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Editoras criam produtos para demanda acadêmica   
 
 
A reprodução parcial ou integral de livros técnicos e científicos em máquinas copiadoras gera 
prejuízo anual de cerca de R$ 350 milhões às editoras de obras desta natureza. O valor é 
equivalente ao faturamento do setor a cada ano, o que significa que haveria mercado 
suficiente para que as editoras vendessem o dobro, segundo dados da Associação Brasileira de 
Direitos Reprográficos (ABDR). Paralelamente a isso, há o fato de que, nos últimos dez anos, o 
número de universitários duplicou, já a quantidade de exemplares de livros técnicos e 
científicos vendida teve queda de 44% no Brasil. Em grande parte, os números se explicam 
pelo fato de os universitários encontrarem na cópia dos livros uma saída para ter acesso à 
bibliografia recomendada pelas faculdades a um custo inferior ao preço do livro original. De 
olho nesses números - e na tentativa de preservar direitos autorais e minimizar os prejuízos -, 
o mercado editorial vem desenvolvendo produtos especialmente voltados para o setor 
universitário. 
 
A editora Saraiva, por exemplo, lançou aquilo que chamou de "edição customizada". A 
proposta prevê que seja feita uma parceria entre a editora e uma faculdade que esteja 
interessada em personalizar um livro de acordo com as necessidades pedagógicas de cada 
curso. A faculdade consulta seus professores e coordenadores para encontrar textos que sejam 
relevantes e adequados a determinado curso. Diante do pedido, a Saraiva se dispõe a montar 
uma espécie de apostila com trechos de diferentes livros, de diversos autores. Para os autores 
de cada artigo ou capítulo, a editora pede uma autorização para que o texto seja publicado em 
uma coletânea. Essa autorização, em geral, é concedida em troca de algum valor. Preservando 
os direitos dos autores das obras, a editora imprime o livro na quantidade encomendada pela 
universidade e os vende para os alunos da instituição. O preço, segundo a Saraiva, é 
equivalente a uma xerox. 
 
O objetivo é fazer com que, diante do baixo custo e da variedade de textos compilados, o 
aluno se desestimule a fazer uma cópia xerográfica e, em vez disso, compre um livro que 
agrega muitos dos textos que lhe serão úteis. O produto, que já existe em editoras 
estrangeiras, é novidade no Brasil e divide opiniões tanto no setor editorial quanto entre as 
instituições de ensino superior. 
 
MÉRITOS 
  
Spina, da Tancredo Neves  
  
No curso de Ciências da Computação das Faculdades Tancredo Neves (SP), são recomendados, 
pelos professores, cerca de 30 livros a cada ano, que servem de bibliografia básica para os 
estudos. Cada um custa, pelo menos, R$ 80. Do total de alunos do curso, apenas cerca de 
10% adquire alguns desses livros. Os demais não compram - usam apenas o material da 
biblioteca ou recorrem à reprografia. A estimativa é do coordenador do curso, Edison Spina, 
que comemora a novidade. "Sabemos que o poder aquisitivo dos alunos não acompanha o 
preço dos livros e que, por isso, alunos interessados em aprender vão sempre procurar saídas, 
como as xerox." Spina diz que as editoras não podem ignorar a tecnologia que hoje permite 
até mesmo reproduções caseiras. "A editora que consegue lançar um modelo de negócio 
adequado a este novo mercado está no caminho certo da luta pela sobrevivência", diz. 
 
Há ainda quem acredite que o produto pode ampliar a gama de textos a que os alunos podem 
ter acesso.  
 
 
 
 
 



 
 
 
   
Brito, da Unicapital  
"Nenhum aluno compra um livro por causa de um ou dois capítulos indicados pelo professor.  
Com esse compilado, os alunos podem ter em mãos uma obra muito rica e diversa", analisa 
Aléxis Couto de Brito, coordenador do curso de Direito da Unicapital, também de São Paulo. 
Segundo Brito, na universidade não há máquinas para cópias, tampouco os professores 
deixam textos em casas de reprografia. "Esse tipo de obra elimina o medo que a faculdade 
tem de incorrer no crime contra os direitos autorais", diz. 
 
O medo de que fala o professor advém do fato de a Lei Federal de Direitos Autorais, de 1998, 
dizer que os direitos morais e patrimoniais da obra intelectual pertencem somente aos autores 
dela. Dessa forma, reproduzir uma obra sem autorização do autor configura crime. 
 
A mesma lei, no entanto, traz uma exceção. Não é crime "a reprodução, em um só exemplar, 
de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de 
lucro". A ressalva consta do artigo 46 da Lei 9.610. Um aluno que queira fazer uma cópia de 
uma pequena parte de um livro, exclusivamente para uso próprio, não infringirá a lei. As casas 
de cópias que lucram com essa prática, estas sim, estão em desacordo com o regulamento 
federal. Portanto, colocar máquinas de cópias à disposição do aluno, dentro da faculdade, e 
cobrar por isso pode ser interpretado como crime. Mesmo que a instituição de ensino tenha a 
boa intenção de multiplicar o conhecimento. 
 
CRÍTICAS  
Apesar das vantagens apontadas por alguns professores, há quem faça ponderações em 
relação ao produto, especialmente por questões pedagógicas. Segundo Vandimara Saes, 
diretora gerencial da Faculdade de Direito Damásio de Jesus, a falta de comunicação entre os 
textos e de continuidade da lógica da obra pode não ser interessante para o aluno. "A proposta 
facilita o acesso à obra, mas é preciso analisar com cuidado se o conteúdo que chega ao 
estudante não fica muito truncado. Cabe avaliar caso a caso e ver qual o benefício de ter 
vários capítulos avulsos. Porque no decorrer do curso, outros capítulos podem ser estudados e 
ele acabará tendo partes de vários livros espalhadas por várias apostilas". 
 
Algumas editoras também engrossam o coro dessa crítica. Dizem que o fracionamento das 
obras e a publicação de partes delas não é a melhor solução para os estudantes por não 
estimular a leitura integral de um livro. "O aluno deveria ser incentivado a freqüentar as 
bibliotecas ou mesmo adquirir os livros originais, porque o contato com uma obra é uma 
experiência única, que não pode ser substituída por frações, mesmo que elas ainda apareçam 
em formato de livro", diz Marilena Vizentin, editora-assistente da Edusp, a editora da 
Universidade de São Paulo. Ela também faz uma ressalva quanto à vida útil da obra. "As obras 
fracionadas se tornam obsoletas rapidamente, pois a cada ano os programas escolares mudam 
e, com eles, mudam também os textos escolhidos. É uma obra de consumo imediato", analisa. 
 
Coriolando Beraldo, diretor da Forense Universitária, vai mais longe na crítica. "Acho que 
pedagogicamente é nota zero. Cursos como Medicina, Direito e Engenharia não podem ensinar 
à base de compilados. Isso agride a formação do estudante e desrespeita o pensamento 
integral do autor", diz. Para Beraldo, a solução para que seja assegurado acesso dos alunos 
aos livros é o apoio governamental. "O governo federal tem uma política de educação tacanha, 
que não estabelece como prioridade levar o livro ao aluno. Se tivéssemos apoio, teríamos 
condições de fazer livros mais baratos."  
 
Na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), era comum ver os professores escreverem textos 
com finalidade didático-pedagógica e deixarem à disposição dos alunos, para ser xerocopiado, 
dentro da faculdade. Há dois anos, incomodado com esse sistema, Valter Kuchenbecker, 
diretor da editora da Ulbra, percebeu que o volume de produção acadêmica dos docentes era 
grande o suficiente para render uma espécie de livro para cada disciplina. 
 



"Entusiasmei os professores para que compilassem todos os textos que serviam de base para 
um semestre acadêmico e levassem à editora da Ulbra", lembra. Na editora, cada professor 
recebeu orientação editorial, metodológica e pedagógica para que transformassem os textos 
independentes em uma obra integral. Cada trabalho virou o que na Ulbra é chamado de 
"caderno universitário", que custa o valor aproximado de uma cópia xerográfica. "Um caderno 
de cem páginas custa R$ 11,50 para reproduzir. Aqui, o caderno original é vendido a R$ 9, na 
livraria da faculdade", conta. 
 
Hoje a universidade publica mais de 400 cadernos, que são atualizados, reeditados e 
reimpressos a cada semestre. Com uma tiragem mínima de 50 exemplares por caderno, a 
editora produz e vende pelo menos 40 mil exemplares ao ano. Além de proteger os direitos do 
autor, que é professor da casa, o projeto leva aos alunos um material a um custo que eles 
podem pagar. "É claro que isso não elimina a indicação de outros livros. Mas, nos textos 
próprios, os professores têm liberdade de explicar a respeito de outros autores, fazer 
correlações com objetivo didático e citar trechos com os devidos créditos, como se faz em todo 
trabalho acadêmico sério", diz Kuchenbecker. 
 
Segundo o diretor, no começo os professores ficaram surpresos em ver que em pouco tempo 
os textos avulsos tornavam-se uma apostila, publicada com o nome do professor. "Isso 
estimula o professor a produzir mais e aprofundar os estudos para conseguir publicar um 
livro", diz. O projeto, que foi apresentado na Associação Brasileira das Editoras Universitárias 
(Abeu), entidade presidida por Kuchenbecker, já atraiu algumas editoras comerciais, 
interessadas em reproduzir os cadernos da Ulbra para o grande público, no mercado comercial. 
"As editoras acreditam que o conteúdo pode interessar estudantes de outras instituições", 
conta Kuchenbecker. Inspirada na experiência da Ulbra, hoje também a Unisul, de Santa 
Catarina, adotou a idéia. 
 
Para a ABDR, entidade que congrega cerca de cem editoras de livros técnicos e didáticos e que 
pretende conscientizar a sociedade a respeito da reprodução ilegal, as alternativas encontradas 
pelo mercado editorial para combater a pirataria funcionam. "Acreditamos que iniciativas como 
a da Saraiva realmente ajuda a combater ou, pelo menos, reduzir o desrespeito com os 
direitos autorais", avalia Dalton Morato, advogado especialista em direito autoral e consultor 
jurídico da ABDR. 
 
Na tentativa de facilitar o acesso dos estudantes às obras completas e, assim diminuir a 
reprografia ilegal, a entidade resolveu promover uma campanha, envolvendo diversas editoras, 
para conceder descontos de até 40% sobre o valor de capa dos livros técnicos, didáticos e 
científicos para as bibliotecas universitárias. Também eram oferecidos frete gratuito e opção de 
parcelamento dos custos. 
 
A campanha, que durou de outubro último a março deste ano, frustrou as expectativas da 
ABDR. Embora ainda não tenha sido finalizado o balanço oficial com o número de exemplares 
vendidos, segundo Morato, as estimativas apontam um resultado abaixo de esperado. 
 
"Percebemos que a procura foi pequena. Achamos que houve enorme falta de prioridade das 
universidades em enriquecer seus acervos. Talvez essas instituições entendam que as suas 
bibliotecas já estão adequadas, o que é bem questionável", diz o advogado. 
 
Segundo Morato, a postura das escolas que não estão interessadas em ampliar suas 
bibliotecas não difere da visão do governo federal, que, nos últimos anos, não teria destinado 
recursos para a aquisição de novas obras. "Os acervos das bibliotecas das universidades 
federais não vêm recebendo novos livros já há dois anos", diz. 
 
Findo o projeto junto às universidades, a ABDR estuda agora criar uma forma de combater a 
pirataria dialogando direto com os estudantes. A proposta é criar um portal na internet de 
livros digitalizados, em arquivos eletrônicos, para que fiquem disponíveis para download. O 
sistema, que deve cobrar taxas para liberar o acesso ao conteúdo, por meio de pagamento via 
computador, prevê a venda de capítulos ou trechos independentes das obras, e não do livro 
todo.  



"Se comprar o livro todo digitalmente, vai ficar mais caro do que comprar o livro já impresso. 
Dessa forma, estimulamos a compra do livro e, ao mesmo tempo, oferecemos uma alternativa 
à cópia parcial, protegendo editoras e autores", diz Morato. 
 
Atualmente, a proposta ainda está no papel e tem lançamento previsto somente para o 
segundo semestre. Na fase atual, as condições de mercado vêm sendo analisadas e a entidade 
procura conquistar mais parceiros entre as editoras. Paralelamente aos novos projetos, a 
ABDR faz questão de manter a já tradicional campanha nas IES, distribuindo folhetos e 
cartazes explicativos, em que conta quem perde com a cópia xerográfica. "Precisamos 
encontrar saídas para levar o conhecimento à população sem prejudicar autores e editoras, 
porque, em última análise, o prejuízo não é só deles, mas de toda a produção acadêmica, da 
própria universidade e da sociedade como um todo."   
 
Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em 20 jun. 2006. 


