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Resumo: O uso de redes sociais digitais em unidades de informação, como as 
bibliotecas, é atrelado à promoção dos serviços e produtos oferecidos, porém deve 
também impulsionar o ensino-aprendizagem dos usuários a partir de estratégias 
voltadas também para a competência em informação. Nesse contexto, objetiva 
apresentar o uso estratégico de redes sociais digitais em unidades de informação, 
com foco no ensino-aprendizagem da comunidade usuária. Metodologicamente, é um 
estudo bibliográfico de abordagem qualitativa. Por fim, considera que esse uso 
estratégico das redes sociais digitais pode, principalmente, impulsionar o 
fortalecimento de ações e atividades para a competência em informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

         O processo de comunicação abrange a interação e a participação do emissor, 

do canal, da mensagem e do receptor, sendo um processo social (ZIMERMAN, 1993; 

NOGUEIRA; CODATO, 2019). O profissional da informação, especialmente o 

bibliotecário e a sua atuação educacional em bibliotecas, compreende esse processo 

social no contexto da comunicação e da interação mediante canais de comunicação, 

como as redes sociais digitais e a comunidade usuária. 

Sendo assim, para pensar no uso estratégico da informação, recorre-se ao 

pensamento de Castells (2008) ao afirmar que, atualmente, tem-se a formação de 

uma "sociedade em rede", a partir do momento em que as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) passam a mediar as atividades desenvolvidas em todas as 
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esferas produtivas da sociedade, seja para o aperfeiçoamento pessoal, profissional 

ou relacional. 

Nesse contexto de sociedade em rede, percebe-se que as transformações são 

ocasionadas pela propagação das TIC. A esse comportamento em “rede”, tem-se o 

ambiente propício ao desenvolvimento de uma nova cultura, marcada pelo 

compartilhamento de ideias, conexões, informações, entre outros. Desta forma, o 

mundo passou a ser analisado pelo viés da “rede”, buscando compreender padrões, 

similaridades e estruturas quanto ao relacionamento desempenhado nestes 

ambientes de interação (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015). 

         A utilização de tecnologias é uma necessidade para o alcance de usuários 

potenciais, ou seja, os usuários que estão fora daquela comunidade real. Para isso, 

as redes sociais digitais como Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo TikTok 

atraem a percepção de sujeitos interessados no que a unidade de informação oferece. 

Isso é utilizado como estratégia, visto que, de acordo com Gasque (2016, p. 14) "[...] 

as tecnologias transcendem a relação sujeito-objeto e modificam a estrutura de 

conhecimento", fazendo com que o uso de redes sociais digitais atribuem efeitos na 

cognição humana. 

         Gasque (2016) pontua também que as redes sociais digitais são 

predominantemente utilizadas para promover os serviços e produtos que a unidade 

de informação oferece, o que pode contrariar o papel educacional do bibliotecário. 

Para a autora, o uso estratégico de redes sociais digitais deve estar principalmente 

voltado para o ensino-aprendizagem, especialmente para a competência em 

informação. 

O objetivo deste estudo é apresentar o uso estratégico de redes sociais digitais 

em unidades de informação, com foco no ensino-aprendizagem da comunidade 

usuária. Essa pesquisa estabelece relação com objetivo global 4 (educação de 

qualidade) e 17 (parcerias e meios de implementação) da Agenda 2030. 

Metodologicamente, é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Foram 

utilizados como ambientes informacionais digitais para busca a Base de Dados em 
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Ciência da Informação (BRAPCI) e o Google Acadêmico, não adotando período 

cronológico para a recuperação de informações. Recuperou-se artigos de periódicos 

científicos a partir dos termos "Redes sociais", "Redes sociais digitais", "Mídias 

sociais" AND "Redes sociais digitais", "Redes sociais" AND "Unidades de Informação" 

e "Uso estratégico de redes sociais" AND "Unidades de Informação", "Diretrizes em 

redes sociais". Além desses, foram utilizados livros para compor o diálogo teórico. 

Destaca-se que esta pesquisa é oriunda de um ciclo de palestras ministradas na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

Como justificativa, o processo educacional de qualidade também começa na 

biblioteca, que enxerga todos os níveis da educação, ampliando oportunidades para 

o desenvolvimento do objetivo 4. Para o objetivo 17, as redes sociais digitais também 

podem operacionalizar como um meio de implementação e parcerias, transferências 

de tecnologias e inovação voltando-se para o ensino-aprendizagem. No ambiente 

biblioteca, o uso estratégico de redes sociais digitais beneficia usuários potenciais 

que residem em comunidades distantes, outros Estados e até mesmo outros países, 

possibilitando a entrega de recursos informacionais para ensino-aprendizagem por 24 

horas e 7 dias na semana, mediante as funcionalidades do acesso a web, ao passo 

que Kemp (2020, on-line) salienta que o usuário de informação gasta em média 

6h43min utilizando a Internet. 

  

2 REDES SOCIAIS DIGITAIS EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

 

Para Recuero (2009), as redes sociais englobam um conjunto de atores e suas 

relações e, segundo Santaella e Lemos (2010), essas redes são abrangentes, não 

abarcando apenas pessoas ou grupos sociais como também as entidades, os 

dispositivos e os artefatos. As redes sociais digitais são recursos inovadores que 

aproximam e favorecem o compartilhamento de informação e a interação entre os 

sujeitos. Destarte, verifica-se que a utilização das redes sociais digitais constituem 
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novos meios de disseminação e compartilhamento de conteúdo pelas unidades de 

informação. Principalmente, ao considerar o alcance garantido, tendo em vista que 

cerca de 60% da população mundial está on-line nestes ambientes digitais (KEMP, 

2020, on-line, tradução nossa)[1].  

         Este cenário atual, marcado pelas constantes evoluções, permite o uso da 

informação em tempo real, principalmente com a expansão dos meios de 

comunicação. Assim, ao considerar as unidades de informação, cuja 

responsabilidade está em garantir a promoção do acesso e uso do objeto 

“informação” nos mais variados suportes, tem-se a necessidade de as unidades de 

informação atuarem de forma flexível e inovadora, frente aos desafios propostos pelas 

TIC quanto ao desenvolvimento de novos recursos que garantem a socialização da 

inovação. (ARAÚJO; PINHO NETO; FREIRE, 2016). Convém ressaltar que a adesão 

às redes sociais digitais já é um processo consolidado e em pleno processo de 

expansão nas mais diversas organizações. O desenvolvimento de novas 

oportunidades é perceptível na sociedade em rede, não há mais divisões entre o “off-

line” e “on-line”, ambos desempenham papel importante para as unidades de 

informação. 

         No contexto das unidades de informação, a produção de conteúdos voltados à 

educação e a aprendizagem é destaque nos estudos de Gasque (2016). Nas 

bibliotecas, as ações e atividades voltadas à competência em informação favorecem 

o uso de ferramentas que impulsionam "habilidades que o sujeito exerce para o uso, 

a busca e a avaliação da informação" (SOUSA; VALÉRIO; CAMPOS, 2021, p. 128). 

Esses autores também destacam que a competência em informação pode ser 

adquirida no âmbito do curso de graduação em Biblioteconomia. 

O uso estratégico de redes sociais digitais em unidades de informação com 

foco no ensino-aprendizagem, conforme Gasque (2016), pode: impulsionar o 

fortalecimento de ações e atividades para a competência em informação; 

conscientizar sobre importância em desenvolver uma competência em informação; 

oportunizar atividades e jogos para a aprendizagem de busca e de uso da informação; 
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orientar os usuários sobre como a rede social digital pode afetar a sociedade e afetá-

los também; promover conteúdos informacionais capazes de instruir o usuário ao 

desenvolvimento de uma competência em informação. 

No entanto, com vistas ao desenvolvimento do uso estratégico da informação, 

faz-se necessário desenvolver diretrizes capazes de nortear a produção de conteúdo 

em unidades de informação. Com base nos estudos de Prado e Corrêa (2016, p. 175), 

a importância em adotá-la consiste em desenvolver procedimentos essenciais para 

“integralizar a produção, disseminação, interação e monitoramento de conteúdo 

conforme um planejamento.” Prado e Corrêa (2016), estabelecem a adoção de seis 

diretrizes aplicadas às bibliotecas universitárias, sendo estas: 

1)   Planejamento: apresentar as metas e objetivos que a unidade de informação 

deseja alcançar, além de mencionar a disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros; 

2)   Aspectos sociais e comportamentais: buscar compreender como as 

interações são desenvolvidas entre unidade de informação e usuário de 

informação; 

3)   Aspectos éticos e jurídicos:  desenvolver uma postura coerente a fim de 

evitar usos inapropriados, como plágio, violação de direitos autorais e de 

privacidade; 

4)   Linguagens e tipos de conteúdo: apresentar uma comunicação adequada 

com o público-alvo; 

5)   Monitoramento e métricas: acompanhar a performance de atuação da 

unidade de informação por meio de monitoramento de métricas de redes 

sociais digitais, como alcance, engajamento, visibilidade, influência, reputação, 

conversão; 

6)   Gestão de crises: saber identificar situações conflitantes e atuar de forma 

transparente. 

Dessa forma, percebe-se que as diretrizes propostas por Prado e Corrêa 

(2016) podem ser adicionadas a quaisquer unidades de informação que atuem de 
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forma estratégica para o desenvolvimento da produção de conteúdos informacionais. 

Sendo assim, o conhecimento apresentado compete ao bibliotecário, enquanto 

responsável por uma unidade de informação, exercer um papel de mediador proativo 

com a formação dos usuários para a competência em informação, em acordo com o 

estudo de Gasque (2016). Portanto, o uso estratégico de redes sociais digitais em 

unidades de informação também gera indicação de fontes de informação confiáveis, 

uma vez que se exige a credibilidade da informação, proporcionando engajamento e 

interação. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

Portanto, estabelecer estratégias quanto à utilização de redes sociais digitais 

em unidades de informação contribui para o ensino-aprendizagem da comunidade 

usuária. As bibliotecas, por exemplo, não são meros espaços de acesso à informação, 

sendo também, ambientes dinâmicos de aprendizagem em que a atuação proativa 

dos bibliotecários, com formação adequada, torna-se crucial para trabalhar para uma 

sociedade competente em informação. 

Desse modo, ouso estratégico das redes sociais digitais pode, principalmente, 

impulsionar o fortalecimento de ações e atividades para a competência em 

informação. Conforme o tema "as bibliotecas hoje e o que queremos para o 

amanhã?", esta pesquisa enuncia que as bibliotecas hoje, na utilização de redes 

sociais digitais, preocupam-se com a promoção de serviços e produtos oferecidos. 

Para o amanhã, o uso estratégico de redes sociais digitais deve ser planejado em 

primeira instância para o ensino-aprendizagem e o desenvolvimento da competência 

em informação na comunidade usuária. 
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