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DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DA  

BIBLIOTECA: OS DESAFIOS IMPOSTOS PELA BIBLIOTECA DI GITAL 

Graham Walton 

 

 

Introdução 

 

Um dos desafios mais óbvios impostos pela biblioteca digital é o que fazer com os 

grandes espaços que ficarão vazios nos prédios das bibliotecas como resultado da 

digitalização do conteúdo. No nível estratégico mais alto, existem três alternativas óbvias. A 

biblioteca poderá ceder todo o espaço da biblioteca para departamentos acadêmicos 

previamente tomados por livros, periódicos e coleções especiais e reverter todos os fundos 

em recursos digitais. Outra opção será ceder parte do espaço da biblioteca tomado por livros, 

periódicos e coleções especiais para departamentos acadêmicos mas utilizar o espaço 

remanescente da biblioteca para prover suporte ao aprendizado, ao ensino e a pesquisa. 

Também é factível que a biblioteca estrategicamente não ceda o espaço previamente tomado 

por livros, periódicos e coleções especiais e ainda utilizar o espaço da biblioteca para prover 

suporte ao aprendizado, ensino e pesquisa.  

A Biblioteca Médica na Universidade John Hopkins nos EUA reduziu sua informação 

impressa em 80%, cedeu seu prédio e se mudou para uma localidade mais remota (Schofeld, 

Woodson & Heskins 2010). A Biblioteca da Universidade do Texas em San Antonio vem 

provendo um serviço sem livros impressos por 4 anos ao mesmo tempo que não possui 

virtualmente espaço físico. Isso não está confinado aos EUA quando em 2009, a Biblioteca 

da Universidade Stratchclyde na Escócia produziu seu plano estratégico (Lei 2009). Um 

quilômetro de prateleira de impressão era adicionado a cada ano e o custo de construir as 

instalações estava subindo rapidamente. A Biblioteca portanto propôs ceder 50% de seu 

espaço para os departamentos de ensino, investir mais pesadamente em conteúdo digital, 

instalar prateleiras móveis e descartar a maior parte do material impresso com o seguinte 

mantra “não vá apenas a biblioteca – leve-a com você”.  

O propósito deste trabalho é explorar em maiores detalhes como as bibliotecas podem 

lidar com o desafio da biblioteca digital estrategicamente ao utilizar o espaço físico de formas 

diferentes. Uma visão geral será fornecida de como a tecnologia tem impactado o espaço da 

biblioteca ao longo dos anos. Também haverá uma discussão sobre o que torna o espaço da 
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“biblioteca” diferente de qualquer outro espaço. Consideração será dada sobre como o espaço 

da biblioteca pode ser desenvolvido de forma estratégica para prover suporte ao aprendizado, 

ao ensino e a pesquisa. Este trabalho será concluído com um estudo de caso explorando como 

uma biblioteca de uma universidade alterou o seu espaço no contexto da biblioteca digital 

incluindo o desenvolvimento de um caso empresarial, assegurando conexões paralelas entre a 

biblioteca física e a digital e avaliação de impacto. O contexto deste trabalho será informado 

por meio de um livro recente sobre o ambiente digital e o espaço da biblioteca da 

universidade (Matthews & Walton, 2013).  

 

Tecnologia e o Espaço da Biblioteca ao Longo dos Anos 

 

A Tabela 1 mostra as diferentes tecnologias que impactaram o espaço da biblioteca da 

universidade tanto no passado como no presente. Demonstra que a tecnologia não possui, 

virtualmente, um impacto no espaço físico até a década de 60 quando tecnologias de micro 

formato foram aplicadas para resolver problemas de armazenamento.  

Tabela 1 – Impacto de Tecnologias na alteração da utilização do espaço físico da 

biblioteca 

Período de Tempo Tecnologia aplicada dentro da biblioteca Impacto no Espaço 

Até o fim da década 

de 50 

• Nenhuma tecnologia aplicada além de 

utilização minimamente experimental 

• Espaço físico da biblioteca 

minimamente alterado.  

1960 - 1970 • Automação de processos primários 

incluindo provisão de grandes conjuntos 

de microfilme.  

• Necessidade de prover equipamento 

e armazenamento para microfilme e 

leitores de formato de microfilme.  

1970- 1980 • Bancos de Dados Online para equipe da 

biblioteca utilizar para catalogar.  

• Espaço necessário para equipe da 

biblioteca acessar os bancos de 

dados (compartilhado) 

• Falta de espaço com o aumento de 

impressão adicionado portanto, 

maior dependência do formato 

micro.  

1980 - 1990 • Aparecem catálogos online.  

• CD-ROM Disponível permitia usuário 

final pesquisar primeiro.  

• Microcomputadores tem impacto. 

• Sistemas começam a ser desenvolvidos 

para reserva / retorno de livros online. 

• Catálogo impresso mantido assim 

como catálogo online.  

• Partes da equipe tem computadores 

pessoais.  

• Estações de trabalho com CD-ROM 

já disponíveis.  
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 • Mesas de circulação de livros 

alteradas para instalar computadores 

para reserva/retorno de livros  

• Alteração do espaço da equipe.  

1990 - 2000 • Internet e a Rede Mundial de 

Computadores é inventada e aplicada.  

• Modens são ultrapassados por conexão de 

banda larga.  

• Conexão rápida prove acesso remoto 

a grandes arquivos.  

• Índices de impressão e abstratos 

descartados já que disponíveis 

online. 

• Não é mais necessário ir a biblioteca 

para acessar fontes/recursos.  

•  

2000 - 2010 • Acesso sem fio.  

• Aumento da digitalização de periódicos e 

livros.  

• Google, Amazon etc oferecem serviços 

alternativos.  

• Notebooks ficam mais poderosos.  

 

Mais espaço disponível já que: 

• Coleta de referências não é mais 

necessário.  

• Períodos Digitais obtém grande 

sucesso e periódicos de papel são 

descartados. 

• Livros digitais possuem impacto 

menor do que periódicos digitais 

mais agora permitem a liberação de 

espaço.  

• Centros de informação / aprendizado 

começam a parecer complementares 

às bibliotecas.  

• 2010 - • Aumento da capacidade de dispositivos 

pessoais. 

• Armazenamento de Dados em Nuvem 

 

• Serviços de biblioteca não são mais 

necessários com tantas mesas de 

atendimento.  

 

Houve um impacto gradual crescente entre 1970 e 1990 mas a partir de 1990, a 

velocidade começou a aumentar (e continua a aumentar) como resultado da aparição da 

internet e da rede mundial de computadores.  

Biblioteca como Local Físico no Mundo Digital 

A literatura profissional de bibliotecários sobre espaço físico aumentou 

significantemente em número nos últimos dez anos. A maioria desses trabalhos começam por 

considerar o que deveria acontecer com grandes construções cuja função primária era de 

guardar a informação impressa que agora é digital. Por muitos anos, a visão que tem sido 
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expressa é que biblioteca é o centro da universidade, mas agora, a habilidade de acessar os 

serviços digitalmente de qualquer lugar desafia essa presunção. Em um trabalho com uma 

discussão muito influente, Freeman (2005) argumenta que esta posição central poderá ser 

reclamada. A razão para tal é que a biblioteca é o prédio principal no campus onde a 

comunidade intelectual pode ser encontrada. Se integrada ao prédio da biblioteca, o ICT pode 

torna-la um novo centro de pensamento crítico, reflexivo e colaborativo. As pessoas podem 

se sentir isoladas pelo uso da internet mas a Biblioteca faz o contrário trazendo as pessoas 

para o mesmo prédio que tem o intuito de prover o suporte para o ensino, aprendizado e 

pesquisa.  

Ao longo de muitos anos, o espaço da biblioteca também desenvolveu uma marca ou 

um símbolo por meio do qual a biblioteca é vista como sendo muito mais do que sua coleção. 

Weise (2004) e Demas (2005) descrevem isso como sendo centros de aprendizado, cultura e 

mais. Os bibliotecários podem ser criticados por desenvolver esta representação simbólica 

como sendo mais um museu para livros ao invés de um centro para o aprendizado (Manoff 

2001). Este conceito de biblioteca como um símbolo foi explorado por um estudo da Delphi 

sobre o futuro do espaço da biblioteca (Child, Matthews and Walton 2013). Os participantes 

perceberam a visão do símbolo como sendo uma das tendências contínuas, até mesmo entre 

toda a mudança e evolução. Um participante disse que a biblioteca “é um daqueles lugares 

que possui aquela atração, aquela identidade. Geralmente manda uma mensagem de um lugar 

seguro para ir, para realmente estudar”.  

Outra variação de ideias sobre o espaço e bibliotecas envolve os conceitos do Terceiro 

Espaço desenvolvido por Oldenburg. O terceiro espaço é uma área onde reuniões sociais 

acontecem assim como reuniões sociais que ocorrem no primeiro lugar (casa) e o segundo 

lugar (trabalho). O terceiro lugar fica entre o reino privado da família nuclear moderna e o 

local de trabalho formal. É tipificado pela acessibilidade, propósito e capacidade de reuniões 

informais. Os exemplos mais proeminentes incluem restaurantes, cafés, casas públicas e 

salões de beleza. Esta ideia de um local público aberto e informal posiciona a biblioteca entre 

os locais privados e de trabalho e é muito influente na abordagem moderna do espaço da 

biblioteca. Bibliotecas tem sido descritas como o Terceiro Espaço, que não é nem a casa ou 

espaço pessoal nem uma sala formal ou configuração pública, mas algo híbrido, um local 

público onde as pessoas pode escolher estudar sozinhas, socializar com amigos, e interagir 

com os profissionais do campus como necessário e desejado. A liberdade inerente neste 

conjunto de opções tornou as bibliotecas acadêmicas provavelmente os lugares mais lotados 

em muitos campi, especialmente durante o final da tarde e fins de semana (Miller 2013). De 
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fato, a biblioteca de uma universidade (Portsmouth University: 

http://www.port.ac.uk/library/services/3rdspace/) nomeou seu espaço de aprendizado social 

de “3º Espaço”.  

A importância atribuída ao “local da biblioteca” é desafiada por Ross e Senney (2008) 

que argumentam que o propósito primário do prédio da biblioteca é de ser um armazém. Se 

este propósito não for mais o principal, então eles questionam o porque do prédio ser 

chamado de “biblioteca” se o material impresso está desaparecendo. O desafio para  o 

provedor da biblioteca digital é, se eles decidirem que o espaço físico da biblioteca é 

estrategicamente importante, como configura-lo para que atenda as necessidades dos 

aprendizes e pesquisadores do século 21.  

Independente da biblioteca se ver estrategicamente como puramente digital ou híbrida, 

o que não é questionável é que o “propósito maior de uma biblioteca acadêmica é de prover 

suporte ... a missão da sua instituição parente” (Moran 1992, página 1157). Com as atividades 

principais das universidades sendo o aprendizado, o ensino e a pesquisa, se a universidade 

decidir que o espaço da biblioteca deve ser desenvolvido pela biblioteca, eles deverão decidir 

como realizar isso. Isso é um desafio real conforme Bennett (2005, página 23) identificou 

como “aqui não existe um paradigma para a biblioteca acadêmica do futuro porque nós ainda 

não trouxemos a tona o que sabemos... para suportar o projeto da biblioteca. Quando nós o 

fizermos, nós então seremos capazes de alinhar as operações da biblioteca e o espaço da 

biblioteca com a missão fundamental das faculdades e universidades que patrocinam as 

mesmas. É realinhando as bibliotecas com as missões institucionais que o paradigma para o 

futuro será encontrado.” Essa necessidade de fundamentalmente reavaliar o papel do espaço 

físico da biblioteca é ainda endossado por Freeman (2005) que afirma que a biblioteca “deve 

ser vista com uma nova perspectiva e entendimento se a mesma deverá alcançar seu potencial 

ao agregar valor ao avanço da missão acadêmica da instituição e em crescer com esta 

instituição no futuro”.  

 

Espaço da Biblioteca e o Suporte Estratégico para o Aprendizado e Educação na Era 

Digital 

Antes que as bibliotecas embarquem na alteração de seus espaços, o entendimento 

detalhado sobre as tendências atuais de aprendizado e ensino é necessário. Em termos de 

aprendizado e ensino, Jamieson (2013) reivindica que existe uma alternância paradigmática 

como resultado de pesquisa de aprendizado dos alunos. Muitos estudos sobre o aprendizado 

dos alunos foram concluídos e utilizado para influenciar as abordagens para o aprendizado e 
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o ensino. O ensino tradicional de modelos centralizadores onde o bom ensino é igual a 

transmissão de conhecimento fora substituído com a abordagem centralizada no aluno onde a 

ênfase está na construção do conhecimento por meio de situações compartilhadas. É também 

apreciado agora que existem variações nos estilos de aprendizado dos alunos com 

preferências individuais para o aprendizado que resultou em um movimento na direção do 

ensino centrado no aluno. AMA (2006) estabeleceu outras alterações em aprendizado e 

ensino. A movimentação para conhecimento voltado para a economia assegurou a demanda 

para uma mão de obra mais qualificada, altamente especializada, criativa e flexível. A nova 

ênfase sobre raciocínio crítico e resolução de problemas complexos substituiu a ênfase em 

conhecimento factual. O novo conhecimento se baseia no que as pessoas já sabem e 

acreditam e que quando estas crenças são identificadas, desafiadas e alteradas, o real 

aprendizado acontece. Bransford et al (2000) identificou os três estilos de aprendizado 

principais que são suportados por uma base forte de conhecimento: aprendizado por meio da 

reflexão, aprendizado por realizar a tarefa e aprendizado por meio de conversa. 

Em paralelo com as alterações em pedagogia, a influência das Tecnologias de 

Comunicação de Informação (ICT) no aprendizado e ensino de educação superior também é 

significativa. Bettham e White (2013) investigaram as expectativas de alunos de 

universidades e as experiências do ICT. Eles reconhecem que fatores tais como experiência 

escolar, cultura nacional e histórico familiar, mas a maioria dos alunos agora espera: 

• Conexão Wi-Fi robusta e ubíqua nas localidades do campus;  

• Equipe de Ensino com habilidades de ICT para operar de forma eficaz no ambiente 

digital;  

• A capacidade de facilmente conectar seus próprios dispositivos a rede da 

universidade e de receber suporte (central de ajuda) ao utilizar seus próprios 

dispositivos e serviços no campus; 

• Acesso a uma grande variedade de espaços de aprendizado com Wi-Fi robusta, locais 

de armazenamento, espaço nas mesas, tomadas de fácil acesso; 

• Acesso a dispositivos institucionais em paralelo aos seus, especialmente 

computadores e impressoras.  

AMA (2006) identificou sete tipos espaciais diferentes de espaços de aprendizado que 

são necessários para prover suporte aos estilos pedagógicos diferentes assim como 

incorporação das Tecnologias de Comunicação da Informação (ICT). Os quatro a seguinte 

são espaços de aprendizado significativamente diferentes para o ensino e o aprendizado 
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(AMA 2006): 

• Ensino em Grupo / Espaço de Aprendizado: formato tradicional de salas de 

aula sendo desafiados. Aprendizes veem um ao outro e tem mesas voltadas para o 

aprendiz para encorajar trabalho em grupo. Equipamento para filmar os 

procedimentos. 

• Par-a-Par e Espaços de Aprendizado Social: salas de seminário tradicional mas 

agora transformadas em espaços de reunião mais informais (em cafés, salas de 

grupo, salas de compartilhamento de computadores). Hardware e software 

sofisticado para exceder os computadores pessoais individuais. Diferentes mesas 

e cadeiras para lidar com estadias curtas e mais longas.  

• Grupos de Aprendizado: grupos de espaços de aprendizado projetados para 

diferentes modos de aprendizado incluindo espaços de aprendizado interativos e 

de grupo, espaços de aprendizado social.  

• Espaços Individuais de Estudo: tipicamente nas áreas da biblioteca, salas de 

computadores e salas de estudo para prover suporte às atividades individuais de 

estudo e escrita/criação. Mais ICT introduzido com condições ergonômicas e 

ambientais melhores. Energia e dados são essenciais. Acústica silenciosa e boa 

qualidade do ar.  

Bennett (2003, página 1) aponta que os bibliotecários e outros na universidade 

precisam se perguntar como o espaço da biblioteca pode avançar o “núcleo da missão de 

aprendizado e ensino de suas instituições”. Como as bibliotecas escolhes tornar seu espaço 

válido e relevante no mundo do aprendizado e do ensino descrito acima onde o ICT é 

centralizado é o verdadeiro desafio. Muitos sugerem uma abordagem radical com Watson 

(2010, página 49) afirmando que a escolha é de “completamente repensar como nós 

projetados e configurar a nossa Biblioteca ou nós podemos aceitar onde nós estamos e 

construir novas bibliotecas velhas”.  

Freeman (2005) identificou algumas características do espaço da biblioteca: 

• A TI se torna o catalisador que transforma a biblioteca em um centro intelectual mais 

vital e crítico;  

• A biblioteca é a única localidade centralizada onde TI nova e emergente pode ser 

combinada com conhecimento tradicional em um ambiente de serviço rico e focado 

no usuário; 
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• O espaço da biblioteca deve ser flexível, acomodar TI em constante evolução e 

utilização assim como se tornar um laboratório para novas maneiras de aprendizado e 

de ensino em um ambiente de rede / rede sem fio;  

• A premissa de “planejar as bibliotecas deve possuir acesso 24 horas, com serviços 

críticos e tecnologia fornecida e localizada quando e onde forem necessárias”.  

• A biblioteca “deve incluir espaços flexíveis que “aprendem” assim como salas de 

leitura tradicional para inspirar o estudo”.  

Em termos de desafios da biblioteca digital, muitas universidades ao redor do mundo 

escolheram investir pesado no desenvolvimento do espaço físico para prover suporte ao 

aprendizado e ao ensino. Apenas no Reino Unido, grandes investimentos foram feitos em 

novos prédios ou em grandes reformas nas Universidades de Aberdeen, Birmingham, Leeds e 

Manchester. Uma curta leitura do website Designing Libraries 

(http://www.designinglibraries.org.uk) irá apresentar maneiras criativas e inovadoras que o 

novo espaço da biblioteca está sendo desenvolvido ao redor do mundo. Uma tendência é a 

criação de centrais de informação (Heitsch & Holley 2011) que foram desenvolvidos pela 

primeira vez na década de 90. Nomes alternativos para estes espaços são Salão de Jogos da 

Informação, Central de Informação, Estação de Mídia e Central de Informação. A lógica para 

as centrais de informações é de mover o design das bibliotecas de armazém de livros para 

focar no que os usuários querem. As centrais de informação contém muito do que já está 

disponível nas bibliotecas tradicionais mas também diferentes espaços de aprendizado e 

tecnologias.  

 

Espaços da Biblioteca e Suporte Estratégico para Pesquisa na Era Digital 

As bibliotecas que quiserem desenvolver espaços para pesquisa, também necessitam 

de mais informações sobre o ambiente mutante da pesquisa. Incluso entre os 

desenvolvimentos e questões estão: 

• Publicação de livre acesso;  

• Computação em nuvem;  

• Rede Social Online;  

• Equipes de Pesquisas de Disciplinas Diferentes; 

• Desenvolvimento de políticas e financiamento de mandatos de corpo letivo;  

• Aumento de produção acadêmica em muitos campos;  

• Habilidade de compartilhar grandes quantidades de dados raros;  
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• Aumento digital em humanas (onde as tecnologias de computação utilizadas em tipos 

de questões que são tradicionalmente relacionadas a humanas).  

Um manifesto fora produzido por Bourg, Coleman e Erway (2009) de como as bibliotecas 

acadêmicas devem prover suporte para o processo de pesquisa. Eles argumentam que no meio 

da mudança rápida e geralmente imprevisível, as bibliotecas acadêmicas podem reter sua 

posição como parceiros críticos no escopo da pesquisa ao antecipar, entender e abordar os 

desafios e oportunidades inerentes com a nova prática de pesquisa.  

Carroll (2011) explora o tipo de espaço físico que os pesquisadores necessitam. A 

natureza de seu trabalho significa que eles podem se sentir isolados e cada vez mais existe a 

necessidade de espaços que suportem a interação. Isso pode promover a geração e o 

compartilhamento de ideias novas e criativas. Estes ainda seriam ambientes de estudo privado 

mas aspirariam a se tornarem espaços flexíveis e misturados que podem ser adaptados às suas 

necessidades. Um único local conveniente que ofereça diferentes requisitos (e conflitantes?) é 

algo que poderia ser apreciado. Ao mesmo tempo, os pesquisadores estão utilizando o espaço 

físico da biblioteca de formas diferentes, ilustrado em um estudo de alunos pós-graduandos 

em três bibliotecas de Universidades do Reino Unido (Beard e Bawden 2012). Eles chegaram 

a várias conclusões, incluindo: 

• Espaço da biblioteca é menos válido para pós-graduandos uma vez que já possuem 

seu próprio espaço;  

• Um local silencioso de estudo é mais importante para eles do que comparado a áreas 

comuns ou de grupo;  

• Pós-graduandos de diferentes nacionalidades possuem visões diferentes sobre os 

espaços das bibliotecas;  

• Recursos impressos são alternativas não satisfatórias em comparação a versões 

eletrônicas. 

A conclusão do estudo é que pós-graduandos provavelmente gostariam que a biblioteca 

fornecesse um espaço com instalações excelentes de computação, um espaço silencioso 

adequado e áreas de estudo em grupo que sejam separadas das áreas principais. Também 

existe a necessidade de equipe com conhecimento suficiente sobre a coleção, especialmente 

fontes eletrônicas. Descobertas similares foram descritas por Gannon-Leary, Bent e Webb 

(2008) que salientaram também a importância da boa infraestrutura de computadores, áreas 

silenciosas e espaços individuais de estudo.  



10 

 

Corrall (2014) fornece uma visão mais conclusiva de como as bibliotecas podem fornecer 

espaço específico para atender as necessidades dos pesquisadores. Ela argumenta que a 

equipe de doutorado e pós doutorado / pesquisadores novatos que possam ainda não ter seus 

escritórios são o público chave para o espaço da biblioteca. As iniciativas de diversas 

bibliotecas de universidades em prover “centrais de informação” como parte de uma nova 

construção ou reforma são mencionadas. As instalações tem o controle, tipicamente, 

controlado para excluir os graduandos com o espaço sendo utilizado para prover suporte de 

dados interdisciplinar para pesquisa intensa. Os serviços são oferecidos em parceria com 

outros serviços da universidade incluindo a escrita de concessão, condução de pesquisas, 

direitos autorais e publicação de acesso livre. Existem diversas bibliotecas de universidades 

ao redor do mundo que desenvolveram seus espaços para focar nas necessidades dos 

pesquisadores, incluindo a Universidade de New York e Universidade do Estado da Carolina 

do Norte nos EUA, a Universidade de Auckland na Nova Zelândia e a Universidade Warwick 

no Reino Unido.  

 

Estudo de Caso no Desenvolvimento do Espaço da Biblioteca da Universidade 

 

Algumas das questões principais que necessitam ser abordadas no desenvolvimento 

estratégico do espaço da biblioteca será explorado utilizando a reforma no total de £4.8 

milhões de libras (cerca de $8.066.773,00 milhões de dólares) da Biblioteca da Universidade 

de Loughborough como estudo de caso. A Universidade de Loughborough possui um único 

campus no centro da Inglaterra é foca fortemente na pesquisa com 1000 pessoas integrando o 

quadro acadêmico / funcionários, 12000 alunos graduandos, 1400 alunos pós-graduandos 

(ensino) e 921 alunos pós-graduando (pesquisa). A Biblioteca investiu fortemente em 

informação eletrônica e prove uma grande variedade de serviços de biblioteca digital: 

• Oferece mais de 37.000 periódicos eletrônicos;  

• Aplicativo da Biblioteca desenvolvido para prover acesso móvel aos serviços;  

• Acesso fornecido por meio de 150 bancos de dados eletrônicos;  

• Mais de 200 estações de trabalho com computadores de acesso livre na Biblioteca; 

• Catálogo de Acesso Público Online da Biblioteca substituído por ferramenta de 

descoberta de fontes;  

• Páginas internet da Biblioteca, Facebook, Tweet, blog utilizado para comunicados 

e divulgar serviços aos usuários;  
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• Programas de literatura digital detalhados e extensos entregues aos alunos;  

• Repositório Institucional gerenciado e administrado com cerca de 12000 itens 

completos de texto;  

• Cerca de 10000 livros eletrônicos.  

O prédio atual da Biblioteca é um prédio de três andares aberto na década de 80 mas 

houve pouco investimento no espaço físico até 2013. A soma de £4.8 milhões de libras foi 

utilizada para: 

• Aumentar espaço com um andar adicional; 

• Aumentar e melhorar as instalações de estudo em grupo, 10 salas de estudo em grupo 

e 6 cabines disponíveis para reserva;  

• Novo projeto do nível 3 para criar um ambiente de aprendizado de artes de última 

geração;  

• Tornar a área de entrada da Biblioteca mais impressionante;  

• Aumentar o número de computadores de acesso livre de 160 para 200;  

• Substituir todas as instalações sanitárias e aumentar de 20 para 39;  

• Instalação de bebedouros em todos os quatro andares da Biblioteca;  

• Aumentar os espaços para estudo de 300 para cerca de 1370;  

• Criação de área com 70 espaços silenciosos de estudo;  

• Instalação de novo carpete em todo o prédio;  

• Utilizar mais a luz natural ao construir um átrio;  

• Instalação de novas mesas de informação e pesquisa em todo o prédio; 

• Relocação da clínica de computadores na Biblioteca; 

• Melhorar e aumentar a rede Wi-Fi em todo o prédio;  

Persuadir a Universidade de Loughborough para prover as £4.8 milhões de libras para 

reformar a Biblioteca teve que ser realizado por meio da criação de um estudo de caso bem 

feito e completo que demonstrava que a Universidade receberia um retorno sobre o 

investimento. Como em muitos países, o Reino Unido vem experimentando uma época 

desafiadora financeiramente com cortes de investimentos sendo realizados na maioria dos 

setores públicos. As Universidades certamente não escaparam dessas restrições onde os 

gastos são continuamente questionados e reduzidos. Utilizando dados de diferentes fontes, a 

Biblioteca forneceu a Universidade um estudo de caso completo que resultou na liberação do 

financiamento. Os argumentos feitos no Estudo de Caso juntamente com as evidências 

fornecidas para provar o caso estão incluídos e detalhados na Tabela 2. 
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A Biblioteca também assegurou que o espaço digital e o espaço físico estavam 

integrados e não vistos como sendo diferentes ou em competição. Planejamento cuidadoso foi 

realizado para assegurar que o espaço físico da biblioteca pudesse suportar a biblioteca digital 

e vice versa. Em termos do espaço físico da Biblioteca, conexão de internet sem fio confiável 

e rápida foi instalada em todo o prédio com os alunos sendo capazes de utilizar seus próprios 

dispositivos em mesas de estudos equipadas com duas tomadas de energia e pontos de 

conexão de dados. As salas de estudo em grupo foram equipadas a fim de permitir que os 

alunos utilizem ICT de forma colaborativa (tanto fornecido pela Universidade como próprio). 

Existe uma Clínica de Computadores na Biblioteca onde os alunos podem levar seus próprios 

dispositivos em busca de auxílio na resolução de problemas. A assinatura digital está presente 

em toda a Biblioteca salientando os recursos digitais.  

Em termos de como o espaço da biblioteca digital pode ser suportado pelo espaço 

físico da biblioteca, as pessoas podem reservar as salas de estudo a partir da página da 

Biblioteca na internet. A página da Biblioteca na internet também fornece informações sobre 

os diferentes espaços de aprendizado fornecidos pelo prédio. Mídias sociais tais como FlickR, 

Library Blog, Twiter, Facebook são utilizados para divulgar o espaço da Biblioteca e também 

serve como uma forma de colher feedback dos usuários.  

Tabela 2 – Argumentos utilizados no estudo de caso da Biblioteca da Universidade para 

a Universidade de Loughborough investir na reforma da Biblioteca 

 

Argumento 1: usuários da biblioteca estão insatisfeitos com o número, variedade e qualidade dos espaços de 

estudo disponíveis;  

Evidência (Walton 2010): Apenas 65% estavam ligeiramente ou muito satisfeitos com as instalações de estudo. 

Frases dos alunos incluem: Aumentar o tamanho da biblioteca como um todo para mais de tudo. / Tornar a 

biblioteca maior uma vez que existe apenas uma biblioteca para a universidade toda. / Áreas silenciosas 

maiores / mais ambientes de aprendizado social.  

Argumento 2: Alunos tem dificuldades em acessar um computador conectado a rede na biblioteca.  

Evidência (Walton 2010):  Apenas 41% das pessoas estavam ligeiramente ou muito satisfeitas com a provisão 

de computadores na biblioteca (número 14 entre 15 serviços em termos de satisfação geral). Melhorar o acesso 

aos computadores foi o segundo pedido na lista dos desenvolvimentos desejados para a Biblioteca.  

Argumento 3: Espaço do prédio da biblioteca recebia comentários negativos dos usuários: 

Evidência (Stephens & Estall 2011) Frases dos alunos incluem: No geral, eu descreveria a Biblioteca como 

excelente porém eu acho que uma mão de tinta não faria mau. / O prédio não é um lugar bom para se trabalhar 

(é sem graça e sem vida por dentro) / Prédio muito feio, paredes de concreto nu e tubulação de ventilação 

exposta no teto.  
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Argumento 4: Em termos de espaços de estudo por aluno, a Biblioteca da Universidade de Loughborough fica 

muito atrás da concorrência.  

Evidência (SCONUL 2010) A Biblioteca da Universidade de Loughborough possui uma razão de 1:11 assentos 
para graduandos comparado com a razão de 1:7 assentos na média para Universidades similares no Reino 
Unido.  
Argumento 5: A Biblioteca aumentou os espaços de estudo o máximo que pode, e não existem outras opções. 

Evidência 6: Entre 2008/2009 e 2009/2010 houve um aumento de 11% nos espaços de estudo. Entre 2009/2010 

e 2010/2011 houve um aumento de 0.6%. Entre 2010/2011 e 2011/2012 houve um aumento de 0%. 

Argumento: Ao escolher uma universidade, o aluno prospectivo e seus pais cada vez mais observam a provisão 

de uma biblioteca moderna e espaçosa como um indicador chave de qualidade.  

Evidência 7: O número de pais e alunos prospectivos que visita a Biblioteca em Dias de Visitação para observar 

as instalações está aumentando a cada ano.  

Argumento: A reforma da Biblioteca terá bom custo benefício. 

Evidência 8: Os custos estimados da Biblioteca da Universidade de Loughborough para cada espaço de estudo 

adicional é de £16,000. Nas universidades competidoras, o custo para cada espaço de estudo adicional variam de 

£18,500 a £21,300. 

Argumento 9: Reformar a Biblioteca será ambientalmente bom.  

Evidência A redução do consumo de energia para a reforma proposta é de 63,343 kWh o que equivale a 

redução de 40.5% e uma redução anual de emissões de carbono de 12.7 toneladas.  

Argumento 10: O prédio da biblioteca é amplamente utilizado e o nível de utilização está aumentando 

anualmente. 

Evidência (SCONUL 2011) : A porcentagem do aumento de utilização entre 2008/2009 e 2009/2010 foi de 

16%. A porcentagem do aumento de utilização entre 2009/2010 e 2010/2011 foi de 8%. A porcentagem do 

aumento de utilização entre 2010/2011 e 2011/2012 foi de 7%. 

Argumento 11: Pesquisadores e pós graduandos identificaram a necessidade de um espaço silencioso de 

verdade. 

Evidência (Walton 2010): Pós Graduandos e Pesquisadores indicam que a Biblioteca deve utilizar qualquer 

espaço extra para propósitos de estudo silencioso.  

Argumento 12: A biblioteca possui um perfil bem elevado já que a maioria dos alunos utiliza o prédio.  

Evidência (União de Alunos da Loughborough de 2011) 97% dos alunos utilizam a Biblioteca da Universidade.  

 

A Universidade de Loughborough liberou o financiamento da reforma da biblioteca 

mas esperava evidências para demonstrar os benefícios do investimento. Diversos tipos de 

dados utilizam pesquisas online com o usuário, uma pesquisa online com funcionários da 

Biblioteca e alguns grupos focais de acionistas internos da Universidade (incluindo a equipe 

da Biblioteca). Um estudo etnográfico foi realizado em um dos espaços de aprendizado social. 

Pesquisas únicas com alunos foram realizadas em diferentes momentos para avaliar como 

certos espaços estavam sendo utilizados. O acesso controlado ao prédio da Biblioteca permite 

métricas detalhadas sobre os níveis de ocupação a ser coletado. A Biblioteca assegurou que 
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estes resultados são compartilhados com toda a Universidade para que os mesmos tenham a 

certeza de que o investimento foi justificado.  

Conclusão 

Em 1998, Lynch escreveu um capítulo intitulado “Recomputadorização da 

Biblioteca” onde ele considerou como as tecnologias digitais iriam impactar as bibliotecas. 

Em sua conclusão, ele fez uma afirmação que é cada vez mais relevante agora do que jamais 

foi “neste ambiente digital, as bibliotecas são tanto imensuravelmente valiosas e 

intensivamente vulneráveis (Lynch 1998, página 20). Essa frase captura a tensão de como o 

espaço físico se encaixa na biblioteca digital. O espaço físico que foi vago após armazenar 

material impresso pode se tornar uma ameaça ou uma oportunidade? Se a biblioteca decidir 

prover o espaço físico, deverá ser apenas o que os alunos, pesquisadores e acadêmicos 

necessitam mas também deverá ser pelo menos tão bom quanto em outros lugares. As 

bibliotecas podem se tornar simplesmente digitais ou significativamente reduzir o espaço 

físico ou alterar a utilização do espaço. Todas as estratégias são válidas mas o fator comum 

que estas devem ter é o fato de que refletem o que os usuários querem e o que a instituição 

necessita. Não poderá haver a expectativa após a escolha de uma estratégia, de que todas as 

questões serão resolvidas. Se o espaço físico tiver que ser desenvolvido para atender ao 

desafio da biblioteca digital, esta não é uma opção fácil. Muitas questões precisam de 

resposta, incluindo:  

• Quais serviços e instalações devem ser oferecidos pela biblioteca? 

• Deve haver acesso controlado ao espaço da biblioteca? 

• Devem os grupos como pesquisadores / acadêmicos terem seu próprio espaço 

dedicado na biblioteca? 

• A biblioteca irá gerenciar seu próprio espaço ou se tornará uma parceria com outros 

departamentos? 

• Como que a equipe deverá ser distribuída no espaço da biblioteca? 

• Algumas atividades devem ser realizadas na biblioteca ou em outros lugares? 

A bibliotecária aposentada da Biblioteca Britânica, Lynne Brindley, encapsula o desafio 

ao afirmar que “nós temos que trabalhar com a incerteza e complexidade e estabelecer um 

curso em nosso futuro digital que é apropriado para a nossa própria instituição e para a 

missão que desejar alcançar (Brindley ix 2010) 
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