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RESUMO 

 
Apresenta a situação da atuação do bibliotecário, mediante o constante surgimento de novas 

tecnologias que dão suporte ao seu ofício. Discorre ainda sobre a atual realidade em que 

vivemos, haja vista que os consumidores de informação estão cada vez mais exigentes. 

Analisa ainda o contexto da web 3.0 e as ferramentas de Data Science. A metodologia 

utilizada para a realização desta pesquisa se faz através da revisão bibliográfica de artigos 

publicados em periódicos e outros meios de circulação. Como bibliografia central, utilizados 

o artigo “Consumidor 3.0” de Correa (2016), e e “O conceito de Data Warehousing aplicado 

à gestão de informações em Bibliotecas” de Maurício Ferreira Santana. Tem como objetivo 

geral analisar como as inovações tecnológicas influenciam o fazer biblioteconômico. Como 

objetivos específicos, apontaremos quais as vantagens de aderir a estes novos sistemas, 

entender como as ferramentas da Web 3.0 e Data Science podem ser aplicadas nas práticas 

bibliotecárias, Traçar o perfil do consumidor 3.0 e sua interação com a biblioteca. Os 

resultados parciais desta pesquisa mostram que a utilização de tecnologias nas rotinas 

administrativas e técnicas de uma biblioteca, auxiliam nas atividades do bibliotecário. 
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ABSTRACT 

 
This work presents the situation of the librarian, through the constant emergence of new 

technologies that support his or her craft. It also discusses the current reality in which we live, 

given that information consumers are increasingly demanding. It also analyzes the context of 

web 3.0 and Data Science tools. The methodology used to carry out this research is done 

through the bibliographic review of articles published in periodicals and other means of 

circulation. As a central bibliography, the article "Consumer 3.0" by Correa (2016) was used, 

and "The Data Warehousing concept applied to information management in Libraries" by 

Maurício Ferreira Santana. Its general objective is to analyze how technological innovations 

influence the making of librarians. As specific objectives, we will point out the advantages of 

joining these new systems, understand how the tools of Web 3.0 and Data Science can be 

applied in the practices of librarians, Trace the profile of the consumer 3.0 and its interaction 

with the library. The partial results of this research show that the use of technologies in the 

administrative and technical routines of a library, aid in the activities of the librarian. 

 

Keywords: Librarianship. Web 3.0. Consumer 3.0. Data Science. Data Warehouse. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Klaus Schwab (2016), fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico 

Mundial, em seu livro “A quarta revolução industrial” descreve que no final do Século XVII 

a máquina a vapor revolucionou o modo como às pessoas produziam manufaturas baseada na 

introdução de equipamentos mecânicos de produção. Esse processo foi nomeado como a 

primeira revolução industrial. 

Durante essa trajetória até a atualidade, houve mais duas revoluções, e mais uma que 

ainda segue em curso: a segunda revolução baseada na produção em massa que foi alcançada 

graças ao uso da energia elétrica, e a terceira baseada na utilização eletrônica e informática 

(TI) para promover a produção automatizada, e por último a quarta revolução industrial a  

qual segue em curso neste exato momento baseada no uso de sistemas físicos cibernéticos, 

indústria conectada, fábricas inteligentes, inteligência artificial, a internet das coisas onde os 

itens usados no dia a dia serão conectados à rede mundial de computadores e o imenso 

volume de dados que é produzido a cada momento (Big Data). 

O que essas quatro revoluções têm em comum? Segundo os registros históricos, elas 

modificam a forma e a velocidade que os seres humanos produzem bens e como os próprios 

interagem entre si e com o meio ambiente. Mas qual a relação dessas revoluções, com a 

Biblioteconomia? 
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A conexão está presente no que chamamos de “História dos registros do 

conhecimento” e a evolução do livro. Alguns milênios atrás os seres humanos se 

expressavam através de desenhos feitos nas paredes das cavernas, e logo passaram para a 

escrevedura nas pedras e em tábuas de argila. A partir desse ponto evoluíram para a 

escrituração no papiro, e em seguida passaram para os primeiros livros escritos e ilustrados a 

mão, feito pelos copistas e iluminadores. Com o advento da prensa os livros passaram a  

serem impressos e publicados em larga escala e hoje evoluíram para o meio digital. 

O objetivo deste trabalho é verificar através de revisão bibliográfica, como as 

inovações tecnológicas influenciam o no âmbito da Biblioteconomia. Como objetivos 

específicos, pretendemos: 

 Definir quais são as ferramentas de Web 3.0 e Data Science, e como elas podem 

auxiliar o ofício do bibliotecário; 

 Elencar vantagens da adesão a estas ferramentas. 

Esses objetivos foram construídos através da revisão bibliográfica dos seguintes 

artigos disponíveis em meio eletrônico: “Consumidor 3.0” de Elisa Cristina Delfine Correa, 

no livro “Ideias Emergentes em Biblioteconomia” publicado em 2016, e “O conceito de Data 

Warehousing aplicado à gestão de informações em Bibliotecas” de Maurício Ferreira 

Santana. 

Como aliar a mobilidade e a tecnologia a uma profissão cuja é prática milenar? A 

presente pesquisa visa responder tais questionamentos. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
Antes de se falar de Tecnologia de Informação, orientada à análise de dados e tomada 

de decisões, é preciso entender de forma plena alguns dos conceitos específicos da área, 

afinal de contas, o que é: 

- Web 3.0; 

- Consumidor 3.0; 

- Data Science; 

- Data Warehouse; 

- Data Mart. 
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John Markoff (2006) foi o primeiro a falar e definir o termo Web 3.0. De acordo com 

o jornalista, o termo é uma evolução da web 2.0, onde a experiência do usuário é cada vez 

mais personalizada. Sites e aplicações “se tornam” inteligentes e os conteúdos são agrupados 

de forma semântica, de acordo com o interesse e necessidade do usuário. 

Consumidor 3.0, é o indivíduo cujo comportamento é mais dinâmico. Ele interage 

mais com a web e as mídias sociais estando, conectado a internet boa parte do tempo. Este 

tipo de consumidor realiza grande parte de suas atividades (compras, pesquisas, 

entretenimento e etc) através de sua experiência online, por meio de sites, blogs, fóruns, 

aplicativos e assim por diante. 

 

 

“O consumidor 3.0 surge a partir do uso intenso das tecnologias de informação e 

comunicação e trata-se de um indivíduo conectado que interage no ciberespaço em 

diferentes plataformas e mídias sociais realizando suas atividades e tarefas 

cotidianas nesse ambiente.” (CORREA, 2016, p. 61) 

 

Data Science é o termo original em inglês afim ao termo “Ciência de Dados” em 

português. Consiste na obtenção do conhecimento através de um volume de dados muito 

extenso, com o intuito de dar suporte nos momentos de tomada de decisão. A prática da 

ciência de dados já e muito comum no meio empresarial, porém ainda pouco difundida entre  

a classe bibliotecária. 

Data Warehouse, conforme Santana (2011) pode se resumir a um grande depósito de 

dados, proveniente dos mais diversos setores de uma organização. Caracteriza-se então como 

uma das ferramentas de Data Science, que possui grande capacidade de armazenamento, 

sendo muito importante no processo de decisão. Uma vez que os dados são inseridos, eles  

não pode ser mais atualizados ou deletados, permitindo assim que a informação quando 

recuperada pela análise, gere um histórico preciso do recorte de tempo desejado. 

Santana (2011) também traz o conceito de Data Mart, bastante similar ao apresentado 

acima, apenas com a diferença de que este instrumento é menor, em relação à capacidade de 

armazenamento e trata de dados mais específicos. Seu processo de instalação em uma 

organização é mais rápido e barato. 
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O contexto do Big Data e da IV Revolução Industrial permite ao bibliotecário, 

enquanto profissional da informação aprofundar em um mercado de consultoria e análise 

dados muito vasto, com bastante demanda de trabalho e com poucos profissionais realmente 

bem qualificados para lidar com grande fluxo de informações geradas a cada minuto. 

A cada piscar de olhos, milhões de dados são gerados, seja nas redes sociais, nos 

veículos de comunicação online ou impressos e no bom e velho “boca a boca”. Com esse 

grande aumento no volume de dados, gerenciar e filtras as informações necessárias e 

relevantes no cotidiano se torna uma tarefa difícil. Braga (2006) chama esse processo de 

seleção como “Neurose de Informação”, quando apenas jogar um termo, ou um conjunto 

deles, em um site de busca, como o Google, pode ser desesperador e ao mesmo tempo 

enlouquecedor. 

Não temos controle sobre o grande volume de dados que são criados, mas 

diferentemente das demais etapas da “trajetória do conhecimento”, este é o único que foge 

completamente ao nosso controle. Com a popularização da tecnologia, saber o que é verídico 

(ainda não estamos discutindo sobre valor) é difícil, mas não impossível. Antigamente era 

quase 100% certo que aquilo que era veiculado nos jornais e TV era verdade. Hoje você já 

não dá essa mesma certeza a aquilo que vê na internet. 

Partindo da premissa que informação é aquilo que reduz a incerteza, nem tudo que é 

veiculado nos meios de comunicação modernos é então uma informação. Somos 

bombardeados diariamente com correntes, “fake news” e etc. Para diminuir a margem de 

erros, e necessário sempre recorrer a fontes de informações confiáveis e então partir para triar 

aquilo que lhe agregará valor e contribuirá para construção do seu conhecimento. 

É então desta incapacidade de lidar com o grande fluxo de informações e ao mesmo 

tempo, filtrar aquilo que é necessário (que agrega valor) e real, que o papel do bibliotecário, 

profissional com as habilidades e competências necessárias para lidar com esse tipo de 

situações se faz essencial. 
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 2.1Utilizações das tecnologias de Data Science em Bibliotecas 

 
Além da área de consultoria e análise de dados, ainda é possível trazer essas 

tecnologias para o contexto das bibliotecas, a fim de auxiliar na gestão da unidade de 

informação durante o processo de decisão. 

 
“[...] a geração de informações para tomada de decisões, apresenta-se como uma 

solução à necessidade de bibliotecas em otimizar a organização de dados 

administrativos e estatísticos, capacitando-as à gestão de informações no âmbito 

gerencial e estratégico.” (SANTANA, 2011 p. 115) 

 
 

No caso de uma Biblioteca, onde o fluxo de dados não seja tão grande como em 

grandes multinacionais, a implantação de um Data Warehouse se tornará um processo muito 

longo e oneroso. Em contrapartida, é possível construir um Data Mart, reunindo os dados 

mais específicos de acordo com a necessidade da instituição. Nesse contexto, a ferramenta de 

Data Mart torna-se mais eficaz no auxílio a gestão e tomada de decisões, como por exemplo, 

na formação de acervos e desbastamento. Além disso, o processo de desenvolvimento, 

instalação e efetivação é rápido e mais em conta. 

Santana (2011) traz em seu artigo o exemplo da Biblioteca da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EASP-FGV) que desde 2000 implantou 

ferramentas de Data Science para gerar recomendações de leitura aos usuários. Utilizações 

das tecnologias de Web 3.0 e internet das coisas em Bibliotecas. 

O modelo tradicional de biblioteca, a também chamada “Biblioteca 1,0” encontrasse 

obsoleta, porém mesmo podendo ser encarada assim, esse modelo ainda não caiu em desuso. 

Consideramos como Biblioteca 1.0 uma biblioteca que assim como os primórdios da internet, 

pode acabar sendo muito estática e de pouca interação com usuário, o que para muitos pode 

ser algo pouco atrativo. De acordo com Oliveira (2016), neste modelo, encontramos um 

acervo completamente físico, sem a presença de elementos tecnológicos de ponta e serviços 

100% presenciais. 
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Apesar disso, conforme apresentado por Correa (2016) nós nos encontramos numa 

fase de transição para a “Biblioteca 2.0”, que já se torna uma realidade em nosso país. Uma 

biblioteca assim já conta com a presença da tecnologia, tendo ela como uma de suas 

ferramentas principais, tanto para o desempenho do fazer biblioteconômico, como para atrair 

o usuário para o espaço. Assim como a “Web 2.0”, mais interativas, ligadas a redes, este 

modelo encontra-se cada vez mais em expansão no Brasil, e já presente em países 

considerados como “países de primeiro mundo”. 

Ainda sobre a inserção de tecnologias que aproximam o usuário recorrente e atraí 

novos usuários a Biblioteca, Viana discorre: 

Prover website e catálogo/ferramenta de descoberta com “design responsivo”, para 
que o usuário os acesse através de seu smartphone ou tablet. “Design responsivo” é 

uma técnica moderna de construção de interfaces para a WWW (baseada 

principalmente no Bootstrap criado pela equipe do Twitter) que permite que o 

website automaticamente ajuste-se à tela do dispositivo que o acessa, seja um 

monitor de computador ou notebook, uma tela de um tablet ou a pequena tela de um 

smartphone. Ao adotar essa técnica a biblioteca aperfeiçoa a criação e manutenção 

de interfaces: atualmente não é mais necessário criar uma versão para computador e 

outra para celular, como era feito antes, nem mesmo criar um “aplicativo” para 

smartphone/tablet, desde que o webiste seja “responsivo” (VIANA, 2016, p. 103) 

 

Os sites e os aplicativos desenvolvidos para esta finalidade levariam então a 

experiência do usuário a um novo patamar, tornando o tempo na biblioteca prazeroso e 

produtivo. Esse tipo de tecnologia permitiria, por exemplo, que o bibliotecário, baseado nos 

empréstimos mais recentes do leitor, pudesse lhe sugerir leituras que mais se encaixam em 

seu perfil e no que busca. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É imperativa a necessidade de analisar como essas novas ferramentas podem ser de 

grande ajuda para fazer do bibliotecário, conforme citado anteriormente, novas tecnologias 

surgem diariamente, e acabam se tornando ferramentas extremamente eficazes. 

Em especial no país em que vivemos, em que a prática de frequentar bibliotecas, seja 

para ler como recreação ou no processo de busca e obtenção da informação, ainda não faz 

parte do cotidiano de grande parte da população, o trabalho de um profissional da 

Biblioteconomia é de conquista diária, para atrair e manter a atenção pública, haja vista que 

vivemos em uma época em que muitos consideram o Google como a “Biblioteca com o  

maior acervo do mundo” e tem seu acesso no conforto da palma de suas mãos. 

É essencial também que a classe bibliotecária se faça presente no mercado de Data 

Science. Bibliotecários são profissionais da informação, por sua vez a graduação em 

Biblioteconomia dá competências e habilidades ao profissional para lidar com o grande fluxo 

de dados e tratá-los, transformando-os em informação útil, para quem quer que seja. 

O “boom” de “informações” é de fato muito grande, ler tudo que se produz é 

humanamente impossível. Vale lembrar que nem tudo que se produz é de fato uma 

informação, pois muitas vezes o que se produziu não passa de mera especulação. Saber lidar 

com esse grande fluxo de informação se faz fundamental, tanto para saber o que consumir 

como para saber o que de fato vale a pena ser utilizado. Enquanto profissionais da área, é 

urgente que a classe abra os olhos e ocupe se destaque nesse mercado da ciência de dados, 

antes que outros profissionais de outras áreas o façam. 
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