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INTRODUÇÃO

As redes sociais na internet são um dos meios de
interação, troca e divulgação de informações mais
utilizados entre as pessoas atualmente.

Fonte: Google Imagens (2014).



INTRODUÇÃO

São plataformas on-line que possibilitam a conexão de
perfis de diferentes usuários e a criação de conteúdos
multimídia que podem ser difundidos a partir destes perfis
(pessoais ou institucionais), permitindo o
compartilhamento de informações e uma participação
interativa entre os usuários.

(PRADO; LUCAS; HERRERO-CURIEL, 2013, p. 4)

Fonte: Google Imagens (2014).



INTRODUÇÃO

O Facebook é um site de rede social criada por Mark
Zuckerberg e outros estudantes de Harvard no ano de
2004 que apresenta maior crescimento entre as redes
sociais na atualidade, com milhões de usuários em
diversos países.

(PRADO; LUCAS; HERRERO-CURIEL , 2013, p. 4)

Fonte: Google Imagens (2014).



INTRODUÇÃO

Cada usuário do Facebook pode compartilhar informações
com o seu círculo de amigos, curtir publicações e fotos, criar
eventos, ver vídeos, além de ser possível controlar o nível de
exposição de suas postagens em seu perfil, possibilitando
segurança e privacidade aos usuários.

(PRADO; LUCAS; HERRERO-CURIEL, 2013, p. 4)

Fonte: Google Imagens (2014).



INTRODUÇÃO

Com o intuito de aumentar a visibilidade, a divulgação do
acervo, serviços prestados e a interação com o usuário, as
bibliotecas começaram a utilizar esta mídia social para a
disseminação da informação.

(PRADO; LUCAS; HERRERO-CURIEL , 2013, p. 6)

Fonte: Google Imagens (2014).



INTRODUÇÃO

Em 2003, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da
Universidade do Estado de Santa Catarina (NEAB/UDESC)
criou a Biblioteca de Referência NEAB/UDESC como um
projeto vinculado ao Programa Memorial Antonieta de
Barros.

Fonte:  Autores (2014).



O objetivo da Biblioteca de Referência é disseminar
informações sobre os aspectos culturais, sociais,
econômicos e educacionais dos afrodescendentes e
indígenas em Santa Catarina.

(LIMA; CARDOSO, 2012, p. 8-9). 

INTRODUÇÃO

Fonte: Google Imagens (2014).



Uma avaliação sobre os empréstimos realizados pela Biblioteca
de Referência entre 2008 e 2013 mostrou um aumento gradativo
no número de obras emprestadas sobre a temática. Com o
intuito de aumentar a visibilidade da Biblioteca e da temática, foi
criada em agosto de 2013 a página da Biblioteca no Facebook.

(CARDOSO; GARCÊS; LIMA, 2014)

INTRODUÇÃO

Fonte: Página do Facebook da Biblioteca (2014).



INTRODUÇÃO

Fonte: Página do Facebook da Biblioteca (2014)

Diariamente são feitas postagens de livros do acervo
contendo foto, título, nome do autor e pequeno resumo.
Posteriormente a Biblioteca começou a divulgar livros em
PDF para que o usuário possa fazer download.



Verificar:

• se a implantação do perfil no Facebook trouxe maior
visibilidade à Biblioteca de Referência;

• se houve aumento no número de empréstimos sobre a
temática africana, afro-brasileira e indígena após a
implantação da página;

• quantas pessoas visualizaram as publicações realizadas
no perfil durante o período;

• quais as obras que tiveram maior número de
visualizações.

OBJETIVOS



MATERIAL E MÉTODOS

Em 2013 a Biblioteca de Referência
implantou uma planilha eletrônica
para controle e gestão do acervo,
contendo dados dos usuários
(instituição, data de empréstimo,
renovação e devolução, curso,
matrícula, e-mail, telefone) desde
2008. Para a análise de dados deste
estudo, foi selecionado o período de
agosto de 2012 a agosto de 2014
(12 meses antes e depois da
implantação do perfil).

Fonte:  Autores (2014).



MATERIAL E MÉTODOS

 Os dados do perfil da Biblioteca (curtidas, visualizações e
compartilhamentos) foram exportados diretamente do
Facebook.

 Foi utilizado o programa R para a realização dos testes
estatísticos.

 O Teste t foi utilizado para comparar médias de duas amostras
pequenas, independentes e com distribuição normal.

 O Teste Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade
dos dados

 O Teste F foi empregado para testar a homogeneidade de
variâncias das amostras. (ZAR, 1999)



RESULTADOS

Fonte: Elaborado pelos autores.

Número diário de curtidas do perfil e alcance total das publicações da Biblioteca
de Referência do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC) entre agosto de 2013 e agosto de 2014.

A Biblioteca de 
Referência possui  
563 pessoas que 

curtiram o perfil do 
Facebook



RESULTADOS

Publicações com maior número de visualizações:

1.328 pessoas 
alcançadas



RESULTADOS

Foram realizadas 373 publicações
para um total de 62.131 pessoas

Estados Países

Brasil Argélia França

Grã-Bretanha

Inglaterra
México Moçambique

Portugal

Santa Catarina 
(25 cidades)

São Paulo 
(23 cidades)

Rio Grande do Sul 
(13 cidades) Fonte: Google Imagens (2014).



Número mensal de empréstimos da Biblioteca de Referência do Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros (NEAB) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) entre agosto 

de 2012 e julho de 2014. O perfil da Biblioteca no Facebook foi criado em agosto de 

2013. 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Antes da criação do perfil : 175 empréstimos
Depois da criação do perfil: 269 empréstimos

Aumento médio de 7,8 empréstimos

RESULTADOS



Fonte: Elaborado pelos autores.

RESULTADOS
Número médio (asteriscos) e mediana (linha horizontal central) mensal de empréstimos da
Biblioteca de Referência do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC) antes (agosto de 2012 a julho de 2013) e após (agosto
de 2013 a julho de 2014) a criação do perfil da Biblioteca no Facebook. As caixas cinzas
representam 50% dos dados e o limite inferior e superior representam o primeiro (25%) e
último ( 25%) quartil, respectivamente.

As médias do 
número de 

empréstimos:
*Antes: 14,6 obras

*Depois: 22,4 obras.

Teste t = -1.587 
Graus de liberdade = 11

Probabilidade = 0,14



A implantação do perfil no Facebook contribuiu para propiciar
maior visibilidade à Biblioteca de Referência e à temática
africana, afro-brasileira e indígena.
O número de visualizações da página durante o período foi
considerado satisfatório, pois entre as obras com maior número
de visualizações estavam temas sobre diversidade sexual no
ambiente escolar e a religiosidade africana e afro-brasileira.

DISCUSSÃO

Fonte: Google Imagens (2014).



Em relação aos empréstimos:

DISCUSSÃO

Fevereiro de 
2008 a fevereiro 

de 2013

672
empréstimos

Média de 134,4
empréstimos 

por ano

Agosto de 2013
e julho de 2014

269 
empréstimos

Aumento de 
100%



Embora, até o momento, não tenha ocorrido uma relação
direta entre o número de empréstimos efetuados e a criação
da página no Facebook, acredita-se que o perfil nesta rede
social contribuiu para o aumento da disseminação da
informação sobre a temática e auxiliou na visibilização da
Biblioteca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: Google Imagens (2014).



Obrigada!


