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RESUMO 

Aborda os conceitos de Biblioteca Pública, bem como suas atribuições; além de tratar sobre sua 

relação com o Facebook e o Marketing. Identifica quais Bibliotecas Públicas Municipais 

localizadas no Estado do Ceará utilizam o Facebook e como se desenvolve o seu relacionamento 

com a rede. Analisa e categoriza as postagens feitas no período de agosto de 2017 a agosto de 

2018, com o intuito de observar como as Bibliotecas Públicas Municipais utilizam o Facebook, 

fazendo também uma análise por Bibliotecas Pólo e por Macrorregiões do Estado do Ceará. 

Sugere mudanças quanto ao uso das páginas. É uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, já 

que identifica quantas bibliotecas públicas utilizam a rede e de que forma ocorre essa utilização. 

Mostra o marketing como um conceito que vai além do lucro. Explica como este pode ser 

utilizado por instituições sem fins lucrativos. Observa o Marketing como um instrumento que 

pode auxiliar as Bibliotecas a utilizarem suas páginas na rede de forma a alcançar os usuários 

de maneira eficaz. Mostra como os marketings de relacionamento, digital ou web marketing e 

viral, podem ser utilizados para atrair e fidelizar os usuários do Facebook desenvolvendo um 

sistema cíclico de funcionamento. Descreve a importância de um plano de marketing digital 

para as bibliotecas, observando os objetivos, ações, pontos positivos e negativos da instituição. 

Por fim, percebe-se que as Bibliotecas Públicas Municipais não utilizam o Facebook como 
instrumento de marketing.  

 

Palavras – chave: Biblioteca Pública. Facebook. Marketing.   



ABSTRACT 

It addresses the concepts of Public Library, as well as its attributions; as well as dealing with 

its relationship with Facebook and Marketing. It identifies which Municipal Public Libraries 

located in the State of Ceará use Facebook and how it develops its relationship with the network. 

It analyzes and categorizes the postings made between August 2017 and August 2018, in order 

to observe how the Municipal Public Libraries use the network, also doing an analysis by 

Libraries Pole and Macroregions of the State of Ceará. Suggests changes in how pages are used. 

It is a quantitative-qualitative research, since it identifies how many public libraries use the 

network and in what form this use occurs. It shows marketing as a concept that goes beyond 

profit. Explain how it can be used by non-profit institutions. Look at Marketing as an instrument 

that can help libraries use their web pages to reach users effectively. It shows how relationship 

marketing, digital or web marketing and viral marketing can be used to attract and retain 

Facebook users by developing a cyclical system of operation. Describes the importance of a 

digital marketing plan for libraries, noting the institution's goals, actions, strengths and 

weaknesses. Finally, it is noticed that the Municipal Public Libraries do not use Facebook as a 

marketing tool. 

  
 

Key - words: Public Library. Facebook. Marketing. 
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1         INTRODUÇÃO 

 

Há um debate sobre qual a primeira biblioteca pública brasileira. Alguns estudiosos 

identificam como sendo a Biblioteca Real (que mais tarde viria se chamar Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro), que foi construída no período pós chegada da família Real ao Brasil. O 

objetivo da corte portuguesa com a criação do espaço, não era levar cultura ou acesso a 

informação para a população, mas sim, ter um espaço oficial de guarda e tombamento dos bens 

culturais e acervo da memória nacional.  

Outros acreditam ter sido a Biblioteca da Bahia, que diferentemente da Biblioteca Real 

surgiu de um plano muito bem elaborado com base nas bibliotecas públicas dos Estados Unidos 

e Europa. Esta última foi inaugurada em 4 de agosto de 1811, conforme Suaiden (1980) tiveram 

outras bibliotecas fundadas anteriormente, como as dos Conventos, mas que não eram 

bibliotecas públicas e a Biblioteca Real já existia em Lisboa, sendo que foi transferida para o 

Brasil. Neste sentido, pode-se afirmar que a primeira biblioteca pública brasileira foi a da Bahia. 

Ao longo dos anos as bibliotecas públicas passaram por diversas transformações não 

somente em sua concepção de estrutura e arquitetura, mas também conceitual, e principalmente 

em relação ao acesso e ao uso da informação. Algumas dessas mudanças deram-se em virtude 

da inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e, sobretudo, pelo 

surgimento da Internet alinhado aos produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas públicas. 

A Internet surgiu nos Estados Unidos, inicialmente com o nome de Arpanet, era 

utilizada para fins militares, tendo como um dos objetivos permitir o compartilhamento de 

recursos computacionais. Ocorreram diversas atualizações em seu uso, principalmente com o 

surgimento do correio eletrônico e na década de 80 nasce a ideia de Internet que temos hoje 

uma rede mundial que interliga as pessoas.   

 De acordo com Ferreira (2011, p. 210), “é no início do sec. XX que surge a ideia de rede 

social, a ideia de que as relações sociais compõem o tecido que condiciona a ação dos indivíduos 

nele inseridos”. Atualmente, podemos dizer que a Internet se tornou um espaço para troca e 

compartilhamento de informações.  Um segmento de grande crescimento dentro da Internet, 

são as chamadas redes sociais. Inicialmente o Orkut se tornou um fenômeno, seguido pelo 

Twitter e Facebook. O elevado número de pessoas acessando a rede, fez surgir um interesse 

não apenas de empresas privadas, mas também de Organizações Não-Governamentais 

(ONG’s), órgãos públicos e outros setores que não possuem o lucro como objetivo. 
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Quando o Facebook surgiu em 2004, funcionava como uma ferramenta de trabalho em 

Harvard, posteriormente se tornou uma rede social fechada, exclusiva para acadêmicos da 

Universidade; apenas em setembro de 2006 a rede social teve seu acesso aberto ao público e 

não era possível imaginar que se tornaria uma das redes sociais com o maior número de usuários 

no mundo.   

 A população Brasileira possui grande interesse nas redes sociais, mais de 102 milhões 

de pessoas acessam o Facebook, ficando em segundo lugar no número de perfis cadastrados, 

um número expressivo que permite a plataforma torna-se um ambiente ideal para divulgação 

de bens, produtos, serviços entre outros.  

Nesse direcionamento, foram formulados os objetivos deste trabalho.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar como as Bibliotecas Públicas Municipais do 

Estado do Ceará utilizam a Página do Facebook (Fanpage). 

 Os objetivos específicos são: 

a) Mapear as Bibliotecas Públicas Municipais do estado do Ceará; 

b) Identificar as BPM que possuem páginas, perfis e grupos no Facebook; 

c) Avaliar o uso da rede social Facebook por parte das páginas das Bibliotecas Públicas 

Municipais mapeadas; 

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para saber se as Bibliotecas Públicas Municipais (BPM) do Estado do Ceará possuíam 

vínculo com o Facebook, precisávamos inicialmente identificar quais as BPM presentes no 

estado do Ceará, para tanto, utilizamos os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP). De posse dessas informações, foi realizada a busca no Facebook, 

na qual se utilizou dos seguintes critérios: 

a) Busca pelo nome oficial da Biblioteca: nome que consta no site Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas; 

b) Busca utilizando o termo “Biblioteca Pública” com o nome da cidade; e 

c) Busca utilizando o termo “Biblioteca” e o nome da cidade. 
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Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa visto que busca identificar não somente 

quantas bibliotecas públicas municipais do estado utilizam a plataforma, mas também de que 

forma se dá essa utilização.  

Tabela 1- Vinculo existente entre as BPM do estado do Ceará e o Facebook  

 Vinculo das Bibliotecas Públicas Municipais do Ceará com o 

Facebook 

Perfil Página Grupo 

Nº de BPMs 28 32 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Nesta pesquisa utilizaremos apenas as páginas (Fanpages), deixando de lado os perfis e 

grupos, visto que de acordo com a plataforma, os perfis são voltados para pessoas físicas e os 

grupos para pequenas comunidades com assuntos em comum, temos as páginas como a 

plataforma ideal, pois seu uso é voltado para pessoas públicas, empresas, organizações e 

organizações sem fins lucrativos como é o caso da biblioteca pública.  

Existem vários campos de estudo do marketing desenvolvidos com base em suas 

distinções de uso e objetivos. Naquilo que se refere ao uso do Facebook como ferramenta de 

marketing, adequa-se a essa pesquisa os Marketings de Relacionamento, Digital ou Web 

Marketing e Viral. 

A justificativa para a escolha das 3 vertentes do marketing analisadas nesse trabalho 

ocorre da seguinte forma:  

a) Entendendo que a BPM precisa ter uma relação mais próxima com seus usuários, de 

forma a identificar suas necessidades para posteriormente poder supri-las, utilizamos o 

Marketing de relacionamento com o intuito de fidelizar o usuário, de modo que ele esteja 

presente na biblioteca física e demonstre interesse em seguir a página da biblioteca nas redes;   

b) Entendendo o avanço tecnológico, o crescente número de usuários em rede, a 

necessidade de um feedback mais ágil, de uma divulgação eficaz, temos o Web marketing ou 

Marketing digital, cujo objetivo é auxiliar na utilização correta das redes sociais, tornando-as 

mais interessantes e atrativas para os usuários/seguidores.  

c) Entendendo que o segredo para alavancar o alcance de uma página no Facebook vai 

além de publicações pagas e que os compartilhamentos feitos pelos seguidores da página levam 

as informações a outros usuários da rede, que podem vir a ser seguidores da página e 

utilizadores da biblioteca, temos o Marketing viral, que é justamente o responsável por fazer 



14 

 

 

com que as postagens sejam interessantes e relevantes a ponto de fazer com que o seguidor se 

torne um mensageiro a partir do compartilhamento das postagens.  

De acordo com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, existem no Estado Ceará 

202 Biblioteca Públicas1, destas 199 possuem vinculo municipal, ou seja, possuem o município 

como responsável por sua manutenção, 1 possui vinculo estadual, no caso a Biblioteca Pública 

Estadual Gov. Menezes Pimentel e duas possuem prédios distintos mas a mesma nomenclatura.  

                                                             
1 Dados atualizados em abril de 2015. 
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2         BIBLIOTECA PÚBLICA E O USO DO FACEBOOK COMO ESTRATÉGIA DE 

MARKETING  

 

A biblioteca pública é um equipamento cultural à serviço da informação. Nela se registra 

a informação e o conhecimento de várias culturas, de uma nação, do mundo. Milanesi (1988, 

p.16) diz que “[...] a história da biblioteca é a história do registro da informação, sendo 

impossível destacá-la de um conjunto mais amplo: a própria história do homem”.  

Para falarmos sobre bibliotecas públicas, temos que entender primeiro o sentido de 

bibliotecas. O que são bibliotecas? Essa pergunta possui várias respostas. O termo biblioteca 

aparece na Grécia, com o significado de caixa de livros, podemos entender então, que seria o 

local onde os livros seriam guardados.  

Inicialmente os responsáveis por fazer essa guarda dos livros eram os clérigos. A 

dificuldade de reprodução dos livros fazia com que estes se tornassem objetos de grande valor, 

impossibilitando assim, que classes menos abastadas tivesse acesso ao seu conteúdo. Com o 

surgimento da prensa de Gutenberg, por volta de 1400, os livros deixaram de ser documentos 

considerados tesouros e tornaram-se mais acessíveis. Os livros transformaram-se em materiais 

para o consumo.  

Com a Revolução Industrial, ocorre uma significativa mudança no funcionamento das 

bibliotecas: se antes elas possuíam um funcionamento semelhante ao de um museu; guardando, 

protegendo e restaurando o acervo, elas passam a disponibilizar esse acervo, prestando serviços 

(ALMEIDA JÚNIOR, 2003). As bibliotecas passam a tratar, organizar, armazenar e disseminar 

a informação para a sociedade.  Surge um novo modelo de atuação da biblioteca, passando a 

possuir um caráter educativo. 

A biblioteca pública surge, de acordo com Almeida Júnior (2003, p. 51) “[...] em meados 

do século XIX, com base na necessidade de mão-de-obra especializada e da exigência da 

sociedade por acesso à educação pública”.  Na verdade, a criação da biblioteca não era o 

objetivo da pressão pública, mas era parte de uma reivindicação maior, o acesso da população 

a educação pública.  

Existem dois principais motivos citados como os possíveis responsáveis pelo 

surgimento das bibliotecas públicas.  O primeiro liga-se a Revolução Industrial; a necessidade 

de mão de obra especializada faz surgir a biblioteca pública como um espaço de 

aperfeiçoamento dos trabalhadores, conforme coloca Wada (1985 apud ALMEIDA JÚNIOR, 

2013, p.66).  A segunda faz referência às reivindicações populares por acesso à educação 
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pública; incentivadas pela Revolução Francesa e tentando crescer socialmente a população 

começa a exigir que o governo ofereça condições de acesso à educação para seus filhos. Nesse 

contexto a biblioteca pública surge como um suporte pedagógico para as atividades 

educacionais (ALMEIDA JUNIOR, 2013, p.  66-67). 

Quando fala-se em bibliotecas públicas tem-se em mente que ela é publica tanto por ser 

vinculada ao governo, tendo este como seu órgão mantenedor, como é pública por ser um 

espaço aberto a toda a população, seguindo a diretriz de que todos tem direito ao acesso à 

informação, sem distinção social, de raça, gênero e credo.   

Almeida Júnior (2013, p. 68) ressalta a existência de 4 funções essenciais da biblioteca 

pública, são elas: 

a) Função educacional; 

b) Função Cultural;  

c) Função recreacional ou de lazer;  

d) Função informacional. 

A biblioteca pública, surge, portanto, tendo como um dos principais objetivos dar 

suporte à educação e esta continua sendo sua função primordial, já que de acordo com Almeida 

Júnior (1997) ainda que tenham ocorrido modificações e transformações na sociedade a 

biblioteca apenas acrescentou a função educacional à outras novas.  

A função cultural, está ligada à erudição - a biblioteca deve oferecer suporte para que a 

população possa desenvolver sua inteligência através de diversos materiais, em especial os 

livros (ALMEIDA JÙNIOR, 2013). 

A biblioteca pode ser um local de lazer, que oferece diversão através da leitura e assim 

atrai a população, incentiva a leitura de forma que está seja um prazer e não uma obrigação, é 

a isto que faz referência a função recreacional ou de lazer (ALMEIDA JÙNIOR, 2013).  

Almeida Júnior (2013) analisa a funcional informacional como uma forma que as 

bibliotecas públicas encontraram de obter um maior orçamento. As bibliotecas americanas 

copiaram uma ideia de serviço ofertado na Inglaterra que tinham como objetivo atende os 

problemas que surgiram no período pós-guerra. Surgiam assim os Centros Referenciais e a ideia 

de informação utilitária. (ALMEIDA JÙNIOR, 2013). 

Miranda, em 1978, descreve as dificuldades enfrentadas pelas bibliotecas públicas de 

todo o país e acreditava que os objetivos das bibliotecas poderiam ser mutáveis em sua forma 

de aplicação a depender da situação econômica, cultural e social nas quais estivessem inseridas.   

Miranda (1978) estabelece alguns objetivos para a biblioteca pública, são eles: 
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Promover o idioma nacional [...] Fornecer publicações oficiais, [...] Fornecer 

livros e outros materiais para o estudante, [...] Apoiar campanhas de 

alfabetização e fornecer livros adequados as neo-alfabetizados, [...] Ser 

depositária do acervo da inteligência e da história local, [...] Fornecer serviços 

de informação técnica e comercial. (1978, p. 70 – 74.) 

 

Corroborando, temos o Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas, de acordo 

com este, elas têm como função:  

a) Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira 

infância; Apoiar a educação individual e a autoformarão, assim como a 

educação formal a todos os níveis; b) Assegurar a cada pessoa os meios para 

evoluir de forma criativa; c) Estimular a imaginação e criatividade das 

crianças e dos jovens; d) Promover o conhecimento sobre a herança cultural, 

o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações científicas; e) Possibilitar 

o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do espetáculo; f) 

Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural; g) Apoiar a tradição 

oral; h) Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local; i) Proporcionar serviços de informação adequados às 

empresas locais, associações e grupos de interesse; j) Facilitar o 

desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática; k) 

Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de 

alfabetização para os diferentes grupos etários. 

 

Nesse contexto, a biblioteca pública deve servir como um local de informação e leitura 

na comunidade em que está inserida, além de desenvolver também atividades de cunho cultural. 

Sobre isto, afirma-se com base nas novas configurações das bibliotecas públicas brasileiras, que 

estas estão cada vez mais voltadas às atividades culturais e para a comunidade, mesmo quando 

se identifica, - em um país com tantas desigualdades sociais -, disparidades arquitetônicas, de 

acesso, de serviços e de pessoal qualificado (BERNARDINO, 2018). 

Lemos (1998) identifica cinco requisitos para que possa existir uma biblioteca enquanto 

uma instituição social, são eles:  

A intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua permanente 

renovação, o imperativo de organização e sistematização; uma comunidade de 

usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades de informação conhecidas 

ou pressupostas, e, por último, mas não menos importante, o local, o espaço 

físico onde se dará o encontro entre usuários e os serviços da biblioteca 

(LEMOS, 1998, p. 101). 
 

De acordo com a Fundação Biblioteca Nacional (2010 p. 18): 

 
[...] uma biblioteca pública deve constituir-se em um ambiente realmente 

público, de convivência agradável, onde as pessoas possam se encontrar para 

conversar, trocar ideias, discutir problemas, auto instruir-se e participar de 

atividades culturais e de lazer. 
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O Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas coloca a mesma como a “[...] 

porta de acesso local ao conhecimento”. Todo cidadão, independentemente da idade, classe 

social, gênero, raça, deve ter acesso a biblioteca. Esta, que deve ser constituída por uma grande 

diversidade de obras, com a finalidade de atender todos os possíveis públicos que a biblioteca 

possa ter. 

De acordo com Fonseca (2006, p. 33): “Nesse sentido, fixa a grande falha da biblioteca 

pública, uma vez que, até os dias atuais, a única parcela da sociedade que é atendida 

parcialmente é o público estudantil de primeiro e segundo grau”. 

 

2.1 O USO DE REDES SOCIAIS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Para compreender o que são redes sociais fundamenta-se na afirmação de Castells 

(2005, p. 566) “As redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 

integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação”.  

A rede social é uma estrutura constituída por pessoas, empresas, órgãos, entidades 

sociais e outros, que mantem contato através de um ou mais tipos de relações: profissionais, de 

amizade, familiares etc. (FERREIRA, 2011) 

As bibliotecas estão se apropriando dessa ferramenta como forma de manter uma maior 

proximidade com os seus usuários. A facilidade do acesso, a rapidez com que as informações 

se propagam e a quantidade de pessoas acessando as redes são aspectos que facilitam entender 

o motivo que deveria levar as bibliotecas a se apropriarem da plataforma. 

De acordo com a Coordenação geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2010, 

p. 103) “[...] o estreitamento da relação com a comunidade é fator essencial para o desempenho 

das funções da biblioteca”. Corroborando com essa afirmação, Vargas (2011, p. 71) coloca que 

as bibliotecas podem fazer três usos para as Redes Sociais na Internet (RSI’s): divulgação dos 

serviços prestados pela biblioteca, divulgação de eventos e comunicação com os usuários.  

De acordo com Amaral (1996, p. 4),   

A adoção do marketing em unidades de informação é vista como uma forma 

de valorizar o profissional da informação, melhorando a sua imagem mediante 

o uso aprimorado de técnicas para fazer trocas adequadas, quebrando as 

barreiras na comunicação entre as unidades de informação e seus usuários para 

melhor satisfazer as necessidades informacionais desses usuários. 
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Entende-se o marketing como uma ciência que torna-se complexa a partir do ponto em 

que identifica-se uma variedade de definições pautadas ao longo dos anos. Essa grande 

quantidade dar-se, pois, com base nas diferentes formas com as quais o marketing é proposto: 

comercial, industrial, serviços lucrativos, serviços não lucrativos, entre outros.  

No Brasil, quando pensamos em marketing, muitas vezes pensamos em publicidade e 

propaganda, pessoas comprando o que não precisam, com um dinheiro que muitas vezes não 

possuem, mas de acordo com Bamossy e Semenik (1995, p. 5) “Propaganda não é marketing. 

Embora seja uma ferramenta manifesta e valiosa do marketing”.  Shimoyama e Zela (2002, p.1) 

atribuem essa visão distorcida do marketing, 

Ao fato de a aplicação do marketing ter ocorrido no Brasil quando ainda 

tínhamos uma economia composta por monopólios e oligopólios não 

competitivos (década de 60), em que o governo tinha uma função muito mais 

de gestão do que de tutela da economia. 

 

Muitas vezes uma empresa ou ONG, possui um programa ou projeto de publicidade e 

propaganda e acredita que está desenvolvendo marketing, quando na verdade de acordo com 

Veloso (2000, p. 20): “Grande parte das organizações, com e sem fins lucrativos, que dizem 

praticar o marketing, ao confrontar as suas práticas mercadológicas com as teorias acadêmicas, 

o que se observa é a utilização de parte das ferramentas do marketing”.  

Por que o marketing é importante? Porque ele auxilia no sentido de identificar aquilo 

que o consumidor quer e precisa e partindo desse ponto, a empresa/instituição pode se organizar 

da melhor forma para suprir essas carências do consumidor.  Nós podemos dizer que o 

marketing é, na verdade o resultado de estudos feitos em diversas áreas, psicologia, 

antropologias, sociologia, matemática entre outras, que objetivava conhecer o comportamento 

das pessoas, para assim satisfaze-las.  O marketing tem o intuito de auxiliar a suprir as demandas 

humanas.  

Corroborando com essa ideia temos Kotler (2012, p. 3) “[...] envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais”. Entendendo isso, percebe-se que para que as 

ações de marketing ocorram de forma efetiva, a instituição tem que conhecer seus clientes - no 

caso das bibliotecas, seus usuários. O que busca um usuário das bibliotecas públicas?  

As bibliotecas públicas municipais do Estado do Ceará precisam utilizar o Facebook de 

forma mais efetiva, não como uma página pessoal, mas sim como uma página de uma 

instituição pública. Precisam também entender a necessidade de um plano de marketing e para 

que este plano seja eficaz, ele deve ser desenvolvido com base no perfil de usuário da biblioteca 

física. Como conhecer esse perfil? Fazendo um estudo de usuário.  
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Os indivíduos que compõem a sociedade estão cada vez mais envolvidos com as redes 

sociais, e isso muda de forma significativa o modo como as relações acontecem, e como as 

informações são transmitidas. As redes sociais são extremamente populares, principalmente 

entre o público jovem. Tem se tornado também um importante ambiente de compartilhamento 

de informações, e é nesse ponto que as bibliotecas públicas, mas são somente as públicas, 

podem se beneficiar.  

O Facebook funciona da seguinte maneira: as pessoas criam os perfis e são incentivadas 

pela plataforma a acumular usuários, que nesse caso são os amigos adicionados nos perfis e a 

interagir entre si, curtindo, comentando e compartilhando as postagens. Já dissemos que as 

principais funções da biblioteca são organizar, armazenar e disseminar a informação. Tanto o 

Facebook quanto a biblioteca exploram as informações (no caso do Facebook, as postagens e 

informações dos usuários) de forma variada.  

Desta forma, identificamos o Facebook como uma ferramenta que poderia interligar a 

biblioteca pública e os usuários. Enquanto as bibliotecas divulgam novos conteúdos, a página 

se encarrega de apresentar essa informação aos usuários que possuem vínculo com a página da 

biblioteca, através de notificações.   

Segundo Garcia Giménez (2010, não paginado),  

Nas bibliotecas se promove a interação criativa e as novas articulações da 

democracia, fomentando assim a convivência, a transversalidade cultural e a 

identidade de município. O Facebook tem capacidade para relacionar 

diferentes tipos de usuários com um interesse em comum. Formam-se 

comunidades virtuais estruturadas em torno de temáticas com identidade 

própria, que superam barreiras culturais e de geração (Tradução própria). 

 

Além disso, a utilização desta ferramenta auxilia em diversos pontos como: fidelização 

do usuário, captação de novos usuários entre o público, obtenção de contatos profissionais, 

ampliação dos canais de comunicação, manutenção de uma imagem atualizada da biblioteca 

além do baixo custo (GARCIA GIMÉNEZ, 2010). 

As redes sociais transformaram-se em um recurso imprescindível para a construção de 

um bom relacionamento com o público, tanto o público alvo como os potenciais. Se a conexão 

com o público alvo, que no caso do Facebook são aqueles que curtem diretamente a página da 

biblioteca, for positiva, a chance dele divulgar as atividades compartilhadas pela biblioteca é 

maior, atingindo assim o público potencial, que são seus contatos na rede. 

Inicialmente, o marketing se limitava ao campo das instituições que tinham o lucro 

como objetivo, a mudança acontece em 1969, quando Kotler e Levy passam a difundir a ideia 
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de que o conceito de Marketing deve também contemplar as instituições sem fins lucrativos, 

como é o caso da biblioteca.  

Por que uma organização que não tem como objetivo o lucro deve fazer uso do 

marketing? Kotler, (1978, p.24), coloca que tais organizações devem interessar-se pelos 

princípios do marketing, pois " eles permitem que a organização se torne mais eficaz na 

obtenção de seus objetivos". 

As bibliotecas públicas municipais, enquanto órgãos sem fins lucrativos, devem 

entender a importância do marketing; nessas instituições ele não teria o objetivo de auxiliar na 

venda de um produto, seu uso teria o intuito de divulgar os serviços ofertados e atrair o público.  

As BPMs enquanto instituições sociais e públicas tem o dever de oferecer grande 

variedade de serviços aos usuários com o objetivo de satisfazer as necessidades informacionais 

dos mesmos, entendendo a diversidade de público atendido por essas bibliotecas, tem-se a 

necessidade de fazer um estudo em grupos, analisar as necessidades encontradas e partindo 

disso, planejar e implantar serviços.    

 

Figura 1: Sobre o sistema Cíclico de Fidelização do Usuário 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nesse sentido, Ottoni (1995, p.1) entende o marketing como “[...] uma filosofia de 

gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em promover, com a máxima 

eficiência possível, a satisfação de quem precisa e de quem utiliza produtos e serviços 

informacionais”. O que são serviços? De acordo com Kotler (2012, p.382) pode-se definir 

Usuário fidelizado

Compartilhamento 
das postagens 

Crescimento do 
alcance das 
postagens 

Novos Usuários
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serviços como “[...] qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte 

pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada”.  

 

2.2      MARKETING DE RELACIONAMENTOS  

 

Para que a relação instituição-público seja bem desenvolvida e estabelecida de forma 

duradoura é preciso que as atividades realizadas sejam benéficas tanto para a instituição quanto 

para seu público. O objetivo do marketing de relacionamento é viabilizar uma maior 

aproximação com o cliente da instituição, auxiliando no desenvolvimento de serviços que 

atendam às necessidades do mesmo.  

De acordo com Oliveira e Pereira (2003, p.16) o “[...] chamado marketing de 

relacionamento [...] é o modo de relacionamento entre empresa e cliente, que difere dos 

relacionamentos anteriores, onde os objetivos das empresas eram apenas conquistar clientes e 

focalizar produtos.” Já para Ian Gordon (1999, p. 31), pode ser definido como “[...] processo 

contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria” 

Para McDonald et al. (2001, p. 80): “[...] um dos temas-chave do marketing de 

relacionamento é que atrair novos clientes é somente o primeiro passo no processo de 

marketing. O fator crítico é manter este cliente”. Em uma relação entre usuário e BPM, o mais 

difícil não é leva-lo à biblioteca, mas sim mantê-lo frequentando o espaço para além de 

consultas nos livros.   

O questionamento do marketing de relacionamento, é: como fidelizar os clientes, no 

caso das unidades de informações, seus usuários, de forma a assim criar um relacionamento 

duradouro. De acordo com Kotler (2012, p. 18): “O marketing de relacionamento tem como 

objetivo construir relacionamentos de longo prazo mutualmente satisfatórios com seus 

componentes-chave, a fim de conquistar e manter negócio com eles”.  

Conforme Madruga (2004, p. 20), o marketing de relacionamento “[...] talvez seja um 

dos temas mais importantes do nosso mundo contemporâneo de negócios, que efetivamente 

está auxiliando empresas a tornarem-se diferentes, próximas de seus clientes, líderes de 

mercado e altamente rentáveis.” 

Sobre a importância do feedback dos usuários, Oliveira e Pereira ressaltam que: 

[...] o diálogo e o feedback são elementos indispensáveis na relação biblioteca 

e cliente, onde as ações de marketing que não estiverem comprometidas com 
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o feedback de seus clientes não estarão alinhadas com a estratégia de 

marketing de relacionamento (OLIVEIRA; PEREIRA, 2003, p. 29). 

 

Ainda de acordo com Oliveira e Pereira, (2003, p. 25): “No marketing de 

relacionamento, o cliente ajuda a empresa a fornecer o pacote de benefícios que ele valoriza, 

sendo um esforço continuo e colaborativo, entre empresa e cliente, funcionando em tempo real”. 

Entender o que o usuário precisa, estabelecer meios de contato, levar em consideração 

o feedback que cada usuário faz do seu atendimento, individualizar o atendimento, todas essas 

são atividades que fidelizam o usuário, que podem torna-lo um frequentador da biblioteca. 

Para Barreto e Crescitelli (2013 p. 66), “[...] o marketing de relacionamento é uma 

ferramenta que busca criar valor pela disciplina de intimidade com o cliente e tornar a oferta 

tão adequada, que o cliente prefira manter-se fiel ao mesmo fornecedor”.   

O marketing de relacionamento, de acordo com Madruga, (2004, p. 22) é constituído 

por 6 etapas:   

"1. Elaboração conjunta de uma nova visão e cultura empresarial voltada para 

os clientes e parceiros [...] 2. Construção de objetivos de marketing de 

relacionamento conectados à visão e sempre de natureza límpida. [...] 3. 

Estabelecimento das estratégias de marketing de relacionamento voltadas para 

a criação de valores em conjunto com os clientes. [...] 4. Implementação de 

ações táticas com foco no relacionamento colaborativo com clientes. [...]5. 

Obtenção de benefícios mútuos, isto é, empresas e clientes tiram proveito da 

cooperação ocorrida em vários momentos de contato. [...] 6. Direção da ação, 

capacitação e envolvimento dos colaboradores da empresa para 

relacionamentos superiores [...]"  

O marketing de relacionamento não é algo fácil de ser colocado em prática. Seu objetivo 

não é apenas trazer o cliente para mais perto da instituição, mas além disso, desenvolver um 

relacionamento benéfico para ambos, duradouro em que todos fiquem satisfeitos: a instituição 

pela presença do cliente, e este pelas ações realizadas pela instituição e que vão de encontro as 

suas necessidades. 

Mesmo com a internet e suas diversas fontes de pesquisa, a intimidade criada com o 

usuário, o fator sucesso na busca pela informação correta, o relacionamento de confiança 

desenvolvido com os funcionários, pode fazer com que ele prefira fazer uma visita a biblioteca 

que uma pesquisa na internet.  

O marketing de relacionamento não deve ser desenvolvido apenas com o cliente, mas 

também com todos os parceiros e possíveis parceiros da instituição.  
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Ele vai além de tratar cada cliente de forma individualizada, mas também o 

conhecimento da importância de desenvolver uma informação personalizada; como diz a 

terceira lei de Ranganathan (2009, p. 189) “[...] para cada livro seu leitor”.  

 

2.3 MARKETING DIGITAL OU WEB MARKETING  

 

Peruzzo (2002, p. 55) identifica o web marketing como uma nova ferramenta de “[...] 

comunicação e distribuição realizada por meios de recursos digitais, em que organizações e 

consumidores buscam interatividade total nos seus relacionamentos, proporcionando uma troca 

de satisfação rápida, personalizada e dinâmica”.   

Neves (2018, não paginado) conceitua marketing digital para instituições educacionais 

e sem fins lucrativos da seguinte forma; 

O marketing digital [..] é compreendido como uma importante estratégia para 

as instituições educacionais potencializarem a atração de personas (usuários, 

professores, alunos e gestores), a divulgação de forma exponencial de seus 

produtos e serviços educacionais e como recurso capaz de proporcionar ao 

profissional da área educacional as estratégias necessárias para desenvolver a 

presença digital nas mídias sociais.  

 

De acordo com Matta (1987) todo impacto que o usuário obtiver acerca da página, seja 

positivo ou negativo, pode ser interpretado pelo mesmo como uma característica da instituição, 

desta forma é imprescindível muita atenção e cuidado com o que se coloca em redes sociais. 

Em algumas situações é melhor não possuir uma página online, que ter e não mantê-la 

atualizada ou não postar um bom conteúdo.  

Para Strutzel (2015) estar presente nas redes sociais vai muito além de ter um site, 

página, perfil em redes sociais, as escolas e as bibliotecas precisam ter em mente que estar 

presente na rede faz relação a um conjunto de ações, esforços por parte da instituição para 

possam construir sua imagem digital de forma positiva.  

O foco do marketing digital é tanto criar estratégias de marketing voltadas 

exclusivamente para a internet, como adaptar as já existentes. Corroborando com essa posição, 

temos Oliveira (2004, p. 4) “[...] web marketing, ou marketing digital, corresponde a toda 

concentração de esforços no sentido de adaptar e desenvolver estratégias de marketing no 

ambiente web”.  

 

2.4 MARKETING VIRAL  
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  Para falar sobre o marketing viral e como ele acontece, temos que passar pelas 

mudanças ocorridas na utilização da internet que permitiram seu desenvolvimento. Inicialmente 

o usuário era apenas um consumidor de informações, com o advento da Web 2.0 e a mudança 

na forma de utilização da rede, o usuário passa a possuir a possibilidade de dar um feedback, 

uma resposta aos produtores do conteúdo.   

A possibilidade de resposta, auxilia no desenvolvimento das informações 

disponibilizadas; o desenvolvedor passa a conhecer melhor o consumidor e consegue adaptar e 

adequar melhor as informações aos interesses do usuário.  

Além disso, de acordo com Barichelo e Oliveira (2010) no ambiente da Web 2.0 

qualquer pessoa que acessa a rede, pode produzir conteúdo, expressar suas ideias, divulgando 

suas opiniões de uma forma que até então nunca tinha sido vista. 

O usuário em rede não possui mais apenas características de um receptor passivo de 

informação, ou seja, ele não apenas recebe a informação, ele a recebe podendo curtir, dar um 

feedback em forma de comentário, (este pode ser positivo ou negativo), compartilhar para que 

outras pessoas tenham a oportunidade de ter contato com aquele conteúdo (MIRANDA, 2003).  

É através dessa possibilidade de compartilhamento que surge o marketing boca a boca. 

Existem duas vertentes nesse tipo de marketing: o Buzz e o Viral, que de acordo com Kotler 

(2012, p. 591) diferem da seguinte maneira:  

O buzz marketing produz excitação, gera publicidade e transmite novas 

informações relevantes relacionadas com a marca por meios inesperados ou 

até mesmo ultrajantes. O marketing viral é outra forma de comunicação boca 

a boca, ou “word of mouse” (algo como “da boca para o mouse”), que estimula 

os consumidores a passarem adiante pela Internet informações sobre bens e 

serviços desenvolvidos por uma empresa ou arquivos de áudio, vídeo ou texto 

(Grifos do autor). 

 

O buzz marketing tem o objetivo de gerar comentários, fazer com que as pessoas falem 

sobre a marca ou produto. Tem como foco, chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas 

conversem e discutam sobre a marca/produto, fazendo assim com que estes se tornem mais 

conhecidos. O buzz marketing, de acordo com Clarice Oliveira (2014, não paginado) “[...] se 

utiliza de notícias e eventos para fazer com que formadores de opinião tomem consciência da 

marca e tornem-se entusiastas das mesmas”.  

No marketing viral, a biblioteca pública encontra em seus usuários e seguidores da 

página, o -meio- que repassa as informações (postagens); é importante salientar que quando um 
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usuário compartilha uma postagem, ele transmite a aquele compartilhamento um pouco de sua 

credibilidade. 

Kotler (2012) coloca que tanto o buzz marketing quanto o marketing viral, buscam 

chamar a atenção dos clientes para uma marca, produtos ou características, e as regras de venda 

nem sempre são utilizadas, pois, nesse ponto, o entretenimento vale mais. 

De toda forma, o sucesso das atividades do marketing viral ou buzz, depende quase que 

exclusivamente do interesse dos consumidores em conversar com outros consumidores, no caso 

das redes sociais, compartilhar as informações. 

 

2.5 O PLANO DE MARKETING DIGITAL    

  

Depois de analisarmos as características dessas 3 vertentes do marketing, analisa-se a 

importância de um plano de marketing digital para as Bibliotecas Públicas Municipais do 

Estado do Ceará.  

Para Hermann 2012, p. 34, o plano de marketing tem por finalidade “ordenar as 

estratégias das empresas interessadas em obter eficiência, eficácia e efetividade nas atividades 

orientadas para o marketing”. 

 Os planos de marketing são desenvolvidos pelas instituições com o objetivo de planejar 

as ações de marketing que serão desenvolvidas e quais as metas que devem ser atingidas por 

essas ações.  

Para que o plano de marketing seja desenvolvido de forma correta, ele deve possuir, de 

acordo com Churchill Jr. e Peter (2000, p. 28):  

Formulações de objetivos do marketing, analises de clientes e mercados e 

compostos de marketing sugeridos para atingir os objetivos. [...]. Os planos de 

marketing também devem incluir orçamentos, previsões, vendas e lucros e 

qualquer outro objetivo que possa ser usado para avaliar o sucesso ou fracasso.  

 

De acordo com Mendes (2004, p. 21) “o plano de marketing tem como objetivo principal 

analisar o mercado, promover e divulgar os produtos e serviços da biblioteca para o público 

interno e externo, conquistar e manter os clientes e tornar a biblioteca reconhecida no mercado.” 

Andreasen e Kotler (2008), criaram um modelo de plano de marketing para 

organizações sem fins lucrativos, esse modelo se desenvolve a partir de 3 pontos: análise, 

estratégia e implementação.  
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Na Análise observamos a instituição; os fatores internos: missão, objetivos, forças e 

fraquezas da instituição; e os fatores externos: quais públicos podem ser alcançados, quais as 

oportunidades que a instituição pode aproveitar e quais as ameaças que ela pode enfrentar. 

(Andreasen e Kotler, 2008).  

De acordo com Oliveira (2015), para uma análise ambiental, pode ser utilizada a 

metodologia SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats – Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças em português)  

A Estratégia se constitui pela definição da missão do plano e os objetivos de marketing, 

quais ações serão tomadas, como elas serão feitas. Se uma das fraquezas diz respeito ao 

desconhecimento do acervo, nesse ponto vão ser desenvolvidas as ações para divulgação do 

acervo. 

A Implementação pode ser considerada um ponto crítico, pois é nesse momento que a 

imagem da organização é desenhada, bem como são definidas as táticas e estratégias. Ainda na 

Implementação se faz a avaliação do desenvolvimento; as ações tomadas estão sendo efetivas 

para a resolução das fraquezas? Em caso de resposta negativa, o plano pode ser modificado, já 

que este não é um documento rígido, ele se modifica a medida em que os resultados são obtidos 

e analisados. 

O plano de marketing digital é o planejamento e organização das ações de marketing 

que a instituição realizará no ambiente online.  Smith (2018), desenvolve o modelo SOSTAC, 

(Análise da situação, Objetivo, Estratégia, Táticas, Ações e Controle, em português,) que é 

voltado para o marketing digital.  

Ainda para Smith (2018) a análise da situação seria observar o mercado, os clientes, 

identificar concorrências e competências da instituição, analisar também a performance e os 

resultados; os objetivos são desenvolvidos com base na missão e visão da instituição, as 

Estratégias estão relacionadas ao público, parcerias, os processos que serão desenvolvidos;  a 

tática diz respeito aos detalhes da estratégia; as ações estão ligadas aos detalhes da tática, 

responsabilidades, os sistemas utilizados, é nesse ponto que é definido se a instituição vai 

utilizar uma equipe interna para o desenvolvimento das ações, ou vai contratar uma agência 

especializada; no controle, é estabelecido quando as ações serão revistas e por quem, os 

questionários de satisfação do usuário, com qual frequência os relatórios de progresso devem 

ser desenvolvidos.  
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O plano de marketing digital é essencial para que a Biblioteca Pública Municipal, possa 

desenvolver ações eficazes de acordo com os objetivos propostos pela biblioteca e suas 

necessidades.  
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3  RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

O Estado do Ceará possui, de acordo com o IPECE, 14 macrorregiões; para uma análise 

mais clara, estaremos inicialmente analisando as bibliotecas públicas municipais por 

macrorregiões. Posteriormente, iremos verificar como é a presença das bibliotecas pólo do 

estado no Facebook. Por que analisar as bibliotecas polo de forma individual? De acordo com 

o site da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT) as bibliotecas pólo são as “[...] 

de referência e exercem sub-coordenações regionais nos municípios de suas jurisdições, 

facilitando assim a atuação da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel como órgão 

coordenador” (SECRETARIA..., 2017, não paginado).  As bibliotecas pólo estão localizadas 

nas seguintes cidades: Maranguape, Itapipoca, Acaraú, Tianguá, Russas, Crateús, 

Quixeramobim, Iguatu e Juazeiro do Norte. 

 

3.1 BIBLIOTECAS QUE POSSUEM PÁGINAS NO FACEBOOK ATUALIZADAS ENTRE 

AGOSTO DE 2017 E AGOSTO DE 2018 

 

Quadro 2 - Bibliotecas analisada e suas últimas datas de atualização 

MUNICÍPIO NOME DA BIBLIOTECA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 

Apuiarés Biblioteca Pública Municipal 

Professora Maria Salete Freitas 

31 de agosto de 2018 

Barbalha Biblioteca Pública Municipal Padre 

Agostinho Mascarenhas 

02 de agosto de 2017 

Cariré Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Adrião da Silveira 

23 de julho de 2018 

Choró Biblioteca Pública Municipal Raquel 

de Queiroz 

11 de agosto de 2018 

Croatá Biblioteca Pública Municipal Luiz 

Martins Evangelista 

05 de agosto de 2018 

Farias Brito Biblioteca Pública Municipal José 

Rodrigues da Silva “ZÉ DE MIZIN” 

28 de junho de 2018 

Fortaleza 

 

Biblioteca Pública Municipal Dolor 

Barreira 

Atualizado constantemente até o 

momento do levantamento. 
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Granja Biblioteca Pública Municipal Lívio 

Barreto 

Atualizado constantemente até o 

momento do levantamento. 

Ipueiras Biblioteca Pública Municipal 

Bartolomeu José Gomes 

10 de agosto de 2018 

Itatira Biblioteca Pública Municipal 

Hermenegildo Guerra 

22 de agosto de 2018 

Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Barbosa da Silva 

23 de agosto de 2018 

Jaguaruana Biblioteca Pública Municipal 

Aldenora Amélia Silva Oliveira 

14 de maio de 2018 

Jucás Biblioteca Pública Municipal 

Ormecinda Correia Leite 

11 de outubro de 2018 

Morrinhos Biblioteca Pública Municipal 

Professora Maria José Vasconcelos 

08 de novembro de 2017 

Novo Oriente Biblioteca Pública Municipal Emílio 

Alexandre Costa 

Atualizado constantemente até o 

momento do levantamento. 

Pacatuba Biblioteca Pública Municipal Carlos 

Cavalcante 

22 de agosto de 2018 

Paracuru Biblioteca Pública Municipal Neuba 

de Azevedo Batista 

27 de agosto de 2018 

Pentecoste Biblioteca Pública Municipal Cecília 

Lêda Gomes da Silva 

12 de março de 2018 

Quixeramobim Biblioteca Pública Municipal Ismael 

Pordeus 

02 de agosto de 2018 

Umari Biblioteca Pública Municipal 

Professora Zélia Granjeiro Leite 

23 de agosto de 2018 

Várzea Alegre Biblioteca Pública Municipal 

Professor Almino Gabriel Viana 

01 de dezembro de 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Utilizamos como base para identificação das BPM do Estado do Ceará, a relação de 

Bibliotecas Públicas disponibilizada pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - SNBP, 

nesta relação aparecem tanto as bibliotecas municipais quanto estaduais. Para o 
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desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos apenas que que possuem vínculo municipal.  Em 

alguns casos, um mesmo município apresentava até três bibliotecas listadas como municipal, 

nessas situações, todas foram analisadas.  

O documento conta com 202 Bibliotecas listadas, destas, apenas 199 foram pesquisadas, 

visto que identificamos uma com vinculo estadual, e duas que estavam listadas de forma 

repetida, pois possuíam prédios distintos.  

 

Gráfico 2 – Bibliotecas Públicas Municipais e sua presença no Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Das 199 bibliotecas pesquisadas, apenas 32% possuem algum tipo de ligação com 

Facebook (perfil, página ou grupo) o que corresponde a um total de 63 bibliotecas. Um número 

pequeno que não corresponde nem a 40% do quantitativo. 

Das 63 bibliotecas que possuem vínculo com o Facebook, 17 não foram atualizadas no 

período de 2017 -2018, algumas chegam a não ter nenhuma publicação. Para que ocorra um 

uso válido, os gestores devem entender a importância de uma atualização continua, além disso, 

por estar em um ambiente dinâmico, deve-se também integrar a rede a aplicativos compatíveis, 

tais como o Instagram.  

O vínculo com as redes sociais deve ser visto com cautela, pois sua desatualização pode 

acabar negativando a imagem da instituição para o público. Das 63 bibliotecas que estão 

presentes na rede, 32 possuem páginas, 28 possuem perfis e 3 estão na rede utilizando grupos. 

As que utilizam páginas, correspondem a apenas 51%, pouco mais da metade.  

Como foi dito anteriormente, nesta pesquisa utilizaremos apenas as que possuem 

páginas que tenham sido atualizadas entre agosto de 2017 e agosto de 2018. Ao verificar os 

32%

68%

Estão presentes no

Facebook

Não estão presentes no

Facebook
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dados das Bibliotecas Públicas Municipais do Estado do Ceará, encontramos apenas 21 que se 

encaixam em todos os requisitos: possuem vínculo com o Facebook, esse vínculo se dá por 

meio de páginas e estas foram atualizadas no período estipulado.   

 

3.2 ANALISE POR MACRORREGIÕES E BIBLIOTECAS PÓLO  

 

Tabela 2.  Presença de bibliotecas por Macrorregiões  

Macrorregião Total de BPM BPM analisadas na pesquisa 

Região do Cariri 32 3 

Região Centro Sul 16 2 

Região Grande Fortaleza 21 3 

Região Litoral Leste 6 1 

Região Litoral Norte 13 2 

Região Litoral Oeste 12 1 

Região Maciço de Baturité 13 0 

Região Serra da Ibiapaba 10 1 

Região Sertão Central 13 1 

Região Sertão de Canindé 7 2 

Região Sertão de Sobral 18 1 

Região Sertão dos Crateús 15 2 

Região Sertão dos Inhamus 5 0 

Região Vale do Jaguaribe 16 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A Região do Cariri é constituída por 28 municípios que juntos totalizam 32 bibliotecas 

públicas municipais. Desses 28 municípios, apenas 10 possuem bibliotecas públicas que tem 

vínculo com o Facebook. São 11 bibliotecas distribuídas em 7 páginas e 4 perfis, a discrepância 

de dados ocorre por que Farias Brito possui duas bibliotecas vinculadas ao Facebook.  

Das bibliotecas localizadas na Região do Cariri, apenas 3 se encaixam em todos os 

requisitos da pesquisa, estão localizadas nas seguintes cidades:  1 na cidade de Barbalha a 

Biblioteca Pública Municipal Padre Agostinho Mascarenhas, 1 na cidade de Farias Brito a 

Biblioteca Pública Municipal José Rodrigues da Silva “Zé de Mizin” e 1 em Várzea Alegre, a 

Biblioteca Pública Municipal Professor Almino Gabriel Viana.  
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Com relação a Região Centro Sul, identificamos 16 bibliotecas públicas municipais, 

distribuídas em 13 municípios. As cidades de Icó, Iguatu e Quixelô possuem 2 bibliotecas cada. 

Destas 15 bibliotecas, apenas 7 estão presentes no Facebook, 3 possuem páginas e 4 possuem 

perfis.  

Destas 7 bibliotecas, apenas 3 possuem páginas e somente 2, a Biblioteca Pública 

Municipal Ormecinda Correia Leite, localizada na cidade de Jucás e a Biblioteca Pública 

Municipal Professora Zélia Granjeiro Leite, localizada na cidade de Umari, se encaixam nos 

parâmetros da pesquisa. 

A Região Grande Fortaleza é constituída por 19 municípios que reúnem 21 

bibliotecas. Os municípios de Pacatuba e Paracuru possuem 2 bibliotecas cada. Dessas 21 

bibliotecas, apenas 10 possuem vínculo com o Facebook.  

As 3 bibliotecas que possuem páginas no Facebook se encaixam nos requisitos da 

pesquisa e foram analisadas são: Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, Biblioteca 

Pública Municipal Carlos Cavalcante e Biblioteca Pública Municipal Neuba de Azevedo 

Batista; elas se localizam nas seguintes cidades: Fortaleza, Pacatuba e Paracuru.  

A Região do Litoral Leste é constituída por 6 municípios, todos possuem uma 

biblioteca pública, apenas 2 utilizam o Facebook, a Biblioteca Pública Municipal Monsenhor 

Bruno localizada em Aracati possui um perfil e a Biblioteca Pública Municipal Aldenora 

Amélia Silva Oliveira localizada em Jaguaruana possui uma Página, que se encaixa nos quesitos 

da pesquisa.  

A Região do Litoral Norte conta com 13 municípios e 13 BPM, destas, apenas 5 estão 

no Facebook; na forma de: 3 perfis e 2 páginas. As duas páginas foram analisadas na pesquisa 

e ficam localizadas nas cidades de Granja e Morrinhos, pertencem as seguintes bibliotecas: 

Biblioteca Pública Municipal Lívio Barreto e Biblioteca Pública Municipal Professora Maria 

José Vasconcelos.  

A Região do Litoral Oeste, também conhecida como Vale do Curu é constituída por 

12 municípios.  Cada município possui uma BPM, mas das 12 apenas 4 estão no Facebook, 3 

possuem páginas e 1 possui perfil. A Biblioteca Pública Municipal Cecília Lêda Gomes da 

Silva, localizada na cidade de Pentecoste foi a única analisada na pesquisa, visto que se encaixa 

em todos os requisitos.  

A Região Maciço de Baturité é constituída por 13 municípios, e possui 13 Bibliotecas 

Públicas municipais, mas nenhuma possui vínculo com o Facebook. 
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A Macrorregião Serra da Ibiapaba possui 10 Bibliotecas Públicas Municipais 

distribuídas em 9 municípios, Croatá é o município que possui duas bibliotecas. A presença das 

BPM ocorre da seguinte forma: 1 biblioteca possui página e 2 possuem perfis. A página 

pertence a Biblioteca Pública Municipal Luiz Martins Evangelista, localizada na cidade de 

Croatá e foi utilizada na pesquisa.  

Treze municípios ficam localizados na Região Sertão Central, possuindo cada um, 

uma biblioteca pública municipal. Das 13 bibliotecas apenas 4 estão presentes no Facebook, 3 

na forma de perfil e 1 página. A página pertence a Biblioteca Pública Municipal Ismael Pordeus 

(Biblioteca Poló), localizada na cidade de Quixeramobim e foi analisada na pesquisa.  

A Região Sertão de Canindé é constituída por 6 municípios, totalizando 7 BPM, visto 

que a cidade de Itatira possui duas bibliotecas. 3 bibliotecas possuem páginas no Facebook, 

duas delas, pertencentes a cidade de Itatira, foram analisadas na pesquisa.  

A Região Sertão de Sobral possui 18 municípios e 18 Bibliotecas Públicas Municipais, 

destas 18 apenas 3 possuem vínculo com o Facebook. A Biblioteca Pública Municipal Antônio 

Adrião Silveira, localizada na cidade de Cariré e a Biblioteca Pública Municipal Joaquim de 

Castro localizada em Mucambo, possuem páginas; já a Biblioteca Pública Municipal João Paulo 

II, na cidade de Meruoca possui grupo. A biblioteca localizada na cidade de Cariré foi a única 

da Região Sertão de Sobral, a ser analisada na pesquisa.  

A Região Sertão dos Crateús, conta com 13 municípios e 15 BPMs, a cidade de 

Independência possui 3 Bibliotecas, sendo que nenhuma possui vínculo com o Facebook. 

 Das 15 bibliotecas existentes na Região Sertão dos Crateús, apenas 6 estão presentes 

no Facebook; são 3 páginas e 3 perfis. Apenas as páginas das bibliotecas de Ipueiras e Novo 

Oriente foram analisadas.  

Cinco municípios constituem a Região Sertão dos Inhamuns, cada um deles possui 

uma Biblioteca Pública Municipal. Apenas 2 BPMs possuem vínculo com o Facebook, na 

forma de perfis, a Biblioteca Pública Municipal de Quiterianópolis e a Biblioteca Pública 

Municipal de Tauá.  

Das 16 Bibliotecas Públicas Municipais existentes na Região Vale do Jaguaribe, 

distribuídas em 15 municípios (Quixeré possui 2 bibliotecas), apenas 3 estão presentes no 

Facebook. 2 bibliotecas possuem grupos e 1 possui perfil. Nenhuma biblioteca da região foi 

analisada na pesquisa.  

Partindo para a análise por Bibliotecas Pólo, tem-se:  
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Gráfico 1 - Bibliotecas Pólo e sua presença no Facebook 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com o gráfico, podemos observar que as bibliotecas que possuem perfis 

correspondem a 67%, enquanto que 22% possuem páginas. Nenhuma BPM que faz parte das 

Bibliotecas Pólo possui grupo e a Biblioteca Pública Municipal Professora Rita Aguiar Barbosa, 

localizada na cidade de Itapipoca é a única a não possuir nenhum tipo de vínculo com o 

Facebook. 

De acordo com os pontos estabelecidos nesta pesquisa para a análise das páginas das 

BPM pertencentes ao Estado do Ceará, das 8 bibliotecas que possuem vinculo apenas a 

Biblioteca Públicas Municipal Ismael Pordeus, localizada em Quixeramobim, se encaixou em 

todos os aspectos. 

 

3.3 CATEGORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS PÁGINAS DO FACEBOOK 

  

Ao observarmos as postagens feitas pelas bibliotecas, identificamos uma variedade de 

temáticas, partindo desse ponto sentimos a necessidade de desenvolver categorias onde essas 

temáticas seriam melhor organizadas de forma a permitir sua análise.  

Para análise de conteúdo das postagens, foram desenvolvidas 23 categorias, algumas de 

forma mais ampla, como Eventos realizados e outras mais especificas como Livros para doação. 

A necessidade de categorias especificas se deu pela variedade de temáticas, de forma que 

algumas postagens não se encaixavam em nenhuma outra categoria.  
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Gráfico 3 - Categorias de postagens das BPMs do Estado do Ceará 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ao analisarmos os dados obtidos, percebemos que as categorias com maior relevância, 

ou seja, aquelas que estavam presentes no maior número de bibliotecas foram Eventos 

realizados e Datas comemorativas, seguidas por Projetos desenvolvidos e Citações.  Eventos 

realizados e projetos desenvolvidos se diferem aqui no que diz respeito a duração, oficinas e 

cursos desenvolvidos em um curto período de tempo, entram em Eventos; já Semana da 

biblioteca, Semana de leitura, atividades recorrentes como cinemas e debates entram em 

Projetos desenvolvidos. 

Uma questão identificada acerca das postagens sobre eventos, é que em muitos dos 

casos não há postagens fazendo convites a população, as postagens são feitas durante ou após 

o evento, inviabilizando a presença dos usuários.      

As bibliotecas tem que conhecer seus usuários de forma que possam promover 

atividades com as quais eles se identifiquem, mas além disso, já que elas se propuseram a estar 

presentes nas redes sociais, devem usa-las como forma de: aproximar-se de seu público, manter 

um canal de informações ativo, divulgar de forma apropriada as atividades a serem realizadas 

pelo espaço, notícias que podem ser de interesse de seus usuários.  

0

2

4

6

8

10

12

14



37 

 

 

Os responsáveis pela gestão das páginas devem ter em mente que se trata de um espaço 

oficial da biblioteca; que as postagens feitas, afetam positiva ou negativamente a imagem da 

Instituição. As postagens devem feitas com o intuito de atrair o usuário, transmitir informações. 

Não apenas para movimentar a página, essa movimentação pode ser feita com dicas de leitura 

utilizando livros disponíveis no acervo, biografias de autores entre outras a serem definidas com 

base do perfil do usuário da biblioteca. 

Vale ressaltar que das 21 páginas das Bibliotecas Públicas Municipais analisadas, a que 

possui maior quantidade de curtidas está localizada em Granja – BPM Lívio Barreto com 530, 

já a que possui menos curtidas é a BPM Neuba de Azevedo Batista, localizada em Paracuru, 

com apenas 7.  8 páginas de bibliotecas não chegam a possuir 100 curtidas. O uso das 

ferramentas de marketing poderia melhorar esses números.  

Em alguns casos, a justificativa das instituições para o não uso das ferramentas de 

marketing pode ser o desconhecimento, em outros, o medo que algumas críticas possam ser 

feitas: em alguns casos acredita-se que o marketing seja um desperdício de verbas, também há 

o fato da invasão de privacidade já que muitas perguntas de caráter pessoal podem ser feitas e 

isso pode gerar um desconforto nas pessoas; outro ponto a ser levado em consideração, 

relaciona-se ao fato do marketing ser considerado por algumas pessoas, manipulador, já que a 

instituição pode influenciar o público alvo . (KOTLER, 1978.) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Sendo o Brasil, um dos países com maior presença nas redes sociais, as Bibliotecas 

Públicas Municipais deveriam estar mais presentes no Facebook. O fato da rede ser de uso 

gratuito, a facilidade na utilização, a grande quantidade de pessoas na rede e sua capacidade de 

alcance fazem do Facebook um espaço perfeito para as BPMs. A utilização da rede é uma forma 

a mais para a biblioteca se manter viva, atuante e em contato com a comunidade na qual está 

inserida. 

As BPMs estão utilizando suas páginas no Facebook apenas como uma forma de 

estarem presentes na rede, não parece existir o propósito de atrair o usuário.  Não entendem a 

página como um ambiente real de interação com o usuário, nem como um espaço para 

disseminar informações uteis, é como se as páginas existissem apenas para caso do usuário 

pesquisar no Facebook. Uma mera comodidade. Quando na verdade, estas deveriam ser um 

eficiente canal de ligação entre usuário e biblioteca.   

Durante muito tempo, o Marketing esteve ligado apenas as empresas que possuíam o 

lucro como objetivo, mas atualmente as Bibliotecas podem se beneficiar das suas 

características. Para a biblioteca pública, conhecer os usuários, saber quais seus interesses, quais 

suas necessidades, são fatores essenciais para que as atividades desenvolvidas sejam de 

interesse dos usuários, isso também acontece no Facebook. Os marketing de relacionamento, 

digital e viral podem, quando bem desenvolvidos, ser extremamente uteis para as bibliotecas 

públicas e a base para a boa utilização está em conhecer bem seu público.  

Após a realização desta pesquisa e com base nos aspectos observados, fica claro que as 

Bibliotecas Públicas Municipais do Estado do Ceará não conhecem a fundo as ferramentas de 

marketing, visto que poucas são as que apresentam relevância em suas postagens.  

Levando em consideração que a biblioteca é uma prestadora de serviços, é necessário 

que ocorra um planejamento e avaliação dessas atividades. No ambiente online não é diferente, 

por isso sugere-se que as Bibliotecas Públicas Municipais do Estado do Ceará, se disponham a 

desenvolver um plano de marketing digital, visto que este poderia auxiliar na forma como 

ocorre a utilização do Facebook: objetivos, meios, pontos positivos e negativos seriam levados 

em consideração e a partir disso seriam estabelecidas ações condizentes com a realidade e as 

aspirações de cada biblioteca.  
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APÊNDICE -  BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

QUE POSSUEM VÍNCULO COM O FACEBOOK  

MUNICÍPIO NOME DA BIBLIOTECA VÍNCULO LINK 

Acaraú Biblioteca Pública Municipal 

Poeta Manoel Nicodemos 

Araújo 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecapolo.acara

u 

Acopiara Biblioteca Pública Municipal 

Henrique Gurgel Valente 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

P%C3%BAblica-

Municipal-de-Acopiara-

Henrique-Gurgel-

Valente-

878088248911551/ 

Altaneira Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Gomes Pereira 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

Municipal-de-

Altaneira-

423394821092848/ 

Alto Santo Biblioteca Pública Municipal 

Francisca Nogueira 

Magalhães 

Grupo https://www.facebook.c

om/groups/4462792421

07116/ 

Antonina do 

Norte 

Biblioteca Pública Municipal 

Maria de Fátima Garcia de 

Brito 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.antonina.

1 

Apuiarés Biblioteca Pública Municipal 

Professora Maria Salete 

Freitas 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

Municipal-Professora-

Maria-Salete-de-

Freitas-

186939515429619/ 

Aquiraz Biblioteca Pública Municipal 

Justiniano de Serpa 

Perfil https://www.facebook.c

om/aquirazperseguido 

Aracati Biblioteca Pública Municipal 

Monsenhor Bruno 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.infantil.1

6 

Assaré Biblioteca Pública Municipal 

Professor João Bantim de 

Sousa 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecamunicipal

.assare 

Baixio Biblioteca Pública Municipal 

de Baixio 

Perfil https://www.facebook.c

om/BibliotecaBaixio 

Barbalha Biblioteca Pública Municipal 

Padre Agostinho 

Mascarenhas 

Página https://www.facebook.c

om/Bibliotecabarbalha/ 

Bela Cruz Biblioteca Pública Municipal 

Professor Nicácio 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.profnicac

io 

https://www.facebook.com/bibliotecapolo.acarau
https://www.facebook.com/bibliotecapolo.acarau
https://www.facebook.com/bibliotecapolo.acarau
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Acopiara-Henrique-Gurgel-Valente-878088248911551/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Altaneira-423394821092848/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Altaneira-423394821092848/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Altaneira-423394821092848/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Altaneira-423394821092848/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Altaneira-423394821092848/
https://www.facebook.com/groups/446279242107116/
https://www.facebook.com/groups/446279242107116/
https://www.facebook.com/groups/446279242107116/
https://www.facebook.com/biblioteca.antonina.1
https://www.facebook.com/biblioteca.antonina.1
https://www.facebook.com/biblioteca.antonina.1
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Professora-Maria-Salete-de-Freitas-186939515429619/
https://www.facebook.com/aquirazperseguido
https://www.facebook.com/aquirazperseguido
https://www.facebook.com/biblioteca.infantil.16
https://www.facebook.com/biblioteca.infantil.16
https://www.facebook.com/biblioteca.infantil.16
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.assare
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.assare
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.assare
https://www.facebook.com/BibliotecaBaixio
https://www.facebook.com/BibliotecaBaixio
https://www.facebook.com/Bibliotecabarbalha/
https://www.facebook.com/Bibliotecabarbalha/
https://www.facebook.com/biblioteca.profnicacio
https://www.facebook.com/biblioteca.profnicacio
https://www.facebook.com/biblioteca.profnicacio
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Cariré Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Adrião da Silveira 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecapublicacar

ire/ 

Cariús Biblioteca Pública Municipal 

Anita de Aquino Medeiros 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.carius 

Catunda Biblioteca Pública Municipal 

de Catunda 

Perfil https://www.facebook.c

om/celma.biblioteca.7 

Caucaia Biblioteca Pública Municipal 

Professor Martins de Aguiar 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibcaucaia 

Choró Biblioteca Pública Municipal 

Raquel de Queiroz 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-Publica-

Municipal-Rachel-de-

Queiroz-

Chor%C3%B3-

245461498882872/ 

Crateús Biblioteca Pública Municipal 

Norberto Ferreira Filho 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.norbertof

erreirafilho 

Crato Biblioteca Pública Municipal 

do Crato 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

p%C3%BAblica-

municipal-do-Crato-

463019447115977/ 

Croatá Biblioteca Pública Municipal 

Luiz Martins Evangelista 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecacroata/ 

Farias Brito Biblioteca Pública Municipal 

Francisco Matias de Sousa 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecamunicipal

.defariasbrito 

Biblioteca Pública Municipal 

José Rodrigues da Silva “ZÉ 

DE MIZIN” 

Página https://www.facebook.c

om/biblionb 

Fortaleza Biblioteca Pública Municipal 

Dolor Barreira 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecadolorbarre

ira/?ref=br_rs 

Granja Biblioteca Pública Municipal 

Lívio Barreto 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca.da.Granj

a 

Iguatu Biblioteca Pública Municipal 

Distrito José de Alencar 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecaiguatu 

Ipaporanga Biblioteca Pública Municipal 

William Rogério de Oliveira 

Perfil https://www.facebook.c

om/bpmiwilliamrogerio

.oliveira 

Ipaumirim Biblioteca Pública Municipal 

Maria Zenira Gonçalves 

Gomes 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecamunicipal

mariazenira.ipaumirim 

Ipueiras Biblioteca Pública Municipal 

Bartolomeu José Gomes 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

https://www.facebook.com/bibliotecapublicacarire/
https://www.facebook.com/bibliotecapublicacarire/
https://www.facebook.com/bibliotecapublicacarire/
https://www.facebook.com/biblioteca.carius
https://www.facebook.com/biblioteca.carius
https://www.facebook.com/celma.biblioteca.7
https://www.facebook.com/celma.biblioteca.7
https://www.facebook.com/bibcaucaia
https://www.facebook.com/bibcaucaia
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-Municipal-Rachel-de-Queiroz-Chor%C3%B3-245461498882872/
https://www.facebook.com/biblioteca.norbertoferreirafilho
https://www.facebook.com/biblioteca.norbertoferreirafilho
https://www.facebook.com/biblioteca.norbertoferreirafilho
https://www.facebook.com/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-do-Crato-463019447115977/
https://www.facebook.com/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-do-Crato-463019447115977/
https://www.facebook.com/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-do-Crato-463019447115977/
https://www.facebook.com/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-do-Crato-463019447115977/
https://www.facebook.com/Biblioteca-p%C3%BAblica-municipal-do-Crato-463019447115977/
https://www.facebook.com/bibliotecacroata/
https://www.facebook.com/bibliotecacroata/
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.defariasbrito
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.defariasbrito
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.defariasbrito
https://www.facebook.com/biblionb
https://www.facebook.com/biblionb
https://www.facebook.com/bibliotecadolorbarreira/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bibliotecadolorbarreira/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bibliotecadolorbarreira/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Biblioteca.da.Granja
https://www.facebook.com/Biblioteca.da.Granja
https://www.facebook.com/Biblioteca.da.Granja
https://www.facebook.com/bibliotecaiguatu
https://www.facebook.com/bibliotecaiguatu
https://www.facebook.com/bpmiwilliamrogerio.oliveira
https://www.facebook.com/bpmiwilliamrogerio.oliveira
https://www.facebook.com/bpmiwilliamrogerio.oliveira
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalmariazenira.ipaumirim
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalmariazenira.ipaumirim
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalmariazenira.ipaumirim
https://www.facebook.com/Biblioteca-Bartolomeu-José-Gomes-801447903269060
https://www.facebook.com/Biblioteca-Bartolomeu-José-Gomes-801447903269060
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Bartolomeu-José-

Gomes-

801447903269060 

Irauçuba Biblioteca Pública Municipal 

Professor Clerdônio Ávila 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecamunicipal

.clerdonioavila 

Itatira Biblioteca Pública Municipal 

Hermenegildo Guerra 

Página https://www.facebook.c

om/Bibliotecahermeneg

ildo/ 

Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Barbosa da Silva 

Página https://www.facebook.c

om/bmiitatira/ 

Jaguaruana Biblioteca Pública Municipal 

Aldenora Amélia Silva 

Oliveira 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

Municipal-de-

Jaguaruana-

1553481474671401 

Jijoca de 

Jericoacoara 

Biblioteca Pública Municipal 

José de Alencar 

Perfil https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

005841527881 

Juazeiro do 

Norte 

Biblioteca Pública Municipal 

Possidônio da Silva Bem 

Página https://www.facebook.c

om/BibliotecaPublicaM

unicipalDrPossidonioD

aSilvaBem/ 

Jucás Biblioteca Pública Municipal 

Ormecinda Correia Leite 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

P%C3%BAblica-de-

Juc%C3%A1s-

582804791816147/ 

Madalena Biblioteca Pública Municipal 

Professor Antônio Serafim 

Filho 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

P%C3%BAblica-

Municipal-Professor-

Antonio-Serafim-Filho-

1686675964937416/ 

Maranguape Biblioteca Pública Municipal 

Capistrano de Abreu 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecacapistrano

deabreu 

Mauriti Biblioteca Pública Municipal 

Antônio Siqueira Dodou 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

Municipal-

Ant%C3%B4nio-

Siqueira-Dodou-

1850576291893246/ 

 

Meruoca Biblioteca Pública Municipal 

João Paulo II 

Grupo https://www.facebook.c

om/groups/1069487686

444443/ 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Bartolomeu-José-Gomes-801447903269060
https://www.facebook.com/Biblioteca-Bartolomeu-José-Gomes-801447903269060
https://www.facebook.com/Biblioteca-Bartolomeu-José-Gomes-801447903269060
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.clerdonioavila
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.clerdonioavila
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.clerdonioavila
https://www.facebook.com/Bibliotecahermenegildo/
https://www.facebook.com/Bibliotecahermenegildo/
https://www.facebook.com/Bibliotecahermenegildo/
https://www.facebook.com/bmiitatira/
https://www.facebook.com/bmiitatira/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Jaguaruana-1553481474671401
https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Jaguaruana-1553481474671401
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Monsenhor 

Tabosa 

Biblioteca Pública Municipal 

Professora Maria Estela 

Castro e Silva 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

P%C3%BAblica-

Prof%C2%AA-Maria-

Estela-Castro-e-Silva-

171393869732806/ 

Morrinhos Biblioteca Pública Municipal 

Professora Maria José 

Vasconcelos 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-Pública-

Municipal-Maria-José-

Vasconcelos-

511254192271245/ 

Mucambo Biblioteca Pública Municipal 

Joaquim de Castro 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecamucambo/ 

Novo Oriente Biblioteca Pública Municipal 

Emílio Alexandre Costa 

Página https://www.facebook.c

om/emiloalexandrecost

a/ 

Pacajus Biblioteca Pública Municipal 

José Gama de Queiroz 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.josegama

dequeiroz 

Pacatuba Biblioteca Pública Municipal 

Carlos Cavalcante 

Página https://www.facebook.c

om/BibliotecaCarlosCa

valcante/ 

Paracuru Biblioteca Pública Municipal 

Neuba de Azevedo Batista 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-Mun-de-

Paracuru-

271272382981819/ 

Pedra Branca Biblioteca Pública Municipal 

Leonardo Mota 

Perfil https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

009871351578&ref=br

_rs 

Pentecoste Biblioteca Pública Municipal 

Cecília Lêda Gomes da Silva 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecapublicape

ntecoste/ 

Pindoretama Biblioteca Pública Municipal 

Fernando Holanda Costa 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.pindoreta

ma 

Quiterianópoli

s 

Biblioteca Pública Municipal 

de Quiterianópolis 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.municipa

l.75 

Quixadá Biblioteca Pública Municipal 

Padre Francisco Clineu 

Ferreira 

Página https://www.facebook.c

om/BibliotecaPublicaM

unicipalDeQuixada/ 

Quixeramobim Biblioteca Pública Municipal 

Ismael Pordeus 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecapordeus/ 

Russas Biblioteca Pública Municipal 

Pedro Maia Rocha 

Perfil https://www.facebook.c

om/bibliotecaderussas 
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Santana do 

Cariri 

Biblioteca Pública Municipal 

Jesus Nunes Duarte 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.jesusnune

sduarte 

São Gonçalo 

do Amarante 

Biblioteca Pública Municipal 

Professora Isolda Barbosa de 

Alcântara 

Perfil https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

009416050582&ref=br

_rs 

São João do 

Jaguaribe 

Biblioteca Pública Municipal 

Professora Amélia Costa 

Maia 

Grupo https://www.facebook.c

om/groups/6725366895

07917/ 

Tauá Biblioteca Pública Municipal 

de Tauá 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.taua 

Tianguá Biblioteca Pública Municipal 

Deputado Leôncio Aguiar de 

Vasconcelos 

Perfil https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

004767696652 

Trairi Biblioteca Pública Municipal 

Professor José Silva Novo 

Perfil https://www.facebook.c

om/biblioteca.trairicear

a 

Tururu Biblioteca Pública Municipal 

de Tururu 

Página https://www.facebook.c

om/Biblioteca-

P%C3%BAblica-

Municipal-de-Tururu-

533181393405754/ 

Ubajara Biblioteca Pública Municipal 

Hemetério Augusto Pereira 

Perfil https://www.facebook.c

om/hemeterioaugustope

reira.bibliotecadeubajar

a 

Umari Biblioteca Pública Municipal 

Professora Zélia Granjeiro 

Leite 

Página https://www.facebook.c

om/bibliotecazeliagrang

eiro/ 

 

Várzea Alegre Biblioteca Pública Municipal 

Professor Almino Gabriel 

Viana 

Página https://www.facebook.c

om/BibliotecaProfessor

AlminoGabrielViana/ 

 
Fonte: Pesquisa da autora, 2018 
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