. Viu-se, desta forma, a priorização de uma reforma no curso diurno de 

Graduação em Biblioteconomia (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2005).  

 De acordo com Biblioteconomia: manual do curso de graduação (2005) 

 

Assim, o Colegiado do CID, aproveitando os estudos e as 

experiências adquiridas nas revisões curriculares desta última 

década, elaborou, no decorrer de 1997, a proposta de reformulação 

do currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia, em nível de 

Bacharelado, para o turno diurno. Esta proposta foi aprovada pelo 

CEPE em 9 de março de 1998, conforme a Resolução CEPE no. 

219/96.  

 

No atual currículo do curso na UnB, vigente desde o segundo semestre 

de 2006, são necessários 180 créditos para se formar em bacharel, sendo 8 

semestres o tempo de permanência mínima e, 14, o máximo. A cada semestre, 

o aluno deve cursar 14 créditos no mínimo e até 26 no máximo. É preciso 

cursar, obrigatoriamente, pelo menos 26 créditos optativos e, no máximo, 24 

créditos no Módulo Livre. Quanto às disciplinas optativas para Biblioteconomia, 

Almeida (N., 2012, p. 115) explica que 

 

O curso da UnB oferece as disciplinas teóricas e técnicas da área 

necessárias à formação do Bibliotecário e por meio de sua 

flexibilidade permite que o aluno frequente disciplinas de seu 

interesse e molde seu perfil profissional, direcionando para as 

questões sociais, educacionais ou tecnológicas. (ALMEIDA, N., 2012, 

p. 115). 
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O curso apresenta 22 disciplinas obrigatórias e cinco conjuntos de 

disciplinas em cadeia para escolher qual cursar. As disciplinas em cadeia são 

aquelas em que o aluno deve escolher uma, obrigatoriamente, dentre outras 

opções que abordam o mesmo domínio conexo. De acordo com o site 

Matrícula Web, existem cerca de 180 opções de disciplinas optativas em toda a 

UnB para o estudante de Biblioteconomia. 

Dentre as obrigatórias do currículo, Estudo de Usuários é a disciplina 

que aborda o comportamento informacional. 

Abaixo, o currículo do curso de Biblioteconomia da UnB: 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

BIBLIOGRAFIA GERAL 

CATALOGAÇÃO 1 

CLASSIFICAÇÃO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 

ESTATÍSTICA APLICADA 

ESTUDO DE USUÁRIOS 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

INDEXAÇÃO 

INFORMÁTICA DOCUMENTÁRIA 

INTRODUÇÃO AO CONTROLE BIBLIOGRÁFICO 

INTRODUÇÃO À BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

INTRODUÇÃO À MICROINFORMÁTICA 

MONOGRAFIA EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS 

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE BASES DE DADOS 

PLANEJAMENTO BIBLIOTECÁRIO 

REDES DE INFORMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 1 

TÉCNICAS EM EDITORAÇÃO 
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CADEIA SELETIVA 

DAS DISCIPLINAS A SEGUIR, O ALUNO DEVERÁ CURSAR: NO MÍNIMO 4 

CRÉDITOS OU 1 DISCIPLINA 

FRANCÊS INSTRUMENTAL 1 

LÍNGUA ALEMÃ 1 

INGLÊS INSTRUMENTAL 1 

LÍNGUA ESPANHOLA 1 

PRÁTICA DO FRANCÊS ORAL E ESCRITO 1 

FRANCÊS 1 

TEORIA E PRÁTICA DO ESPANHOL ORAL E ESCRITO 1 

LÍNGUA ITALIANA 1 

JAPONÊS 1 

 

DAS DISCIPLINAS A SEGUIR, O ALUNO DEVERÁ CURSAR: 

CULTURA BRASILEIRA 1 

HISTÓRIA SOCIAL E POLÍTICA DO BRASIL 

BIBLIOTECONOMIA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

DAS DISCIPLINAS A SEGUIR, O ALUNO DEVERÁ CURSAR: 

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO FILOSÓFICO E CIENTÍFICO 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

IDEIAS FILOSÓFICAS EM FORMA LITERÁRIA 

FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA LITERÁRIA 

 

DAS DISCIPLINAS A SEGUIR, O ALUNO DEVERÁ CURSAR:  

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 1 

 

 

2.4.4. O BIBLIOTECÁRIO 

 

O bibliotecário é o profissional responsável pela gestão e disseminação 

do conhecimento, tendo a tarefa de tratar a informação e fornecê-la ao usuário. 

Da Idade Antiga à Idade Média, o bibliotecário era considerado guardião do 

conhecimento, pois “sua função primordial era zelar e organizar as coleções 
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pertencentes a um grupo restrito daquela época” (MARTINS; CIPOLAT, 2006, 

p. 180), de modo que somente ele, o clero e a nobreza tinham acesso a tal. 

Entretanto, os paradigmas em torno do profissional bibliotecário foram se 

modificando com a democratização da informação que ocorreu desde então. 

O trabalho biblioteconômico consiste em organizar, tratar e disseminar 

conhecimentos registrados para diferentes universos de usuários, 

considerando seus interesses, necessidades, demandas e potencialidades 

(MEY; SILVEIRA, 2009). 

Para Cunha e Cavalcanti (2008, p. 53), bibliotecário é o “profissional que 

tem a seu cargo a direção, conservação, organização e funcionamento de 

bibliotecas”.  

O bibliotecário está inserido no grupo de profissionais que estudam a 

Ciência da Informação, podendo ser chamado de “profissional da informação”. 

Ou seja, ele é o mediador da informação, com habilidades e conhecimentos 

para lidar com ela, contribuindo para atingir os objetivos de uma organização 

(CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

A transição da sociedade industrial do início do séc. XX para a 

sociedade da informação e do conhecimento das últimas décadas do século 

passado, trouxe a quebra de vários paradigmas ao redor do mundo. O contexto 

econômico e social foi alterado pela lentidão do crescimento econômico, o 

aumento da concorrência, a aceleração das mudanças demográficas, o avanço 

tecnológico e a globalização (CHIMERINE, 1997 apud BORGES, 2004).  

Essas mudanças ocorridas nos últimos 25 anos do séc. XX propiciaram 

às nações de economia forte e emergente a procura por profissionais com mão 

de obra mais qualificada e com capacitações além da sua formação obrigatória. 

Além disso, a chegada do mundo virtual também exigiu novas competências e 

habilidades no mercado de trabalho, de forma que o entendimento das 

Tecnologias de Informação e Conhecimento se tornou imprescindível. Jesus e 

Cunha (2012) entendem que as mudanças significativas que ocorrem no 

mundo virtual podem afetar diretamente o mundo real e, consequentemente, o 

comportamento dos usuários. As qualificações do profissional da informação 

contemporâneo são abordadas por Borges (2004), que o define como  
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Um profissional que seja capaz de utilizar novos processos e 

instrumentos tecnológicos, estar inserido nessa sociedade da 

informação e do conhecimento, que faz uso intensivo e em larga 

escala do computador para processamento de dados, redes de 

informação e comunicação, automação de processos produtivos, 

enfim que esteja inserido no contexto da informação, do 

conhecimento e das tecnologias de informação disponíveis 

(BORGES, 2004, p. 57).  

  

Diante dessa nova realidade, o bibliotecário apresenta a necessidade de 

se ajustar a essas novas exigências. Para isso, é necessário participar de um 

processo de educação continuada, como cursos sequenciais e ensino a 

distância, e também cursos de especialização ou de curta duração (BORGES, 

2012). Em complemento ao pensamento de Borges, Pepulim (2001, p. 48) 

afirma que uma formação básica não é mais suficiente para um profissional se 

manter atualizado e provido de informação, ela precisa ser complementada “ao 

longo de uma carreira e hoje, mais do que nunca, em qualquer carreira”. 

O bibliotecário é a junção de várias formações (BORGES, 2004), sendo 

que o objeto de estudo integra as diversas áreas do saber. Trata-se de um 

profissional interdisciplinar, com amplo conhecimento e que tem a 

responsabilidade de salientar a necessidade de informação do usuário, visando 

a sua satisfação. Para isso, o aprofundamento nos estudos, a competência 

pela busca da renovação, a capacidade de se adequar às novas tecnologias e 

o domínio das ferramentas virtuais são fatores fundamentais para aquele que 

deseja exercer o trabalho com excelência.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Para analisar o comportamento de pesquisa da informação no Facebook 

pelos estudantes de Biblioteconomia da UnB, foi escolhido o método 

quantitativo em formato de questionário.  

O questionário é um conjunto de perguntas sobre um determinado 

assunto, que não tem o compromisso de testar a habilidade do respondente, 
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mas sim medir a sua opinião, seus interesses, aspectos de personalidade e 

informação biográfica (YAREMKO; HARARI; HARRISON, 1986 apud 

GUNTHER, 2003, p. 2). 

 Antes da aplicação do questionário para o público-alvo, foi realizado um 

pré-teste, no dia 14 de novembro de 2014, sexta-feira, com três estudantes de 

Biblioteconomia. O objetivo do pré-teste é confirmar a sua aplicabilidade 

(GRASSLER, 2004 apud OLIVEIRA, 2013, p. 57), a partir do feedback  dos 

respondentes, identificando possíveis erros que possam atrapalhar no 

entendimento e realizando as devidas correções.  

 O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Docs e 

disponibilizado na Web entre 14 de novembro e 20 de novembro de 2014. A 

divulgação foi realizada através dos grupos do Facebook intitulados 

“Biblioteconomia UnB” e “Formandos Biblio UnB 2/2014”, bem como via e-mail. 

 O público-alvo desta pesquisa são estudantes que cursam a partir do 7º 

Semestre de Biblioteconomia na UnB e recém-formados – um ano após colar 

grau. Foi solicitada lista na secretaria da Faculdade de Ciência da Informação 

com os nomes e os e-mails dos alunos regularmente matriculados e outra lista 

com os nomes dos recém-formados até 2/2013. A escolha do público-alvo 

ocorreu por serem estudantes em estado avançado do curso e provavelmente 

terem carga de estudo elevada em relação aos demais, o que pode influenciar 

no modo como pesquisam a informação; esse critério também se aplicou na 

escolha dos recém-formados.  

 No total, existem 184 indivíduos que se encaixam no público-alvo, sendo 

113 ainda estudantes e 71 bibliotecários. A divulgação via e-mail ocorreu 

somente para os estudantes que cursam Biblioteconomia. Verificou-se pelos 

nomes na lista de recém-formados, que 15 indivíduos não fazem parte do 

grupo “Biblioteconomia UnB” no Facebook, em que o questionário foi 

divulgado. Como os recém-formados não receberam e-mail e viram a 

divulgação apenas pelo grupo no Facebook, optou-se por retirar estas 15 

pessoas do público-alvo, uma vez que não teriam como ter conhecimento da 

existência deste questionário. Os membros do grupo “Formandos Biblio UnB 

2/2014” estão inseridos no nicho que compõem os estudantes analisados na 

pesquisa, e não possui integrantes formados. Desta forma, o público-alvo desta 

pesquisa é representado por 169 pessoas. 
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 No período em que ficou disponível via Web, o questionário obteve 80 

respostas, representando 47,34% do público-alvo. 

 O questionário apresenta 21 perguntas: cinco questões introdutórias, 

que visam coletar as informações básicas dos respondentes; duas sobre 

experiência com estágio não obrigatório na área de biblioteconomia; três sobre 

o uso da Internet e dez referentes ao comportamento de pesquisa da 

informação. No total, são nove perguntas obrigatórias.  

 No momento da coleta de dados, notou-se um erro na elaboração da 

pergunta n.º 4, “Onde mora”. Nos exemplos utilizados para representar a região 

de Brasília, foram citados Lago Sul e Lago Norte; porém, estas duas pertencem 

à categoria Cidades do DF. Ainda na mesma questão, utilizaram-se as cidades 

de Itapõa e São Sebastião como exemplos de Cidades do Goiás; na realidade, 

estas duas também fazem parte da categoria “Cidades do DF”. No gráfico 

referente a tal questão, optou-se por retirar esses exemplos errôneos e expor 

os exemplos que estão corretos. 

 Ao longo da coleta de dados, foi observado que 10% da amostra não 

responderam o questionário completo. Para que isso não prejudicasse a 

análise das respostas, e também com o intuito de identificar quais perguntas 

não foram respondidas por toda a amostra, optou-se por declarar a 

porcentagem, em cada gráfico, destes respondentes que se abstiveram.  

 A coleta dos dados foi feita utilizando a ferramenta Excel 2007; para a 

elaboração dos gráficos, utilizou-se o Word 2007.  

 

 

 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 3.1.

 

PERGUNTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Observa-se pelo Gráfico 1 que a maioria dos estudantes a partir do 7º 

Semestre e recém-formados é composta do sexo feminino, que representa 

66% dos respondentes, enquanto que 34% são do sexo masculino. 
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  Gráfico 1 - Gênero dos respondentes 

Fonte: Elaboração Própria 

 

   

 Ao analisar o Gráfico 2, identifica-se que 19% da amostra têm idade 

superior a 26 anos, enquanto que 15% têm até 21 anos. A faixa etária 

predominante está entre 22 e 25 anos, com 66% das respostas. A partir destes 

dados, é possível inferir que a os estudantes de Biblioteconomia ingressaram 

cedo na Universidade, com cerca de 20 anos de idade. 

Gráfico 2 - Faixa etária dos respondentes 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Pela análise do Gráfico 3, observa-se que 31% dos respondentes são 

formados e 69% ainda estão cursando Biblioteconomia; destes, 21% estão no 
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7º Semestre, 14% no 8º Semestre, 23% no 9º Semestre e 11% estão cursando 

o 10º Semestre ou mais. 

Gráfico 3 – Semestre que o respondente está cursando 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Identifica-se no Gráfico 4 que os locais de moradia predominantes entre 

os estudantes em final de curso e recém-formados são cidades do DF, com 

69% das respostas. Os 31% restantes se dividem entre Brasília, com 27%, e 

cidades do estado de Goiás, com 4% da amostra. 

 

Gráfico 4 - Local de moradia dos respondentes 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 De acordo com o portal Ministério do Trabalho e Emprego, o valor atual 

do Salário Mínimo é de R$724,00, tendo entrado em vigor ao dia 1 de Janeiro 

de 2014. 

 A partir da análise do Gráfico 5, observa-se que 12%, o menor 

percentual da amostra, possuem renda familiar mensal acima de 16 salários 

Mínimos; por outro lado, 19% dos respondentes possuem renda familiar 

mensal igual ou inferior a 3 Salários Mínimos, enquanto que a maioria, com 

30%, possuem entre 4 e 7 Salários Mínimos. 

Gráfico 5 - Renda familiar mensal (Salário Mínimo: R$724,00) 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

EXPERIÊNCIA DA ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA 

 

 Para identificar características específicas referentes ao curso de 

Biblioteconomia, foi perguntado aos respondentes se já haviam feito estágio 

não obrigatório na área. Observa-se pelo Gráfico 6 que 90% da amostra 

responderam afirmamente e 10% responderam negativamente. Neste caso, os 

estudantes foram orientados a não responderem a pergunta posterior.  
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Gráfico 6 - Estágio não obrigatório na área de biblioteconomia 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 A questão referente ao Gráfico 7 foi elaborada apenas para aqueles que 

responderam “Sim” à questão anterior. Perguntou-se aos estudantes e recém-

formados, que haviam feito estágio não obrigatório, se houve aumento no 

domínio das novas Tecnologias de Informação após o estágio. De acordo com 

este gráfico, 50% dos respondentes afirmaram que “Sim” e 32% responderam 

que aumentou “Um pouco”, enquanto que 9% não sentiram aumento no 

domínio das novas Tecnologias de Informação; 9% dos respondentes não 

responderam a questão por ainda não terem cursado estágio não obrigatório. 
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Gráfico 7 - Domínio das novas Tecnologias de Informação após o estágio 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 
USO DA INTERNET 
 

 As seguintes perguntas são referentes ao uso da Internet pelos 

estudantes em final de curso e recém-formados. Os dados representados no 

Gráfico 8 mostram que 99% da amostra navegam na Internet diariamente, 

enquanto que 1% a utiliza pelo menos uma vez por semana. 
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Gráfico 8 - Frequência de uso da Internet 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 De acordo com o Gráfico 9, o meio de acesso à Internet mais utilizado 

pelos respondentes são os dispositivos móveis – smart phones e tablets –, que 

representam 57% das respostas. O segundo meio de acesso utilizado com 

maior frequência é o notebook com 25% de representação, enquanto desktop é 

utilizado por 18% do total da amostra. 

Gráfico 9 - Meio em que acessa a Internet com maior frequência 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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 Ao observar o Gráfico 10, identifica-se que 99% da amostra possui conta 

no Facebook enquanto apenas 1% não está cadastrado no site; os 

respondentes que não estão cadastrados no site de redes sociais foram 

orientados a desconsiderar o restante do questionário.  

 

Gráfico 10 - Se possui conta no Facebook 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

SOBRE O COMPORTAMENTO DE PESQUISA DA INFORMAÇÃO 

 

 As próximas questões visam especificar o comportamento de pesquisa 

da informação no Facebook por estudantes de final de curso e recém-formados 

em Biblioteconomia. 

 Os Gráficos 11, 12, 21, 22, 23 e 24, foram elaborados a partir de 

questões baseadas na Escala de Likert. De acordo com Brandalise (2005 apud 

OLVEIRA, 2013, p. 63), a escala de Likert “requer que os respondentes 

indiquem o grau de concordância ou discordância em relação às propostas 

apresentadas na questão”. 

 Ao observar o Gráfico 11, identifica-se que os respondentes que 

raramente postam publicações em sua página são predominantes na amostra, 

com 34% do total, enquanto que 21% postam pelo menos uma vez por semana 

e 11%, o menor percentual de respostas, postam publicações diariamente. 

Esta questão obteve 99% de aproveitamento.  

99% 

1% 

Possui conta no Facebook 

Sim Não (Neste caso, favor desconsiderar o restante do questionário)
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 A partir das respostas coletadas, infere-se que embora 99% da amostra 

possuam conta no Facebook, a atualização da página com publicações 

próprias não é prioridade. 

 

Gráfico 11 - Frequência de uso do Facebook para publicações 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 O Gráfico 12 identifica resultados com maior proximidade entre si, 

diferentemente do Gráfico anterior.  

 Em relação à frequência com que “compartilham” informações na linha 

do tempo e/ou na de um amigo, 8% dos respondentes, a menor porcentagem, 

responderam que utilizam esse recurso diariamente, enquanto 16% afirmaram 

fazer uso desta funcionalidade raramente. A frequência predominante de 

compartilhamento de informação foi de pelo uma vez por mês, com 29% de 

representatividade da amostra. Esta questão obteve 96% de aproveitamento. 

 Os resultados coletados no Gráfico 12 identificam que o 

compartilhamento de informações ocorre com maior frequência em pelo menos 

uma vez por mês. Infere-se com isso que o público-alvo utiliza esta ferramenta 

quando considera que a informação merece ser vista por outras pessoas. 
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Gráfico 12 - Frequência de uso do Facebook para compartilhamento de informações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 13, identifica-se que o Entretenimento é a 

categoria de informação preferida predominante entre os estudantes em final 

de curso e recém-formados, com 50% das respostas. Em seguida, encontra-se 

Cultura, com 29% da amostra. Assuntos referentes à biblioteconomia obtiveram 

9% de preferência.  

 Do total dos respondentes, 4% citaram outras categorias que não 

estavam inseridas na pergunta: assuntos referentes à comunicação, opiniões 

políticas de pessoas que participam do movimento estudantil de universidades, 

como UnB e USP, saber novidades da vida pessoal de amigos e conhecidos e 

a mistura de todas as opções apresentadas foram citadas.  

 A questão referente a este gráfico obteve 99% de aproveitamento da 

amostra. 

 A partir do Gráfico 13, identifica-se que os estudantes em final de curso 

e recém-formados utilizam o Facebook para entretenimento, o que não exclui a 

possibilidade de que eles podem se interessar pelas demais categorias de 

informação explicitadas.  
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Gráfico 13 - Categoria de informação mais atraente no Facebook 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 14, identifica-se que 96% da amostra participam de 

algum grupo de biblioteconomia, seja regional, nacional ou internacional, 

enquanto que 1% não é membro de nenhum grupo da área. 3% se abstiveram 

desta pergunta o que gerou aproveitamento de 97% da questão. 

 A partir das respostas obtidas neste gráfico, infere-se que o público-alvo 

considera que pode existir relação entre o Facebook e a profissão.  
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Gráfico 14 - Participação em grupo específico de biblioteconomia no Facebook, seja 
regional, nacional ou internacional 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Ao analisar o Gráfico 15, referente à categoria de informação que o 

público-alvo mais acessa sobre a área de biblioteconomia, a predominância é 

de assuntos referentes ao mercado de trabalho e oportunidade de estágio, com 

54% da amostra. Notícias voltadas para os estudantes do curso, como 

intercâmbios e festas, representam 27% dos respondentes, enquanto 6% 

afirmaram que a categoria que mais acessam é de Humor, a exemplo da 

página Bibliotecária Mal Humorada. Outro 1% da amostra citou que políticas na 

área de biblioteconomia, livro e leitura são a sua preferência. A questão obteve 

96% de aproveitamento. 

De acordo com as respostas obtidas pelo Gráfico 15, infere-se que o 

público-alvo considera o Facebook uma ferramenta relevante para o mercado 

de trabalho e divulgação de vagas de emprego e concursos.  
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Gráfico 15 - Categoria de informação sobre a área de biblioteconomia que mais 
acessa no Facebook 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 O Gráfico 16 é referente ao costume de verificar a veracidade de uma 

determinada notícia em outras fontes, além da que foi lida, antes de postá-la 

em sua linha do tempo e/ou fazer um comentário em alguma publicação. Os 

resultados indicam que, predominantemente, 50% da amostra apresentam o 

costume, enquanto 44% pesquisam “Às vezes”; 1% da amostra admitiu não 

pesquisar a veracidade em outras fontes. A questão obteve 97% de 

aproveitamento, com 3% de abstenção.  

 As respostas coletadas permitem inferir que o público-alvo se preocupa 

em averiguar a veracidade de uma informação antes de se manifestar sobre 

ela no Facebook, seja por uma postagem ou por um comentário. 
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Gráfico 16 - Costume de verificar a veracidade da informação em outras fontes antes 
de postá-la 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Ao observar o Gráfico 17, verifica-se que 16% dos respondentes já 

postaram uma notícia no FB e descobriram posteriormente que era falsa, 

enquanto 81% não passaram por essa situação. Do total da amostra, 3% se 

abstiveram de responder a pergunta. 

 

Gráfico 17 - Já postou uma notícia e depois descobriu que era falsa 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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 A questão referente ao Gráfico 18 visa identificar quais os critérios 

iniciais, utilizados pelos estudantes em final de curso e recém-formados, para 

avaliar a veracidade de uma notícia. Identifica-se que 82%, a maioria dos 

respondentes, observam se o site que publicou a notícia é confiável como 

principal alternativa para avaliar a informação a um primeiro momento; 6% 

observam se as pessoas ou entidades citadas no texto são confiáveis, 

enquanto 4% observam se a pessoa que postou a notícia é confiável.  

 Do total da amostra, 4% citaram outros critérios utilizados a um primeiro 

momento, como confirmar a informação com pessoas experientes no assunto e 

fazer inferência com a notícia relacionando outros fatos e fontes. Outros 3% 

dos respondentes se abstiveram da pergunta. 

 Os resultados expostos no Gráfico 18 permitem inferir que, se o site não 

for confiável, do ponto de vista do público-alvo, a notícia publicada perde a 

credibilidade. 

 

Gráfico 18 - Critério inicial utilizado para avaliar a veracidade de uma notícia no 
Facebook 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 
 

82% 

4% 

1% 6% 
4% 

3% 

Critério inicial para avaliar a veracidade de 
uma notícia 

Observa se o site que
publicou a notícia é confiável

Observa se a pessoa que
postou a notícia é confiável

Observa se o autor do texto
é confiável

Observa se as pessoas ou
entidades citadas no texto
são confiáveis

Outros

Sem resposta



46 
 

 O Gráfico 19 identifica o costume do público-alvo em pesquisar a 

veracidade de uma informação lida, que foi postada ou compartilhada por 

algum amigo. Do total da amostra, 41% afirmaram que costumam se informar 

em outras fontes, ao passo que 55% responderam que pesquisam “às vezes” e 

1% declarou que não possui esse hábito; a questão obteve 97% de 

aproveitamento. 

 Com base nas respostas analisadas, o público-alvo que lê notícias 

postadas por amigos costumam confirmar em outras fontes a veracidade da 

informação lida, porém, sem frequência. 

 

Gráfico 19 - Costume de pesquisar, após leitura, a veracidade de uma informação que 
um amigo postou 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 20, observa-se que 69% dos respondentes 

consideram que o uso do Facebook trouxe benefícios para sua vida 

acadêmica, enquanto 29% consideram que não. Esta questão obteve 98% de 

aproveitamento. 

 Infere-se pelo Gráfico 20, o Facebook fornece recursos para os 

estudantes universitários utilizarem nos assuntos referentes à Universidade.  
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Gráfico 20 - Facebook e o benefício na vida acadêmica do respondente 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 As questões referentes aos Gráficos de 21 a 24 foram elaboradas na 

Escala de Likert. As escalas a seguir se baseiam no julgamento quanto à 

importância de determinados benefícios proporcionados aos bibliotecários pelo 

Facebook. 

  De acordo com o Gráfico 21, 52% da amostra consideram importante o 

uso do Facebook para trocar ideias com colegas de curso e profissão, 

enquanto 14% declararam que esse benefício possui pouca importância.  

 Esta questão obteve 96% de aproveitamento. 
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Gráfico 21 - Importância dos benefícios do Facebook: trocar ideias com colegas 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Em relação a acompanhar informações sobre mercado de trabalho e/ou 

concursos no FB, 56% da amostra declararam que esse benefício tem muita 

importância para os bibliotecários, enquanto 4% declararam ser pouco 

importante. A questão obteve 96% de aproveitamento. 

 Infere-se com os dados observados no Gráfico 22, que o público-alvo 

considera que existe relação entre o Facebook e possíveis oportunidades de 

trabalho. 
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Gráfico 22 - Importância dos benefícios do Facebook: acompanhar informações sobre 
mercado de trabalho e/ou concursos 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Ao analisar o Gráfico 23, identifica-se que para 45% dos respondentes, 

conhecer novas práticas e experiências de unidades de informação é um 

benefício importante fornecido pelo Facebook, enquanto 4% declararam que 

não é importante. Esta questão obteve 96% de aproveitamento. 

 É possível inferir que o Facebook como meio de divulgação de novas 

práticas em unidades de informação pode aumentar o conhecimento dessas 

atividades e proporcionar que outras pessoas participem dessas experiências. 
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Gráfico 23 - Importância dos benefícios do Facebook: conhecer novas práticas e 
experiências de unidades de informação 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Em relação a atualizar-se sobre a literatura da área de biblioteconomia, 

de acordo com o Gráfico 24, 29% declararam ser um benefício muito 

importante para os bibliotecários e 32% afirmaram ser importante, enquanto 

que 29% responderam que se trata de um benefício com pouca importância. A 

questão obteve 96% de aproveitamento. 

 Embora o Facebook apresente ferramentas que permitem divulgação de 

determinado assunto, infere-se que a literatura da área de biblioteconomia 

ainda apresenta bloqueios por parte dos próprios profissionais na 

representação e divulgação neste site. 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Muito importante

Importante

Pouco importante

Não é importante

Sem resposta

35% 

45% 

12% 

4% 

4% 

Benefícios do Facebook: conhecer novas práticas e experiências de unidades
de informação



51 
 

Gráfico 24 - Importância dos benefícios do Facebook: atualizar-se sobre a literatura 
da área 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 De acordo com o Gráfico 25, 51% dos respondentes consideram que o 

excesso de propagandas de serviços, produtos e eventos dificultam o acesso à 

informação no FB e o excesso de selfies é o obstáculo encontrado por 21% dos 

respondentes; 17% destacaram a ausência de tempo.  

 Identificou-se que 6% da amostra possuem dificuldades que não foram 

referenciadas na questão, tais como: distrações, excesso de informações 

inúteis – que foi citado mais de uma vez –, lentidão ao atualizar publicações de 

páginas curtidas, priorização de postagens de fotos ao invés de informações e 

a exposição desnecessária da imagem por terceiros.  

 A questão obteve 95% de aproveitamento. 

 A partir das respostas observadas no Gráfico 25, infere-se que apesar 

do Facebook ser um site de rede social que permite a interação e o 

compartilhamento de informações, o excesso de propagandas de serviços, 

produtos e eventos prejudica a utilização do site. Ou seja, o que era para ser 

um fator benéfico aos usuários, por estarem conectados em rede e aumentar a 

amplitude no número de pessoas que terão acesso à informação desejada, na 

realidade, é o maior obstáculo que dificulta o acesso à informação.  
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Gráfico 25 - Obstáculos de acesso à informação no Facebook 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa, realizada por meio da aplicação de questionário 

aos estudantes a partir do 7º Semestre de graduação e bacharéis recém-

formados em Biblioteconomia da UnB, identificou que o perfil dos que usam o 

Facebook é formado predominantemente pelo gênero feminino, com faixa 

etária entre 22 e 25 anos, tendo ingressado na Universidade com 

aproximadamente 20 anos de idade, residentes de cidades do DF, havendo 

poucos que moram em cidades do Goiás. A renda familiar mensal do público-

alvo varia de 4 a 11 Salários Mínimos, com predominância entre 4 a 7 Salários 

Mínimos. 

 Os estudantes em final de curso já estagiaram ou estagiam na área de 

biblioteconomia e sentiram aumento no domínio das novas Tecnologias de 

Informação com a experiência adquirida no estágio. 

 Ao analisar as respostas referentes ao uso da Internet, identificou-se que 

o público-alvo possui a necessidade de se manter atualizado com as novidades 
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do ambiente virtual sem que haja fronteiras para isso, pois utilizam a Internet 

diariamente e por meio de dispositivos móveis.   

 A maioria dos estudantes em final de curso e recém-formados são 

usuários do Facebook, ou seja, o público-alvo considera importante o uso desta 

ferramenta da Web 2.0. Porém, raramente fazem publicações na própria 

página, o que revela que a atualização da linha do tempo com publicações 

próprias não é prioridade, podendo existir outras atividades no FB que 

considerem ter maior relevância. Quanto ao compartilhamento de informações, 

o público-alvo utiliza este recurso quando considera que a informação a ser 

compartilhada é realmente importante e merece ser vista por outras pessoas. 

 A categoria de informação preferida no Facebook entre os estudantes 

em final de curso e recém-formados é o entretenimento, ou seja, eles utilizam 

esta ferramenta da Web 2.0 para distração e diversão. Porém, essa preferência 

não exclui a possibilidade de também acessarem outras categorias de 

informação presentes no site. 

 Observou-se que o público-alvo participa de grupos específicos da área 

no Facebook, indicando que existe uma relação entre este site de rede social e 

a profissão de Bibliotecário. A categoria de informação sobre biblioteconomia 

preferida entre estes estudantes e recém-formados é referente ao mercado de 

trabalho e oportunidade de estágio, o que revela que o Facebook é importante 

ferramenta de divulgação de vagas de emprego e concursos. 

 De acordo com a pesquisa, o público-alvo possui o costume de verificar 

a veracidade da informação em outras fontes além da que foi lida inicialmente, 

antes de postá-la. Ou seja, existe a preocupação de pesquisar a notícia antes 

de se manifestar sobre ela, seja por comentários ou postagem. Outro ponto é 

que a maioria dos respondentes afirmou nunca ter descoberto que uma notícia 

era falsa após postá-la, o que comprova que o hábito de investigar a 

informação anteriormente evita postagens errôneas e a transmissão de 

mensagens equivocadas aos amigos. 

 A análise dos resultados identificou que o principal critério para avaliar a 

veracidade de uma informação lida no Facebook, em um primeiro momento, é 

observar se o site que publicou a notícia é confiável. Verifica-se que os 

estudantes em final de curso e recém-formados desconfiam de notícias 
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publicadas em sites com má reputação, desmerecendo a credibilidade da 

informação publicada. 

 Sobre pesquisar a veracidade de uma informação lida postada ou 

compartilhada por algum amigo, identificou-se que a maioria do público-alvo 

investiga a informação em outras fontes, porém, não frequentemente. Infere-se 

com essa constatação que os estudantes e recém-formados estão 

interessados em averiguar as notícias que os amigos postam, porém, por 

algum fator ou fatores que não foram identificados, essa averiguação não 

ocorre com frequência.  

 Em relação à Universidade, o público-alvo considera que o uso do 

Facebook trouxe benefícios para a vida acadêmica. Isto é, o FB, como site de 

rede social e ferramenta da Web 2.0, fornece recursos e serviços relevantes 

que podem auxiliar nas atividades dos estudantes universitários.  

Além dessas constatações, observou-se que os estudantes em final de 

curso e recém-formados acreditam que os benefícios do FB, que permitem a 

comunicação entre colegas do curso e conhecer novas práticas e experiências 

de unidades de informação, são importantes para a profissão de bibliotecário. 

Com isso, infere-se que o FB é eficaz na comunicação e divulgação de 

eventos, o que possibilita que outras pessoas que tenham interesse, 

bibliotecários ou não, possam ter conhecimento e participar também. 

 Embora o Facebook apresente ferramentas que possibilitam a 

comunicação e a divulgação de eventos/atividades, produtos e serviços, 

observou-se que a mesma porcentagem de estudantes que consideram que 

atualizar-se sobre a literatura da área no FB é muito importante, também a 

considera ser pouco importante. Isso comprova a constatação de Secker (2008 

apud JESUS; CUNHA, 2012), de que alguns profissionais bibliotecários 

consideram que este site de rede social tem a função puramente de distrair as 

pessoas. Infere-se que, mesmo após seis anos da análise de Secker, ainda 

existe bloqueio, tanto dos profissionais da informação quanto das entidades 

que produzem conhecimento científico, em se comunicar utilizando os sites de 

redes sociais. Esse é um aspecto que precisa ser reavaliado, considerando o 

poder de divulgação do FB observado nesta pesquisa. 

 A partir da análise das respostas, observou-se que o público-alvo 

caracteriza o uso do Facebook como muito importante para acompanhar 
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informações sobre mercado de trabalho e concursos. Estas considerações 

permitem afirmar que existe intensa relação entre o uso desta ferramenta da 

Web 2.0 e a possibilidade de se conseguir uma vaga de emprego. Com 92% da 

amostra declarando a importância desse benefício, interpreta-se que o público-

alvo acredita que o FB exerce a divulgação de informações referentes ao 

mercado de trabalho com excelência.  

 O maior obstáculo identificado na pesquisa da informação no Facebook 

é o excesso de propagandas de serviços, produtos e eventos; ou seja, um dos 

principais benefícios do FB que é a divulgação e a capacidade de aproximar 

pessoas com interesses em comum, também é sua maior fragilidade, pela 

visão do público-alvo. O excesso de exposição pessoal com as selfies – 

referente ao termo self-portrait, ou autorretrato, foto compartilhada na Internet – 

também é um obstáculo neste sentido. Além disso, houve respondentes que 

citaram o excesso de informação inútil como obstáculo de acesso à informação 

no FB. 

Os futuros bibliotecários utilizam o Facebook para entretenimento. 

Porém, isso não exclui o fato de que eles também consideram que o FB é uma 

ferramenta importante de divulgação, principalmente do mercado de trabalho. 

Os estudantes e recém-formados têm o costume de pesquisar a veracidade 

das notícias que leem, o que demonstra que mesmo acessando o site para 

diversão, eles não deixam de manter olhar crítico nas postagens do Facebook. 
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6. APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 
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