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1 AMBIENTE E CONDICIONANTES DA BIBLIOTECA DE PESQUISA

A natureza da pesquisa dentro e fora de nossas instituições tem mudado; isso 
explica o porque do papel da biblioteca especializada também se transformar. 
Essa necessidade foi destacada pela Associação de Bibliotecas de Pesquisa (ARL –  
em inglês, Association of Research Libraries): 

A transformação das bibliotecas de pesquisa é um processo difícil. Requer que as 
bibliotecas entendam o que irá as diferenciar e as valorizar no futuro, como podem 
mudar e se adaptar para manterem a relevância em um ambiente que está mudando 
constantemente (ARL, 2010, p. 9, tradução nossa).

Esse cenário de mudança vem marcado por três fatores: a competitividade, 
a inovação e a transferência. Há aumento de competitividade, que se transforma 
em endurecimento do processo de avaliação de pesquisa (MacColl, 2010, p. 7-8). 
Cada vez a pressão é maior para demonstrar o impacto e gerar ampla divulgação 
dos resultados da pesquisa. As publicações científicas crescem, e sua qualidade 
científica repercute diretamente na promoção dos pesquisadores e no nível de 
excelência científica da instituição. Tudo isso leva a melhores condições para, por 
exemplo, obter-se financiamento em editais públicos. Essa competitividade conduz 
à inovação, já que esta implica contínua necessidade de melhoria, para adequar-se 
e antecipar-se às mudanças (Lara-Navarra, 2010, p. 11).

Quanto à transferência, a pesquisa – além de gerar novo conhecimento – deve 
ter impacto claro no tecido socioeconômico do ambiente, colocando a serviço da 
sociedade o potencial criador, as capacidades e os resultados do trabalho dos pes-
quisidores. Há maior colaboração entre disciplinas, instituições e países.

Nesse ambiente, a biblioteca de centros pesquisa deve assumir papel de lide-
rança, evoluindo do papel de apoio até tornar-se parte integrante da atividade de 
pesquisa. Esse futuro das bibliotecas especializadas não supõe uma ruptura, mas 

1. Traduzido por Cláudio Gottschalg-Duque.
2. Professor titular da Facultad de Ciencias de la Documentación da Universidad Complutense de Madrid.
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mantém uma estreita relacão com seu passado e presente. É necessário um estudo 
prospectivo para enfatizar a importância dessa visão estratégica e enquadrá-la como 
ponto fundamental dos processos de pesquisa. Um centro sem prospectiva é uma 
organização sem visão, disfuncional e falida, fadada a não sobreviver em um mundo 
altamente competitivo e de constante mudança.

2  UMA REVISÃO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS DE PROSPECTIVA SOBRE  
AS BIBLIOTECAS DE CENTROS DE PESQUISA

A prospectiva permite determinar as ações presentes com a luz dos futuros possíveis 
e desejáveis. Em um ambiente de contínua mudança, são inúmeras as instituições 
e os especialistas que realizaram estudos sobre o futuro das bibliotecas em geral e, 
particularmente, sobre as bibliotecas especializadas.

A cada dois anos, a Comissão de Planejamento e Revisão (Planning and Review 
Committee), da Associação de Bibliotecas Acadêmicas e de Pesquisa (ACRL – em 
inglês, Association of College and Research Libraries), elabora um documento 
sobre as principais tendências em bibliotecas acadêmicas. O último publicado 
(ACRL, 2014) centra-se na importância da colaboração e aponta algumas linhas 
por meio das quais a biblioteca deve trabalhar a cooperação com outros agentes: a 
abertura e a gestão de dados, tanto de pesquisa quanto de big data; os serviços em 
dispositivos móveis; a abertura do ensino superior, com duas grandes tendências, 
open access e open education; a aprendizagem baseada em competências, através da 
integração da alfabetização informacional; os altmetrics; e as humanidades digitais.

O Novo Consórcio de Meios de Comunicação (NMC – em inglês, New 
Media Consortium), composto por profissionais da educação em todo o mundo, 
produz todos os anos um relatório sobre as tendências e os desafios para as biblio-
tecas acadêmicas e de pesquisa. Até o momento, foram publicadas as edições de 
2014 e 2015 (Johnson et al., 2014; 2015). Esse último relatório, que envolveu 53 
especialistas, apontou três questões: as tendências que aceleram a incorporação de 
tecnologias em bibliotecas; os desafios que dificultam a adoção dessas tendências; e, 
finalmente, os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos que as bibliotecas 
acadêmicas e de pesquisa adotaram.

O relatório assinala, entre as principais tendências que afetam as tecnologias, 
os seguintes pontos: no horizonte de mais de cinco anos, o aumento da visibilidade 
da pesquisa e novos papéis no eLearning, em detrimento dos serviços relaciona-
dos ao espaço físico; entre três e cinco anos: novos formatos para os documentos 
acadêmicos e maior ênfase na gestão de dados; e no próximo e no seguinte ano: 
a importância da experiência do usuário na melhoria de produtos e serviços e a 
adaptação de comunicações e conteúdos para dispositivos móveis.
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 Em relação aos desafios que dificultam a adoção das tendências, são in-
dicados como solucionáveis: incorporar as bibliotecas aos planos de ensino e de 
pesquisa e melhorar as competências informacionais. Como difíceis: a percepção 
de que as bibliotecas não são os recursos mais valiosos na busca de informação e o 
papel dos recursos e das habilidades do bibliotecário. E como perversos: aceitar a 
necessidade de uma mudança radical e gerenciar a obsolescência do conhecimento.

Finalmente, as tecnologias que as bibliotecas mais implementarão, em 
um horizonte de menos de um ano: os makerspaces ou espaços compartilhados 
de trabalho e a aprendizagem on-line; de dois a três anos: a visualização da in-
formação, a web semântica e os dados vinculados; e de quatro a cinco anos: a 
geolocalização inteligente e a aprendizagem automática.

A ARL elaborou, em 2014, um relatório prospectivo com uma sugestiva visão: 

em 2033, a biblioteca de pesquisa mudará seu papel como prestadora de serviços 
de conhecimento na universidade, para tornar-se uma parceira de colaboração em 
um ecossistema de pesquisa e aprendizagem rico e diversificado (ARL, 2014, p. 6, 
tradução nossa).

Por fim, duas obras – que embora tenham âmbito geral para todas as biblio-
tecas – apresentam ideias interessantes, com impacto nas bibliotecas dos centros 
de pesquisa. O primeiro desses trabalhos foi desenvolvido no que concerne ao 
Conselho de Cooperação Bibliotecaria da Espanha, que promove a integração 
de sistemas de bibliotecas públicas. Um dos seus grupos de trabalho, o Grupo 
Estratégico para o Estudo de Prospectiva sobre a Biblioteca no Novo Ambiente 
Informacional e Social, fez um relatório (Espanã, 2013) que oferece uma visão 
das bibliotecas a médio prazo – ou seja, até 2020. Assim, identificaram-se as dez 
tendências que mais impactarão os cenários, listadas a seguir. 

1) A gestão das bibliotecas deve ganhar flexibilidade e suas ações precisam 
ser mais integradas aos objetivos das instituições a que servem.

2) A cooperação vai aumentar: maior cooperação e colaboração expandirão 
o papel da biblioteca dentro e fora da instituição.

3) Os recursos públicos serão escassos, e as bibliotecas deverão encontrar 
novas estratégias de financiamento.

4) Os profissionais devem ter perfis flexíveis e mutáveis, e as bibliotecas 
precisam de pessoas com habilidades diferentes; a formação já não terá 
caráter unitário.

5) As bibliotecas devem reforçar seu papel na criação de comunidades, 
dotando-as de coesão social, e garantir a igualdade de oportunidades 
para os cidadãos no acesso à informação.
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6) A biblioteca será criada como espaço social de desenvolvimento  
de conhecimento.

7) Os espaços de bibliotecas ainda permanecerão como tal, mas serão 
flexíveis, acolhedores e sociáveis.

8) A educação, a aprendizagem e as habilidades serão a chave da missão 
das bibliotecas.

9) Os serviços adaptar-se-ão a uma realidade digital.

10) Estratégias inovadoras serão desenvolvidas para gerenciar fontes  
e coleções híbridas.

O segundo trabalho é de Lluis Anglada (2014), com o título São as bibliotecas 
sustentáveis em um mundo de informação livre, digital e em rede?.  O texto postula 
que, em 2030, as bibliotecas desaparecerão se os bibliotecários não alterarem a 
percepção social sobre o valor destas. Conclui que 

devemos estabelecer um novo estereótipo de “biblioteca” nas mentes das pessoas, 
um que não seja baseado na fisicalidade dos edifícios ou livros, e sim na função 
de dar apoio e ajudar no difícil processo de usar a informação e transformá-la em 
conhecimento (Anglada, 2014, p. 609, tradução nossa).

3  ELEMENTOS QUE DETERMINARÃO A DEFINIÇÃO DE BIBLIOTECA DE PESQUISA 
HOJE E NO FUTURO

A partir de uma análise mais detalhada dos documentos referidos anteriormente, 
bem como de extensa bibliografia sobre o assunto, é possível identificar as seguintes 
áreas de ação que caracterizam o presente e o futuro das bibliotecas dos centros 
de pesquisa.

3.1 Os novos papéis no apoio à pesquisa 

O impulso das bibliotecas de pesquisa deve dar-se tanto pelos cientistas – em todo 
o seu processo de pesquisa –, quanto pelas instituições responsáveis pela biblio-
teca – na justificativa da sua existência, na busca por financiamento e na tomada 
de decisões estratégicas (Riera-Quintero, Padrós-Cuxart e Zuñiga-Ruiz, 2012; 
Torres-Salinas e Cabezas-Clavijo, 2011).

O apoio aos pesquisadores deve ocorrer nos quatro momentos-chave de sua 
pesquisa: em sua abordagem, sua produção, sua disseminação e sua avaliação. 
Assim, no início da pesquisa, o bibliotecário identificará as tendências emergentes 
na pesquisa, os canais de financiamento, os projetos de pesquisa semelhantes, bem 
como os potenciais colaboradores.
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Na preparação dos seus trabalhos, o bibliotecário deve acompanhar o pes-
quisador, dando assistência às suas buscas bibliográficas, bem como assessorando 
as estratégias para a publicação de seus resultados. O resultado dessa estratégia 
repercutirá na visibilidade de sua pesquisa e, portanto, na avaliação posterior de 
sua carreira.

Na divulgação, o especialista da informação irá fornecer ao autor os canais para 
uma maior visibilidade da sua produção, incluindo-se repositórios institucionais 
ou temáticos, redes sociais acadêmicas e perfis no Google Scholar (Cabezas-Clavijo 
e Torres-Salinas, 2012) ou em bases de dados bibliográficos. Além disso, sua in-
clusão nesses canais atenderá aos metadados necessários e à sua indexação, o que 
contribuirá para um índice h mais exato. A biblioteca de pesquisa promoverá a 
pesquisa participativa e o Ciência 2.0 (Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas e Delgado-
-Lopez-Cózar, 2009; Rebiun, 2010).

Por último, na avaliação, o bibliotecário vai ajudar o pesquisador em suas 
necessidade de divulgação, rastreando os indícios de visibilidade de sua produ-
ção, suas citações e suas altmetrias (altmetricsI – métricas alternativas) (Torres-
-Salinas e Cabezas-Clavijo, 2013; González-Fernández Villavicencio, 2015), na 
preparação de seus relatórios bibliométricos, assim como na elaboração de seus 
currículos padronizados. Além disso, o cientista tem de demonstrar o impacto de 
sua pesquisa e os benefícios que esta trouxe para a comunidade (Holmes, 2014). 
O maior reconhecimento dos pesquisadores é levar um melhor posicionamento 
da instituição de que dependem; portanto, é contribuir para justificar o retorno 
sobre o investimento (ROI) público.

Além disso, como foi mencionado anteriormente, a biblioteca de pesquisa é 
a chave para a competitividade da instituição. O modelo de financiamento está se 
reconfigurando, dando prioridade aos centros, em detrimento ao financiamento 
de projetos (Torres-Salinas e Cabezas-Clavijo, 2011, p. 142). As instituições são 
obrigadas a competir e demonstram os resultados das suas pesquisas por meio 
de vários indicadores de pesquisa e desenvolvimento (P&D), entre os quais a bi-
bliometria se destaca. Assim, a biblioteca deve ajudar na coleta desses dados e em 
sua contextualização, através de conhecimento e domínio das ferramentas que já 
existem para isso. Entre estas, estão incluídos os sistemas de gestão de investigação –  
em inglês, current research information systems (Cris); as suites bibliométricas de 
avaliação científica, como a In-cites,3 da Thomson-Reuters e SciVal4 Elsevier; e os 
rankings de universidades (Torres-Salinas e Cabezas-Clavijo, 2011, p. 143-144).

3. Disponível em: <http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incities>.
4. Disponível em: <http://www.elsevier.com/solutions/scival>.
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Um exemplo desse suporte que a biblioteca pode fornecer seria a manutenção 
dos Cris. Embora esses sistemas sejam projetados para que os próprios cientistas 
introduziam seus dados de pesquisa, é preferível que essa tarefa seja feita por uma 
equipe técnica, para maior confiabilidade e completude. Já são muitas as bibliotecas 
que têm assumido esse papel de controle bibliográfico, revisando todas as publicações 
dos membros da instituição, eliminando duplicatas e comprovando dados e vínculos 
(links) e a correta identificação dos autores (Open Researcher and Contributor ID –  
Orcid e sistemas similares) (Alvarez-de-Toledo-Saavedra, 2012; Blanco e Casal-
dàliga, 2012; Fernández-Marcial e González-Solar, 2015). Outra linha de trabalho 
é o assessoramento para que a instituição esteja presente, de forma adequada, nos 
rankings existentes em suas áreas de atuação (Aguillo, 2014).

Torres-Salinas e Jiménez-Contreras (2012) sistematizaram o modelo e as 
funções exercidas pelas unidades de bibliometria nas universidades. Muitas dessas 
tarefas também poderiam ser oferecidas pela biblioteca de pesquisa. Os três eixos 
que as definem são: o controle das fontes de informação sobre pesquisa; a geração 
de relatórios de análise, prospectiva e monitoramento; e a formação, o assessora-
mento e a consultoria para as equipes nos processos de avaliação.

3.2 Repositórios digitais e acesso aberto

A biblioteca de pesquisa deve liderar a criação e o fomento de repositórios digitais 
para a divulgação da produção dos pesquisadores. A visibilidade da biblioteca 
aumentará por duas razões. O repositório preserva os resultados das pesquisas 
e serve como fonte de informação primária; isso significa redução de gasto com 
aquisições, uma vez que diminuirá o acesso aos bancos de dados comerciais 
(Hernández Pérez, Rodríguez Mateos e Bueno de la Fuente, 2007). Além disso, 
relatórios bibliométricos sobre o uso do repositório contribuirão para aumentar o 
capital de imagem acadêmica da instituição, ao justificar sua existência por meio 
da produção científica de seus pesquisadores (Serrano Vicente, Melero e Abadal, 
2014). Assim, o repositório “não deve ser mais um banco de dados bibliográficos” 
(Aguillo, 2014, p. 117, tradução nossa) e precisa oferecer também métricas desa-
gregadas no nível do autor.

Também fundamental é a integração do repositório com o Cris, para que 
ambas as ferramentas possam se complementar (Diaz del Río Romero, 2014). 
Embora o repositório preserve e divulgue a produção científica em acesso aberto, 
o sistema é que controla essa produção.

É importante que a instituição científica adote uma política explícita sobre o 
acesso aberto, de forma a apoiar abertamente a divulgação da produção científica 
da instituição, proteger os direitos autorais e de propriedade intelectual dos seus 
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pesquisadores, preservar os resultados técnico-científicos do centro e, por último, 
contribuir para o compromisso social, facilitando a relação da ciência com o cidadão.

De forma mais concreta, Abadal (2012) sistematiza os mecanismos e os 
instrumentos para promover o acesso aberto nas instituições. 

QUADRO 1
Mecanismos e instrumentos para a promoção do acesso aberto

Mecanismos Instrumentos

Estabelecimento de infraestruturas e prestação de serviços 

• Criação e manutenção de repositórios institucionais
• Publicação de cursos OpenCourseWare
• Edição de revistas em acesso aberto
• Criação de serviços de assessoramento em acesso aberto

Informação e difusão 
• Realização de campanhas institucionais
• Organização de palestras e conferências

Incentivos econômicos 

• Subvenção à publicação em revistas de acesso aberto
• Ajudas diretas para o autoarquivamento em repositórios
• Dotações orcamentárias para departamentos ou grupos de 
pesquisa em funcão dos objetivos de acesso aberto

Coordenação institucional 
• Adesão à declaração de Berlim
•  Estabelecimento de políticas e  ações conjuntas entre 

instituições

Regulamentação (normas de depósito) 

• Norma sobre editais próprios de pesquisas 
• Norma sobre teses de doutorado
• Norma global (obrigação de depositar todas as publicações 
dos membros da universidade)

Fonte: Abadal (2012).

3.3 Direitos autorais

Na gestão de bibliotecas especializadas, deve-se ter em conta o direito do autor. 
A ACRL afirma que “a gestão de direitos é uma paisagem complexa, na qual se 
deve manobrar. Os bibliotecários podem aconselhar sobre as melhores práticas 
e o desenvolvimento de políticas institucionais” (ACRL, 2015, p. 20, tradução 
nossa). Atuarão respondendo às dúvidas e aos vários problemas que possam surgir 
em publicações e atividades de pesquisa em matéria de propriedade intelectual. 
Esses problemas podem ser, no caso da instituição, os possíveis direitos que a ins-
tituição tem sobre as publicações resultantes da pesquisa que financia e, no caso 
de pesquisadores, questões como: citação de documentos; proteção da propriedade 
intelectual de suas obras; e seus direitos na publicação em revistas, tanto comerciais 
quanto com acesso aberto. É desejável que a biblioteca desenvolva um manual 
de boas práticas em matéria de direitos de autor (Lorenzo-Escolar, 2009). Além 
disso, a biblioteca deve treinar os usuários e considerar, entre outras questões, a 
propriedade intelectual e a ética de publicação científica.
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3.4 Pesquisa, desenvolvimento e inovação

A biblioteca dos centros de pesquisa deve ser um ator no desenvolvimento econô-
mico de sua região ou seu país, fortalecendo a pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) (Plaza-Navas et al., 2012). Para tanto, na prestação de diferentes serviços, 
ter-se-ão em conta não apenas seus pesquisadores, mas também o setor produtivo 
local (Oyarce-Gatica e Mardones, 2012).

3.5 Os dados científicos

A prestação de serviços, no que diz respeito aos dados científicos produzidos pelos 
pesquisadores, é um novo campo de ação para bibliotecas. Esses dados têm de ser 
armazenados e procesados, para sua posterior localização e subsequente reutilização. 
As necessidades são respondidas por meio da “curadoria de dados”, dando origem 
a um novo perfil profissional: os “bibliotecários de dados” (Martinez-Uribe e 
Macdonald, 2008). Semelhante em conceito, também se utiliza o termo “compar-
tilhamento de dados” (Torres-Salinas, Robinson-García e Cabezas-Clavijo, 2012). 
Em muitos casos, os bibliotecários de dados estão aproveitando as infraestruturas 
ligadas aos repositórios institucionais para gerir essas informações.

O ACRL, em seu estudo prospectivo Environmental Scan 2015 (ACRL, 2015), 
refletiu sobre a importância da gestão de dados científicos. Nota-se que o futuro 
desses serviços dependerá de iniciativas governamentais e da colaboração entre as 
instituições. Nesse contexto, as bibliotecas acadêmicas poderiam ser os líderes e os 
coordenadores do desenvolvimento da política e do desenho dos programas (op. 
cit., p. 8-13). Um trabalho anterior da ACRL, Academic libraries and research data 
services: current practices and plans for the future (Tenopir, Birch e Allard, 2012), 
explorou a situação atual e definiu as perspectivas dessa linha de trabalho nas 
bibliotecas acadêmicas.

3.6 Revistas e publicações científicas

A biblioteca especializada pode e deve apoiar a profissionalização e a internaciona-
lização dos periódicos científicos editado pela instituição. Mas o trabalho não se 
restringe às revistas científicas. As bibliotecas dos centros de pesquisa são capazes 
de editar relatórios técnicos e monografias. Assim, apoiam o acesso aberto (ACRL, 
2015, p. 19).

Um exemplo desse serviço é oferecido pelo Centro de Recursos para a Aprendi-
zagem e a Pesquisa (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació) na Uni-
versidade de Barcelona.5 A biblioteca mantém um portal com as revistas publicadas 
pela universidade (RCUB – Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona) e 

5. Disponível em: <https://goo.gl/espMnf>.
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oferece, aos editores, apoio, aconselhamento e formação em gestão, em questões de 
edição e direitos autorais, em de que modo melhorar a qualidade e a visibilidade e 
em como posicionar os periódicos nos índices nacionais e internacionais. 

Didac Martinez, da Universidade Politécnica da Catalunha, decreveu esse 
tipo de serviço:

pode-se destacar o apoio à publicação de revistas científicas, materializado, entre 
outros exemplos, no desenvolvimento de recomendações para a padronização das 
melhores práticas (citações bibliográficas, autoridades, estruturas de texto etc.); no 
trabalho feito no repositório de artigos de periódicos publicados pela universidade, 
com forte impacto na melhoria da sua visibilidade; ou diretamente na inclusão de 
bibliotecários nos conselhos editores de algumas das revistas (Martinez, 2013, p. 9).

3.7 Usuários

Os usuários são o fundamento da existência da biblioteca de pesquisa. Por isso, é 
essencial conhecê-los, por meio de estudos sobre usuários e suas necessidades de 
informação, de forma a adequar os serviços (Calva González, 2004). Esses usuários 
mudaram suas competências de informação, pois tornaram-se mais proficientes 
em tecnologia da informação (TI) e estão mais propensos ao trabalho em grupo 
(González Santos, 2010). A biblioteca contribuirá para a formação dos usuarios, 
até que eles adquiram a chamada alfabetização informacional, definida como 

a capacidade de compreender e um conjunto de habilidades que permitem aos 
indivíduos reconhecer quando a informação é necessária e possuir a capacidade de 
localizar, avaliar e efetivamente usar a informação solicitada (ACRL, 2010a, p. 2, 
tradução nossa).

Além disso, também são necessários os estudos de “satisfação do usuário”, 
considerados 

mais do que apenas um simples indicador de desempenho, como um indicador da 
qualidade da nossa biblioteca e como um instrumento que nos permite  antecipar 
ao constante processo de mudança do mundo da biblioteca e da informação (Rey 
Martín, 2000, p. 153).

3.8 A coleção

A coleção da biblioteca de pesquisa está mudando. Suas fontes são cada vez mais 
diversificadas, em formatos eletrônicos, além dos documentos clássicos. Ganham 
destaque os objetos digitais e os frutos do processo de comunicação científica. 
O usuário solicita qualquer documento a partir de seu computador, o que leva 
ao aumento da digitalização de coleções, desde que os direitos de propriedade 
intelectual sejam respeitados (ACRL, 2010b, p. 286).
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A ACRL (2015, p. 3-5) recentemente também tem enfatizado a necessidade 
de preservar coleções de livros digitais e da aquisição de canais de streaming de 
vídeo e áudio. 

3.9 As tecnologias

Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias surgiram e constituíram um 
novo modelo de biblioteca: a biblioteca digital. Algumas das tendências mais fortes 
são as seguintes: sistemas de gerenciamento de repositórios digitais; ferramentas 
de busca; plataformas para a gestão e o empréstimo do livro digital; e acesso aos 
serviços de biblioteca por meio de dispositivos móveis (Pastor-Sánchez, 2015, p. 
60). Além disso, os sistemas integrados de bibliotecas (integrated library systems – 
ILS) e plataformas de serviços de biblioteca (library services platorms – LSP) têm 
evoluído e competem entre si, com novas funções para os serviços e a gestão da 
biblioteca de pesquisa (Breeding, 2015).

As ferramentas de busca necessitam de menção específica (ACRL, 2015, p. 14). 
Esses novos sistemas de recuperação permitem a busca em todos os recursos internos 
e externos da biblioteca e posicionam esta como mediadora entre a informação e os 
usuários (Avila-Garcia, Ortiz-Repiso e Rodríguez-Mateos, 2015).

3.10 Os profissionais

A equipe de uma biblioteca é a chave para um salto qualitativo, que acompanhe o 
processo de mudança contínua no qual as unidades de informação estão imersas. 
Atualmente, não é tão necessário o trabalho do bibliotecário em determinadas 
tarefas técnicas, automatizadas pelas novas tecnologias. Portanto, são fundamentais 
profissionais de informação proativos, com uma ampla visão, com competências 
cada vez mais variadas, conhecimentos temáticos e um claro compromisso com a 
excelência do serviço. 

Esse profissional tem sido chamado, por alguns autores, de “bibliotecário 
incorporado” (embedded librarian), na medida em que está envolvido nos processos 
da instituição e com seus pesquisadores. Segundo Torres-Salinas: 

quando falamos de embedded librarían, nos referimos, portanto, a um bibliotecário 
que irá adicionar novas habilidades, desfrutando de maior especialização temática 
e científica; ele se adapta aos seus grupos de trabalho específicos, sai das fronteiras 
da biblioteca, desempenhando sua atividade em vários escritórios-satélite, e cuida 
de tarefas que antes só eram realizadas pelos pesquisadores. É, por conseguinte, um 
profissional híbrido, pesquisador/bibliotecário, que não apenas trata de alfabetizar 
informacionalmente os usuários, mas também pode, ele mesmo, fazer e resolver as 
coisas diretamente (Torres-Salinas, 2011, p. 50, tradução nossa).
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Esse bibliotecário integrado busca melhorar a produtividade do erudito, 
formar os estudantes e atuar em todo o ciclo de vida do ensino e no processo de 
aprendizagem da pesquisa (Jaguszewski e Williams, 2013).

Didac Martinez (2013, p.11), bibliotecário da Universidade Politécnica da 
Catalunha, indicou as habilidades possuídas pelo bibliotecário integrado. Entre 
estas, destacam-se as mais novas: encontrar informação significativa para a tomada 
de decisão, antecipando as necessidades e evitando dificuldades, e ter a cultura e 
a visão holística dos problemas.

Da mesma forma, os bibliotecários da Universidade Aberta da Catalunha 
(Riera-Quintero, Padrós-Cuxart e Zuñiga-Ruiz, 2012, p. 6-7) delinearam o bi-
bliotecário de pesquisa, identificando suas habilidades profissionais tradicionais e 
habilidades específicas, relacionadas com o apoio à pesquisa. Estas últimas seriam 
dadas pelas seguintes áreas: recursos de informação especializados; setor editorial; 
critérios de indexação de revistas; bibliometria; Cris; e processos de avaliação de 
qualidade da pesquisa. Além disso, eles enfatizam a importância de habilidades de 
comunicação e em TI, ao oferecerem seus serviços virtualmente; e de habilidades 
em redes sociais.

Finalmente, devemos mencionar o relatório das Bibliotecas de Pesquisa 
(RLUK – em inglês, Research Libraries UK), do Reino Unido – Re-skilling for 
research: an investigation into the role and skills of subject and liaison librarians re-
quired to effectively support the evolving information needs of researchers (Auckland, 
2012) –, em que são identificadas e descritas 32 habilidades desse profissional. 
Destas, destacam-se as seguintes: o conhecimento em profundidade da disciplina 
do pesquisador e da informação mais relevante publicada; a capacidade de estabe-
lecer relações fortes com os membros da equipe de pesquisa; o concebimento de 
atividades de alfabetização informacional; tornar-se um especialista em comuni-
cação científica, financiamento, direitos de autor etc.; o domínio das ferramentas 
de referência bibliográficas e da web 2.0; e o conhecimento de metadados e sobre 
o gerenciamento de dados de pesquisa.

3.11 Espaços

Atualmente, o espaço não tem um papel tão importante em uma biblioteca de 
caráter predominantemente digital; essas unidades já não são estruturadas em 
torno de uma coleção impressa, mas sim de alguns serviços em que o usuário é o 
protagonista (Appleton e Stevenson, 2011).
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3.12 O financiamento e a justificativa do investimento

Os orçamentos das bibliotecas acadêmicas não crescem mais; de fato, em muitos 
casos, estão em declínio e sofrem pressão para justificarem sua importância (ACRL, 
2010b, p. 287-288). Percebendo isso, a ACRL fez um relatório (Brown e Malen-
fant, 2012) para mostrar que a biblioteca acadêmica é um bom investimento para 
a sociedade.

A biblioteca deve fornecer indicadores que demonstram, para a instituição, 
seu valor, evidenciando o ROI, por meio de benefícios claros para os pesquisadores 
e a organização (Jarillo Calvarro, 2012).

Além disso, a biblioteca dos centros de pesquisa deve buscar novas formas de finan-
ciamento. Um relatório prospectivo da ARL explicita precisamente “o desenvolvimento 
de diversas e novas fontes de renda e/ou financiamento” (ARL, 2010, p. 37, tradução 
nossa), entre as quatro tendências de futuro mais importantes. 

3.13 A cooperação entre bibliotecas

Observa-se aumento da cooperação entre os distintos atores da instituição e de fora 
desta (ACRL, 2010b, p. 288). As vantagens dessa cooperação são claras: aumento 
na visibilidade e no fortalecimento da biblioteca de pesquisa; compartilhamento 
de depesas; e obtenção de financiamento.

Christopher Urbano resume muito bem o alcance e os resultados práticos 
dessa cooperação: 

a participação em redes nacionais e internacionais, o fortalecimento das es-
truturas de cooperação e a criação de consórcios de bibliotecas são exemplos 
em nível institucional, que podem fornecer conteúdo para o conceito de 
“trabalhar juntos”, como o objetivo dos projetos de cooperação. Em termos de 
melhoria de recursos e serviços, entre outros, poderíamos falar de plataformas 
conjuntas para editoração eletrônica, projetos de digitalização retrospectiva, 
elaboração de programas e materiais de qualidade para a alfabetização in-
formacional, políticas de preservação digital, repositórios de pesquisa e de 
gestão de dados ou desenvolvimento cooperativo de coleções (Urbano, 2014, 
p 179, tradução nossa). 

3.14 Marketing

O relatório da Online Computer Library Center (OCLC) – A slice of life research: 
information support for research in the United States (Kroll e Forsman, 2010) – 
enfatiza a pouca visibilidade que as bibliotecas de pesquisa e seus serviços têm. 
Assim, afirma-se: 
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os pesquisadores não possuem a percepção da enorme transformação interior que 
a maioria das bibliotecas têm experimentado na conversão para o acesso digital.  
Os pesquisadores não percebem tudo o que os bibliotecários podem oferecer a seus 
usuários, não se informam sobre os serviços oferecidos e têm pouca ideia do que a 
biblioteca poderia fazer no futuro. Os pesquisadores exigem provas práticas do valor 
direto de ferramentas e serviços de pesquisa. As bibliotecas acadêmicas podem apoiar 
a pesquisa, desenvolvendo e acrescentando ferramentas baseadas nas disciplinas, ofe-
recendo serviços personalizados e enfatizando serviços centrados no usuário (Kroll e 
Forsman, 2010, p. 18, tradução nossa).

Muitos autores notaram a importância do marketing para as bibliotecas.  
A ferramenta é essencial para divulgar seus serviços e demonstrar seu valor e sua 
rentabilidade, reforçando a justificativa de sua existência (González-Fernández-
-Villavicencio, 2015). Além disso, em meio a uma crescente perda de visibilidade, 
o marketing pode assegurar a permanência das bibliotecas, apesar das restrições 
de orçamento e da falta de financiamento; este constrói uma imagem de marca, 
dentro e fora de mídias digitais (Polger e Okamoto, 2013). O marketing é a ponte 
entre o que as bibliotecas oferecem e o que os usuários esperam e precisam. É pre-
ciso comunicar constantemente o que os bibliotecários são capazes de fazer para 
satisfazer às necessidades dos usuários (Thomsett-Scott, 2014).

4 CONCLUSÕES

As bibliotecas dos centros de pesquisa devem oferecer serviços com uma visão 
estratégica para enquadrá-las como parte fundamental do processo de pesquisa. 
Sem essa visão, estas são um corpo isolado, disfuncional e falido, fadado a não 
sobreviver em um mundo altamente competitivo, em constantes mudanças. O 
futuro das bibliotecas de pesquisa não supõe uma ruptura, mas guarda estreita 
relação com seu passado e presente.

A biblioteca especializada deve assumir papel de liderança, evoluindo do papel 
de apoio para tornar-se parte integrante da atividade de produção do conhecimento. 
O bibliotecário precisa ser um verdadeiro especialista no processo de comunicação 
científica para aumentar a produtividade dos pesquisadores e das instituições em que 
trabalham. Dessa forma, a biblioteca aumentará seu prestígio, assumirá seu papel 
na promoção das carreiras dos pesquisadores e contribuirá para a competitividade 
da instituição, de forma a ser vista como algo essencial.
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