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Resumo: Pesquisa descritiva e exploratória, utilizando-se da netnografia como método de 

pesquisa que analisa as publicações pessoais de bibliotecários(as) brasileiros(as) no Facebook, 

a fim de identificar que tipo de informações estão disponíveis em seus perfis, bem como quais 

os riscos decorrentes dessa disponibilização. Discute as temáticas de cultura digital e 

competência em informação. Foram levantados dados nos perfis do Facebook de 

bibliotecários(as) atuantes nas regiões brasileiras a partir de uma amostra aleatória, 

selecionando-os por atuações em Universidades Federais, Estaduais e Bibliotecas Públicas de 

cada estado. A seleção constou inicialmente de 81 bibliotecários(as), que, após a filtragem 

realizada de acordo com critérios da pesquisa, totalizou 63 profissionais. Como resultado, foi 

possível verificar uma considerável exposição de informações a respeito de sua formação, 

gênero, local de trabalho, acontecimentos importantes e a de locais que visitou. Além de 

informações profissionais, sendo que a maioria dos(as) usuários(as) deixa suas publicações em 

modo público. Conclui-se que faz-se premente ampliar o debate a respeito desses perigos junto 

aos bibliotecários brasileiros, bem como conscientizá-los da necessidade de envolver as 

bibliotecas e universidades a fim de sensibilizar suas comunidades dos riscos da internet de 

modo geral e, assim, possibilitar que se tornem cidadãos mais conscientes, críticos e 

competentes no contexto das mídias sociais. 

 

Palavras-chave: Exposição de informações. Facebook. Bibliotecários(as). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento da internet são criadas novas ferramentas, aplicativos e dispositivos 

para realizar trocas de informações, exemplo disso são as mídias sociais (ou digitais) que 

proporcionam uma comunicação cada vez mais interativa e instantânea. A mais utilizada 
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atualmente é o Facebook, com 2.234 bilhões de contas ativas no mundo, conforme pesquisa 

realizada pela empresa alemã Statista, em outubro de 20183. 

O Facebook é um website que liga os perfis de seus usuários, fazendo com que as 

informações expostas em suas páginas pessoais possam ser vistas por seus amigos ou por todo 

o público (CORREIA; MOREIRA, 2014). Essa mídia surgiu em 2004, criada por Mark 

Zuckerberg e tendo como cofundadores Dustin Moskovits, Chris Hughes e Eduardo Saverin 

com a missão de “[...] dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer do mundo um lugar mais 

aberto e conectado. As pessoas usam o Facebook para manter contato com amigos e parentes, 

descobrir o que está acontecendo no mundo e compartilhar e expressar o que é importante para 

elas”. (FACEBOOK, 2016, não paginado). 

O Facebook possui diversas funcionalidades interativas, entre elas o compartilhamento 

de informações, publicações de fotos e vídeos, utilização de tags, calendários de eventos e 

aniversários, conversas pessoais ou em grupos, além de permitir uma maior interação, sendo 

possível curtir, comentar e compartilhar informações já postadas. (CORREIA; MOREIRA, 

2014). Essas novas formas de conexão permitem e incentivam as pessoas a compartilhar dados 

pessoais e profissionais que podem deixá-las vulneráveis diante do contexto atual de crimes 

virtuais. 

Diante desse quadro, este artigo tem como objetivo levantar o debate a respeito da 

segurança da informação e a engenharia social no que diz respeito ao papel desenvolvido pelos 

humanos. Sendo a segurança da informação a área que deve garantir a disponibilidade, 

integridade e a confidencialidade nos sistemas de informação, evitando os acessos e as 

modificações não autorizados. A engenharia social corresponde ao uso de conhecimentos 

científicos para descobrir informações sobre as pessoas ou empresas a fim de levá-las a serem 

vítimas de golpes. (SOUZA, 2015). Enquanto a primeira possui o dever de proteger os sistemas 

de informação, a segunda utiliza principalmente do fator humano para desabilitar as garantias 

trazidas pela segurança da informação.  

Considerando que a tendência de utilização das mídias sociais é cada vez maior e 

percebendo, para além dos benefícios que possuem, os perigos que podem estar associados a 

elas, este trabalho busca responder à seguinte questão: Que tipo de informações pessoais e 

profissionais estão disponíveis em perfis de bibliotecários(as) brasileiros(as) no Facebook e 

                                                 
3 STATISTA. Redes sociais mais populares em todo o mundo a partir de outubro de 2018, classificadas por 

número de usuários ativos (em milhões). 2018. Disponível em: 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. Acesso em: 31 

out. 2018. 
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quais os riscos decorrentes dessa exposição, para os próprios profissionais e seus familiares? 

Em busca de responder tal questão, a presente pesquisa elencou os seguintes objetivos 

específicos: a) Identificar as categorias de informações pessoais e profissionais disponibilizadas 

pelos(as) bibliotecários(as); b) Categorizar os riscos decorrentes dessa exposição no Facebook; 

c) Refletir sobre a responsabilidade social do(a) bibliotecário(a) em relação a conscientização 

quanto aos perigos e direitos dos cidadãos no ambiente digital. 

 

2 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa realizada teve abordagem descritiva e exploratória de caráter qualitativo, 

bibliográfica e documental, utilizando o método netnográfico para elencar os parâmetros de 

observação utilizados na coleta e análise de dados.  

A seleção dos perfis analisados foi realizada a partir de uma amostra aleatória de 

bibliotecários(as) atuantes nas regiões brasileiras em Universidades Federais, Universidades 

Estaduais e Bibliotecas Públicas de cada estado brasileiro, constando de um profissional por 

instituição, ou seja, três bibliotecários(as) por estado, totalizando a possibilidade de somar 81 

bibliotecários(as). Os critérios de seleção foram: a) possuir perfil pessoal no Facebook; b) estar 

atuando na área da Biblioteconomia no período de realização da pesquisa (2018) e c) a 

biblioteca em que o profissional está atuando possuir website para sua identificação no quadro 

de funcionários em atividade. 

A pesquisa iniciou com o quantitativo de 81 instituições, resultante da proposta inicial 

de buscar bibliotecas universitárias estaduais e federais e bibliotecas públicas de cada estado, 

foram descartadas 3 instituições, referentes à três estados brasileiros nos quais não existem 

Universidades Estaduais, baixando, assim, a amostra para 78 instituições.  

Logo após, passou-se à verificação quanto à existência de páginas institucionais na web, 

sendo descartadas outras 14 instituições, totalizando um universo de prováveis 64 instituições.  

Após selecionadas as instituições foi verificado no próprio site das bibliotecas, 

pesquisas no Currículo Lattes e no Facebook para buscar informações que fizessem chegar ao 

profissional que contemplasse os critérios da pesquisa. Sedo que nesta etapa, um profissional 

foi retirado da amostra, consequentemente uma instituição. Por fim o número final fechou com 

63 bibliotecários(as) analisados(as), sendo cada profissional referente a uma instituição 

diferente.  

As informações pessoais coletadas dos perfis desses profissionais, assim como sua 

identificação, não serão reveladas na pesquisa. O levantamento de dados nos perfis do Facebook 
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dos(as) bibliotecários(as) foi realizado por meio de observação descritiva e, após a coleta, os 

dados foram transportados para a ferramenta Excel para uma melhor visualização e análise, 

transformando-os em informações visíveis por meio de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o processo da coleta de dados, ocorreram algumas dificuldades como, por 

exemplo, a de encontrar informações referente a quem está atuando nas bibliotecas brasileiras, 

apesar dos sites possuírem informações sobre seus profissionais, como em muitos casos 

publicações e notícias a respeito de atividades desenvolvidas nas bibliotecas, utilizavam apenas 

o termo ‘bibliotecário’ ou ‘bibliotecária’, sem mencionar nome ou competência do profissional 

dentro daquele ambiente. Apesar desse fato ter dificultado a localização desses profissionais 

durante as buscas, possui um aspecto positivo: a omissão dessa informação pode ser 

considerada um fator de segurança ao profissional. 

Outra dificuldade encontrada durante as buscas foi a quantidade de profissionais que 

não possuem Currículo Lattes ou que estes estejam desatualizados, este fator pode ter ocorrido, 

pois o Currículo Lattes é desenvolvido principalmente para ser utilizado por pesquisadores e 

cientistas, não por profissionais do mercado de trabalho, dos quais foram os profissionais da 

amostra desta pesquisa. 

A amostra final desta pesquisa, em seus aspectos geográficos, divide-se da seguinte 

maneira: nove bibliotecários(as) da região Sul, 11 bibliotecários(as) da região Sudeste, nove 

bibliotecários(as) da região Centro-Oeste, 12 bibliotecários(as) da região Norte e 22 

bibliotecários(as) da região Nordeste. 

A análise foi realizada a partir das informações pessoais e profissionais disponíveis no 

item ‘Sobre’ (onde trabalha/trabalhou, onde estuda/estudou, onde mora, localização/visitas, 

nascimento, gênero, telefone, família, outras informações e acontecimentos importantes) e o 

modo de publicação (público, privado ou amigos e conexões) do Facebook. 

Sobre a disponibilização de informações no Facebook dos(as) profissionais 

analisados(as), de modo geral verificou-se uma grande  exposição de informações a respeito da 

formação, gênero (apenas opções de feminino ou masculino), local de trabalho, acontecimentos 

importantes (como exemplo início de relacionamentos) e a localização ou locais em que visitou, 

não totalizando 63 profissionais (amostra total desta pesquisa), pois alguns perfis não 

publicavam à seu respeito ou apenas alguns tópicos dos itens ‘Sobre’ em suas páginas no 

Facebook, como é mostrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 - Exposição de informações no Facebook dos profissionais analisados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A quantidade de informações postadas pelos usuários faz com que estejam mais 

suscetíveis aos ataques de engenharia social, visto que publicam informações de onde moram, 

onde trabalham, em que se formaram, quem são seus familiares, entre outros itens disponíveis 

no Facebook. O engenheiro social sabendo de tais informações pode aplicar golpes, como por 

exemplo, furto de identidade, phishing (manipulação do indivíduo para obter dados e 

informações pessoais e financeiros), golpes por meio de sites fraudulento e/ou golpes por meio 

da modificação da navegação do usuário para sites falsos (pharming). 

Os principais riscos na utilização das mídias sociais e na exposição específica destas 

informações, são: invasão de privacidade e/ou de perfil; uso indevido de informações ou furto 

de identidade; vazamento de informações e danos à imagem e à reputação; recebimento de 

mensagens contendo códigos maliciosos e/ou phishing; instalação de programas maliciosos; e 

contato e disponibilização de informações para criminosos ou pessoas mal- intencionadas, que 

as podem usar em tentativas de sequestro ou para furto de bens. 

O último item é considerado como a principal forma de ocorrência dos ataques de 

engenharia social. A análise dos perfis revela que os(as) bibliotecários(as) analisados(as) 

disponibilizam voluntariamente informações que podem colocá-los em risco, sendo as mais 

graves informações sobre endereços residenciais, exposições de familiares e localização. A 

amostra analisada revela a necessidade de trabalhar essa conscientização entre os(as) 

profissionais da informação presentes no Facebook, não apenas como meio de garantir sua 
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segurança no ambiente digital, mas, inclusive, para que possam ser formadores dessa mesma 

consciência nas comunidades das bibliotecas onde atuam. 

Dos cuidados a serem tomados pelos usuários, além da preservação da própria 

privacidade e a de seus familiares, amigos, colegas de trabalho e seu local de trabalha ou estudo, 

deve-se ter em mente os seguintes pensamentos, questionamento e ações: 

 Considere que você está em um local público, que tudo que você divulga pode ser lido 

ou acessado por qualquer pessoa; Pense bem antes de divulgar algo, pois não é possível voltar 

atrás; Use as opções de privacidade oferecidas pelos sites e seja o mais restritivo possível; 

Mantenha seu perfil e seus dados privados; Restrinja o acesso ao seu endereço de e-mail; Seja 

seletivo ao aceitar seus contatos; Não acredite em tudo que você lê; Seja cuidadoso ao se 

associar a grupos e comunidades; Seja cuidadoso ao fornecer a sua localização; Cuide da sua 

imagem profissional; Antes de divulgar uma informação, avalie-se, de alguma forma, ela pode 

atrapalhar a sua carreira e lembre-se que pessoas do ambiente profissional podem ter acesso 

aquilo; Verifique se sua empresa possui um código de conduta e evite divulgar detalhes sobre 

seu trabalho. (DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2012). 
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