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Resumo: Os jovens da chamada Geração Z, termo utilizado para definir a geração daquelas pessoas 
nascidas no fim da década de 1990 até meados dos anos 2010, demonstram pouco entusiasmo para 
frequentar as bibliotecas, pois muitos não se sentem atraídos pelos produtos e serviços 
tradicionalmente oferecidos por esses espaços. Diante do exposto, delineou-se o objetivo geral desta 
investigação que consistiu em analisar de que forma a Cultura Pop pode contribuir para fortalecer os 
laços entre a Biblioteca e os jovens da referida geração, especificamente verificou-se a frequência 
desses jovens nesses espaços, identificou-se as ações culturais que podem ser incluídas no contexto 
da Cultura Pop, demonstrando, ainda, se estas são desenvolvidas nas Bibliotecas. Em vista disso, a 
pesquisa se enquadra em nível descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, adotou-se o 
questionário como instrumento de coleta de dados. O universo da pesquisa constituiu-se dos grupos 
de cultura pop do Facebook, contudo, para a amostra decidiu-se por investigar o grupo Dias de 
Quadrinho, que conta com 347 membros e 19% destes responderam à pesquisa. Os dados 
demonstraram a priori que 47% dos participantes frequentam bibliotecas em sua cidade, destes, 89% 
participam de eventos voltados à cultura pop, onde ganham destaque os eventos literários, de 
cinema e música. Conclui-se que é relevante a inserção da Cultura Pop nesses espaços, pois 
representa um grande diferencial para que os jovens se sintam atraídos e os frequentem 
efetivamente. 
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Abstract: Young people in the so-called Generation Z, the term used to define the generation of 
people born in the late 1990s to mid-2010, show little enthusiasm for attending libraries, as many are 
not attracted by the products and services traditionally offered by these libraries. spaces. In view of 
the above, the general objective of this research was to analyze how pop culture can contribute to 
strengthen the bonds between the Library and the young people of this generation, specifically 
verified the frequency of these young people in these spaces, identified cultural actions that can be 
included in the context of  Pop Culture, showing if they are developed in libraries. In view of this, the 
research fits into a descriptive level, with a quantitative and qualitative approach, the questionnaire 
was adopted as a data collection instrument. The universe of the research consisted of the pop 
culture groups of Facebook, however, for the sample it was decided to investigate the group Dias de 
Quadrinho, which has 347 members and 19% of them responded to the survey. The data showed a 
priori that 47% of the participants attend libraries in their city, of these, 89% participate in events 
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focused on Pop Culture, where highlight the literary, film and music events. It is concluded that the 
insertion of Pop Culture in these spaces is relevant, since it represents a great differential for young 
people to be attracted and to frequent them effectively. 
 
Keywords: Pop Culture; Libraries of Brazil; Cultural actions 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os jovens da chamada Geração Z, termo este utilizado para definir aqueles que 

nasceram no fim da década de 1990 até meados de 2010, demonstram pouco interesse e 

entusiasmo em frequentar os espaços das bibliotecas, pois acabam não se sentindo atraídos 

pelos produtos e serviços que são tradicionalmente oferecidos pelas instituições. Diante dessa 

realidade, delineou-se como objetivo geral desta investigação que consistiu em analisar de que 

forma a cultura pop pode contribuir para fortalecer os laços entre a Biblioteca e os jovens da 

referida geração. 

Para contextualização da pesquisa, faz-se necessário mencionar as ações culturais em 

bibliotecas, onde Rosa (2009) discute a questão da prática de ações culturais em bibliotecas, 

enquanto Santos (2015), direciona sua reflexão para o papel do bibliotecário como um agente 

transformador dentro dessas ações.  

No que diz respeito à Cultura Pop, Nakamura e Crippa (2017), Farbiarz e Venâncio 

(2016) em seus estudos, fazem com que se tenha a percepção de que os eventos destinados ao 

público jovem, realizado em bibliotecas, sendo promovidos pela instituição ou com apoio da 

mesma, nada mais são do que ações culturais. 

 Rosa (2009, p. 373) destaca que “a importância da prática da ação cultural nas 

unidades de informação, explica-se pela contribuição que a mesma produz e seu caráter 

transformador na realidade social, onde os indivíduos tornam-se sujeitos da cultura e criação 

de novos conhecimentos”.  Já Santos (2015, p. 181) questiona “Qual seria o papel do 

bibliotecário no contexto da ação cultural? O elemento que trabalha a cultura como processo, 

que caracteriza como sendo o aglutinador de interesses e desejos é o agente cultural. ” 

 Diante do exposto, se tem a perspectiva de que se essas bibliotecas promovem ações 

culturais que se encaixam no contexto da cultura pop, possivelmente atrairão os que Jenkins, 

2009) chama de fãs, considerando que estes são os primeiros a se adaptar às novas tecnologias 

de mídia e o fascínio pelos universos ficcionais muitas vezes levam a novas formas de 

produção cultural, o que os torna produtores de conteúdo bastante ativos” (NAKAMURA; 
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CRIPPA, 2017, p. 52). Nesta acepção, esses fãs, que são produtores de conteúdo em 

potencial, poderão também contribuir para o planejamento de ações culturais em bibliotecas. 

Alguma atividade idealizada de fãs para fãs, com o auxílio e mediação de um bibliotecário. 

 Dentre as ações desenvolvidas em bibliotecas que são consideradas Cultura Pop, estão 

os eventos musicais, literários, teatrais, cinéfilos, séries, jogos, dentre outros. Tendo em vista 

a identificação do público com as ações, estes terão o sentimento de pertença aos espaços das 

bibliotecas, e, assim, serão potenciais usuários ativos. Nesse sentido, Venâncio e Farbiarz 

(2016, p. 62) retratam que “[...] a ideia de cultura pop está relacionada a produtos midiáticos 

que alcançam alta popularidade e, assim, possuem alto potencial de consumo, que carrega 

consigo a ideia de pertencimento a um mundo agora altamente globalizado”. 

 Desse modo, é possível perceber o quão positivo é a inserção da cultura pop em 

Bibliotecas, pois representa um grande diferencial para que os jovens se sintam atraídos, já 

que se trata de atividades de lazer que faz parte do seu cotidiano e, assim, será possível 

visualizar efetivamente os jovens ocupando os espaços das Bibliotecas, sendo evidentemente, 

protagonistas destes espaços. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa enquadra-se predominantemente como descritiva, pois os estudos sobre 

ação cultural estão no contexto de descrição dos fenômenos, entretanto, poderá ser encaixada 

como exploratória, uma vez que se considera ainda incipientes as pesquisas sobre cultura pop 

na área da Biblioteconomia.  

A abordagem adotada foi qualitativa e quantitativa, uma vez que é de se desejar que as 

relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais concretos e quantificáveis. 

Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e 

vice-versa. (MINAYO; SANCHES, 1993). 

O universo da investigação constituiu-se dos grupos de cultura pop do Facebook, 

ganhando destaque o Dias de quadrinho, selecionado para ser objeto empírico desta pesquisa, 

portanto, representando a amostra. O instrumento de coleta de dados adotado foi o 

questionário, disponibilizado online. 

Em outubro de 2018, quando o instrumento de coleta de dados foi aplicado, o grupo 

Dias de Quadrinho, dispunha de um total de 347 membros, sendo que destes, 66 responderam 
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ao questionário, gerando um percentual de 19% em relação ao total de membros presentes no 

grupo. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A investigação ainda se encontra em andamento, por esse motivo os resultados aqui 

apresentados são preliminares. Para a compreensão acerca do perfil dos partícipes do grupo 

investigado, foi preciso conhecera sua faixa etária. Os resultados (gráfico 1) demostram que 

72% estão entre 16 e 25 anos de idade, o que confirma a ideia de que os interessados em 

eventos de cultura pop são potencialmente jovens. 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos participantes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa 

 

Foi questionado aos sujeitos investigados sobre a frequência em bibliotecas da sua 

cidade, 47% acenaram positivamente (gráfico 2), afirmando que frequentam esses espaços, 

entretanto, considera-se esse número abaixo do que se pode almejar, especialmente pelo fato 

de que nessa fase da vida, o cotidiano desses sujeitos deve ser regado de muita leitura e 

pesquisa, tendo em vista que estão no colegial e na universidade. Abramo (2001) já chamava 

atenção para a pequena a porcentagem de frequência de jovens aos equipamentos culturais 

que as cidades oferecem. 
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Gráfico 2: Frequência na Biblioteca de sua cidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa 

 

Desses 47% que frequentam bibliotecas, 89% (gráfico 3) se dirigem a esses espaços 

para participar de eventos de cultura pop, o que demostra o potencial de atividades dessa 

natureza nesses espaços, já que estão relacionadas a mídias que alcançam sucesso entre esses 

jovens, pois eles se conhecem e se reconhecem nesses ambientes e relações (VENÂNCIO; 

FARBIARZ, 2016). 

Gráfico 3: Participação em eventos de cultura pop 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa 

 

Dentre as ações que buscam nas Bibliotecas (figura 1)  estão aquelas relacionadas à 

música, cinema, séries, livros, dentre outros, o que evidencia a perspectiva de que a ação 
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cultural favorece o acesso à informação e a troca de saberes formadores do eu e do nós, que 

passa por gerações diversas e por grupos aos quais se tem enraizada a ideia de pertencimento 

(KOURY, 2017). 

 

Figura 1: Tipos de ações de cultura pop que participam 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados da pesquisa 

Os dados advindos desses primeiros resultados demonstraram ainda, que os jovens 

buscam nas bibliotecas essas ações culturais, que estão inseridas no contexto da cultura pop, 

tais como Jedicon, encontros de RPG, encontros de Mega Hero, Meeting, dentre outros, 

demonstrando assim, que existe um grande potencial desses espaços atrair o público juvenil, 

na medida em que ofereçam ações que contemplem os seus desejos, enquanto sujeitos que 

almejam informação para ampliar seu conhecimento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que é relevante a inserção de ações de cultura pop nas bibliotecas, pois 

representa um grande diferencial para que os jovens se sintam atraídos e representados por 

esses espaços, já que se enquadram em atividades de lazer que faz parte do cotidiano desses 

sujeitos. A cultura pop está relacionada a produtos midiáticos que alcançam alta popularidade 

e, assim, possuem alto potencial de consumo, que carrega consigo a ideia de pertencimento a 

esses locais ocupados, fidelizando, portanto, os sujeitos informacionais que os frequentam. 

Salienta-se que essa pesquisa não pretendeu esgotar os estudos sobre a cultura pop nas 

bibliotecas, mas buscou mostrar caminhos para o desenvolvimento de pesquisas futuras que se 

preocupem com o desafio emergente de fidelizar a frequência de usuários jovens nas 
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Bibliotecas. A investigação terá continuidade, especialmente buscando respostas específicas 

sobre o impacto dessas ações em Bibliotecas Públicas, que carecem de novos olhares sobre 

alternativas e possibilidades emergentes de socialização e inclusão cultural direcionadas aos 

jovens da geração aqui retratada. 
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