
Sobre  Vivência 
Profissional:

Fazer colaborativamente
Agir interativamente



“Na entrada do Quinto Círculo do Inferno, da Divina Comédia, 
de Dante Aligheri, há uma cachoeira de água e sangue 
borbulhante e fervente, formando um lago chamado Estige, 
onde estão os acusados do pecado da ira. 

Eles passam a eternidade se torturando, numa raiva sem fim. 

O quadro é “Dante e Virgílio atravessando o rio Estige'', por 
Eugène Delacroix. 

Eu não acredito no inferno. Mas fica a dica para quem destila 
raiva na internet, na rua, em almoços de família...”

Leonardo Sakamoto







“Hoje, as bibliotecas não 
são apenas empréstimo de 

livros. São espaços 
criativos, não só para os 
indivíduos, mas também 

para comunidades. Elas são 
incubadoras e centros 

de aprendizagem".





Fidelização do cliente

ESPÉCIES MIGRANTES

Assim que detectam os primeiros sinais de mudança no ambiente, os organismos dos animais migratórios 
entendem que é o momento de se preparar para partir.

http://pre.univesp.br/especies-migrantes#.VgLitpeQzm6



De maneira geral, um dos motivos pelos quais as pessoas estejam 
visitando menos as bibliotecas é que sua relação com a palavra 
impressa (ainda a principal entrega das bibliotecas) está mudando 
dramaticamente.

- um terço dos respondentes da pesquisa, a partir dos 16 anos de 
idade, afirma que as bibliotecas deveriam “definitivamente” excluir o 
acesso público aos livros, excluindo muitos deles, com a finalidade de 
liberar espaço para hubs de tecnologia e outras áreas de trabalho 
mais customizáveis, coletivas, como makerspaces e salas de reuniões. 
Muitos foram favoráveis a esta ideia, totalizando um índice próximo a 
40%, sempre com a ideia de que as bibliotecas deveriam ter cada vez 
menos livros. Quase metade dos entrevistados afirmou que as 
bibliotecas deveriam ter tecnologias de impressão, principalmente as 
impressoras 3D, para que pudessem tornar reais os seus próprios 
objetos.

- uma biblioteca é um espaço ideal para que as pessoas de 
determinada comunidade possam se reunir e aprender juntas. Com 
ou sem livros impressos, mas cada vez com menos deles, as 
bibliotecas podem assumir este ideal.

Pew (para quem não sabe a Pew Research é um renomado centro de 
pesquisas)

A pesquisa da Pew mencionada no artigo:
http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/

https://2000caracteres.wordpress.com/2015/09/16/mantenha-a-biblioteca-esqueca-os-livros/

http://www.pewinternet.org/2015/09/15/libraries-at-the-crossroads/




Criatividade
Nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos.

Nós costumávamos imaginar coisas diferentes. Inventar coisas novas. Falar coisas surpreendentes. 

Mas aí começaram a nos dizer que era pra gente parar com isso.

“Deixa de inventar moda, menino”

E apenas focar em acertar o gabarito das provas na escola mas aí nos disseram que era para a gente calar a boca e não encher a 
paciência...

Apenas focar em acertar as perguntas que o professor faz. 

Nos disseram que era para eliminar TODOS os riscos

e deixar de lado nossos sonhos para “cair na real”.

Mas desaprendemos a ser criativos!

E agora querem que a gente imagine coisas diferentes, 

invente coisas novas, fale coisas surpreendentes. 

AÍ É complicado, NÉ? E de quem é a culpa disso? Dos pais? 

Da escola? Do governo? Da sociedade?

Não importa de quem é a culpa! Que tal focar na solução? 

E ai, que tal reaprender a ser criativo?





Colaboração

Tradução: Jorge Prado
http://quartz.syr.edu/blog/?page_id=8376 



Wagner Serrato:
"Magazine Luiza, qual o melhor (pokémon) inicial da Região de Kanto 
para iniciar a jornada Pokémon?"
Magazine Luiza:
- "Oie, Wagner. Depende muito, viu? Para sair na frente, logo no 
começo, a melhor opção é o Bulbasaur - já que ele é do tipo planta e 
tem vantagens logo nos dois primeiros ginásios, que são 
especializados em pedra/solo e água. Além disso, possui o ataque 
especial mais alto das três primeiras opções. Mas vamos lembrar das 
vantagens dos outros pokémons, né? O Charmander é o mais rápido 
dos três iniciais. Sem contar que poderá voar quando se tornar um 
Charizard, sua última evolução. E que o Squirtle, além de também ter 
vantagem no primeiro ginásio, tem ótima defesa! Ah, e se você perder 
a hora e chegar atrasado, talvez não consiga escolher nenhum dos 
três. Mas, se der sorte, quem sabe você não consegue um Pikachu, 
não é mesmo? Beijos"

Interação

Resultado: 9.971 curtidas, 2.545 comentários e 1.614 compartilhamentos



Errare Humanum est



Habilidades do Futuro
1 - O trabalhador ideal da próxima década é “T-Shaped”, tem compreensão profunda de pelo menos um 
campo, mas capacidade de entender o significado dos conceitos em diferentes disciplinas.

2 - Colaboradores do futuro precisam estar aptos a reconhecer o tipo de raciocínio que as diferentes 
tarefas e ambientes exigem, fazendo os ajustes necessários para alcançar os resultados desejados.

3 - Profissionais também precisam saber utilizar as novas ferramentas de forma a ajudá-los a lidar com a 
sobrecarga de informações.

4 - Capacidade de trabalhar de forma produtiva, promovendo engajamento, motivação e demonstrando 
presença como membro de uma equipe virtual.

5 - Capacidade de se conectar com os outros, identificando e estimulando as reações e interações 
desejadas.

6 - Proficiência em encontrar soluções que vão além do tradicional.

7 - Capacidade de operar em diferentes contextos culturais.

8 - Habilidade para traduzir grandes quantidades de dados em conceitos abstratos e compreendê-los.

9 - Habilidade de determinar o significado mais profundo do que está sendo expresso. Competência esta 
que as tecnologias não têm.

10 - Capacidade de avaliar criticamente, desenvolver conteúdo que utiliza as novas mídias e alavancar a 
comunicação persuasiva.



"Um bom bibliotecário não é aquele 
que cataloga com velocidade ou busca 
informação de maneira rápida. Ser um 
bom bibliotecário é aquele que 
acredita que pode trazer algo novo, 
melhorar a comunidade onde atua. 
Ser um bom bibliotecário hoje significa 
trabalhar com ações e não com livros e 
outros suportes.“

http://anawanessabbastos.blogspot.com.br/2015/09/ser-um-bom-bibliotecario-hoje-significa.html



1. Promover o acesso à informação

2. Um impulso para a tradução

3. Dicas de marketing e truques

4. Como podem as bibliotecas apoiar 
refugiados no sector cultural?

5. Será que as pessoas continuarão 
com preferências por textos digitais? 

6. Não precisamos mudar nossa 
compreensão da privacidade na era 
digital?

Top 6 library and information stories from September 2015
http://www.cilip.org.uk/cilip/blog/top-6-library-information-stories-september-2015



Ferramentas de Redes Sociais

• AdSense

• Ajax (Asynchronous Javascript And XML)

• Blogs

• Mashups

• RSS "Really simple syndication" 
(distribuição realmente simples) 

• Tagging (rotulação)

• Wikis





















Ferramentas



Ferramentas





Tecnologia Mobile



Tecnologia Mobile







Quatro telas

Fonte: The New Multiscreen World, 2012







Jornais



Aplicativos para telefonia mobile

Programas que se instalam nos 
dispositivos, ampliando suas 
funcionalidades.
Os smarthones e tablets 
impulsionaram as utilizações.
Também são conhecidos como APP 
ou Aplicações Nativas.



Programação de aplicativos

• Linguagens:

iOS: Objective-C, Swift

Android: Java

• Custo:

iOS: $99 anual + 30% de benefícios

Apple permite desenvolver APP’s de uso exclusivo para trabalhadores 
de uma empresa.



• Serviços Web que permitem criar APP's evitando o aprendizado de 
linguagens nativas:

• App Inventor http://appinventor.mit.edu

• Apps Bar http://www.appsbar.com

• Mobincube http://www.mobincube.com/es

• Nimbo http://www.nimbosolutions.com

Bagés Visa, Tais; Carnerero Gámiz, Francesc. Desarrollo de aplicaciones de bibliotecas para 
Android y iOS
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/3276

Serviços Web



Bibliotecas USP

Você pode pesquisar no Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da Universidade de 
São Paulo diretamente do seu iPhone, iPod Touch ou iPad.

Novidades da versão 2.0:

Login via Sistemas USP
Reservar publicações
Renovar itens emprestados



A Idade do Ouro das Cartas Marinhas



Aplicativos para bibliotecários

Aplicação que facilita recolher 
dados da biblioteca para avaliação



Códigos Bidimensionais

Os códigos bidimensionais são a evolução dos códigos de 
barra.
Com formato de matriz, permitem codificar mais 
informações no mesmo espaço.
Existem vários tipos de códigos Bidimensionais.



Códigos QR

Os códigos QR (quick response) foram criados pela empresa 
Denso-Wave em 1994. Se tornaram populares nos últimos 
anos por serem mais utilizados no âmbito do lazer.



Para gerar códigos QR

Podemos gerar códigos QR a partir de uma URL, um 
número de telefone, um SMS, um texto, um endereço 
de contato, uma localização geográfica, RSS...



Para gerar códigos QR



Boas práticas
1 . Que o código tenha uma utilidade

2 . Ponha-se no lugar e na situação de quem o decifra



Códigos QR em Bibliotecas

• 1. Para vincular a versão móvel da web

• 2. Em cartazes para mostrar horários e outras informações

• 3. Em guias impressos, para medir a versão digital

• 4. Vincular a recursos para tecnologia mobile

• 5. Vincular uma consulta ao catálogo, para mostrar listas de 
documentos

• 6. Baixar documentos (mapas de estantes...)

• 7. Atividades Culturais



Livros Eletrônicos

Seleção e incorporação
Biblioteca pode formar coleções digitais

Podemos produzir conteúdos 
Biblioteca como editora de documentos eletrônicos

Adaptação a formatos nativos
Biblioteca pode oferecer conteúdos mobile







Tipo de 
arquivo

Formato

Como se cria e 
edita um livro 

eletrônico?

Formatos digitais 
empregados para 

a produção e 
edição de livros 

eletrônicos

Meio de 
leitura

Dispositivos

Qual o 
equipamento se 

usará pr ler o 
livro?

Dispositivos 
eletrônicos 

adaptados a 
leitura de livros 

digitais

Aplicações 
de leitura

Programas

Qual programa 
se usará pra ler ?

Aplicações para 
leitura de livros 
eletrônicos em 

função dos 
formatos digitais

Acesso às 
obras

Plataformas

Onde ficarão 
os livros 

eletrônicos?

Espaço onde as 
obras estão, 

que possibilite 
o acesso, o 

"empréstimo" 
ou a leitura.



Formatos



Lojas onde se encontram as aplicações



Criando um Livro Eletrônico

- Organização
- Leitura
- Edição





A biblioteca como provedora de livros 
eletrônicos

Diretório de Livros Acadêmicos

• Editoras privadas e editoras universitárias
• 102 editoras, 2854 livros de acesso aberto
• Baseado em coleta de metadados
• Exportar dados, compartilhar em redes 
• Download gratuito e ligação para comprar



Acesso
Aberto



Editoras de acesso aberto



Plataformas de acesso gratuito



Agregadores



Sites responsivos



Sites para Mobile

1. Criar um site web 
diferente e outro 
especifico para Mobile

2. Criar um site em 
tecnologia responsive

3. Desenhar um site 
apenas para tecnologia 
mobile



Serviços gratuitos para criar sites web para mobile



Geolocalização



SoLoMo = Social + Local + Mobile



Foursquare



Realidade aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=aMWDnvRBKiw





Gerar experiências de Realidade Aumentada



Utilizando Realidade Aumentada



Indicações:

http://ebookfriendly.com/library-future-technologies/ http://ebookfriendly.com/extraordinary-mobile-libraries/

Indicação de expert no assunto:
@narroyo e @merlovega

Arroyo-Vázquez, 
Natalia. Información en el 
móvil. Barcelona: Editorial UOC, 
2011. ISBN: 978-84-9788-496-9.

https://twitter.com/narroyo
https://twitter.com/merlovega
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/libros/informacion-movil.html




For the next generation






