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O cofre da Biblioteca Nacional (BN) do Rio de Janeiro, lugar onde estão guardadas as principais 
raridades da memória nacional, já não tem mais espaço para um incômodo equipamento que, 
de uns tempo para cá, passou a entulhar a disputada sala de segurança. Nas prateleiras, estão 
empilhados mais de 200 discos rígidos (HDs), o componente de computador usado para 
armazenar os dados digitais  
 
O alojamento de luxo não foi uma exigência despropositada do pessoal de informática, explica 
Angela Monteiro Bettencourt, coordenadora de informação bibliográfica da BN. Naqueles 
discos, diz Angela, estão guardadas cópias de obras raras, como a "Coleção D. Thereza 
Christina Maria", o conjunto de 23 mil fotos que fazia parte da biblioteca particular do 
imperador D. Pedro II.   
 
Iniciado em 2003, o projeto de digitalização de obras é uma das iniciativas mais ambiciosas da 
BN, hoje a sétima maior biblioteca do mundo. A evolução dessa empreitada, porém, passa 
agora por uma etapa de reorganização.   
 
A biblioteca ainda não conta com um "data center", o centro de dados usado para armazenar, 
de forma segura, o conteúdo que seu laboratório digital tem gerado. Hoje, tudo é gravado em 
computadores comuns, que depois têm seus HDs retirados e guardados no cofre. O problema 
é que esse conteúdo não pára de crescer.   
 
Atualmente, a Biblioteca Nacional Digital reúne 1 milhão de imagens digitalizadas, o que 
equivale a 5 terabytes de informação. "Um mapa digitalizado que colocamos no site tem 
apenas 70 kilobytes de tamanho, só que esse mesmo arquivo guardado em alta resolução tem 
cerca de 300 megabytes."   
 
A montagem do centro de dados é o próximo passo da BN. A instituição já elaborou uma 
proposta e a entregou para o Fundo Nacional de Cultura (FNC), controlado pelo Ministério da 
Cultura. No ano passado, a verba da instituição foi de cerca de R$ 330 mil.   
 
O plano da instituição é ter dois centros de dados, um deles para cópias de segurança. Cada 
estrutura foi avaliada em cerca de R$ 400 mil. "Com esse data center, teríamos capacidade 
suficiente para mais 5 anos de trabalho."   
 
Por enquanto, a maior parte dos documentos digitalizados pela biblioteca é constituída de fotos 
e gravuras raras. De livros, apenas 250 obras passaram pelo processo porque a entidade não 
conta com um scanner profissional dedicado especificamente a essa tarefa. O equipamento, 
que custa cerca de US$ 120 mil, também está no pacote proposto.   
 
O objetivo é criar o que Muniz Sodré, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, chama de 
"repositório da memória digital brasileira". Paralelamente, a BN também faz parte do programa 
da Unesco, que trabalha na criação de uma grande biblioteca mundial, disponível via internet. 
Por enquanto, diz Sodré, a iniciativa lançada pela Biblioteca do Congresso dos EUA em 2005 só 
está disponível para a Biblioteca de Alexandria, no Egito. "Daqui a seis meses, todo o conteúdo 
estará disponível internacionalmente."   
 
Em 2006, a BN chegou a ser procurada pelo Google, que estava interessado em digitalizar seu 
acervo. A parceria, no entanto, não foi formalizada, e a instituição decidiu tocar seus projetos 
por conta própria. "Eles queriam que nós assumíssemos uma série de questões ligadas à 
propriedade intelectual; achei melhor descartar a proposta", afirma Sodré.   
 
Segundo Rodrigo Velloso, diretor de desenvolvimento de negócios do Google, o que atrapalhou 
as negociações "foram questões políticas, e não de ordem legal".   
 
O programa "Google Books Search" funciona como uma central de busca de livros digitais. 
Obras protegidas por direitos autorais são exibidos parcialmente, conforme acordo fechado 



com editoras e autores. Atualmente, o Google tem parceria com 29 bibliotecas de grande porte 
no mundo. Nenhuma delas está na América Latina. "Nosso critério de escolha é o tamanho do 
acervo. A Biblioteca Nacional seria a única da região que justificaria montar uma estrutura 
local de digitalização de conteúdo", diz Velloso.   
 
Nas estantes da BN há mais de 9,5 milhões de itens, dos quais 1,7 milhão são livros e 200 mil 
obras de domínio público, cujos autores já faleceram há mais de 70 anos. Entre as raridades 
estão 19 edições do periódico "O Espelho", que trazem textos diversos de Machado de Assis, 
publicados em 1859. A partir da próxima semana, o material poderá ser lido pela internet, no 
site da BN. E o usuário poderá, inclusive, fazer buscas por palavras.   
 

 
Artigos complementares: 
 
Google fecha acordo com mais de 100 editoras   
 
O Google não teve sucesso em sua empreitada para digitalizar as obras da Biblioteca Nacional 
(BN), mas isso não significa que os negócios com o "Google Books Search" deixaram de 
caminhar no país. Como o gigante das buscas não encontrou outra biblioteca de porte que 
justificasse o patrocínio de um laboratório de digitalização, a decisão foi centrar fogo nas 
editoras.   
 
Até um ano e meio atrás, diz Rodrigo Velloso, diretor de desenvolvimento de negócios do 
Google, a empresa havia fechado 15 parcerias no país. Hoje, os acordos envolvem mais de 
100 editoras, entre elas nomes como Record, Loyola e Artmed.   
 
Ao fechar uma parceria com o Google, a editora oferece, em formato digital, 100% do 
conteúdo de seus livros para o Google. Para a internet, porém, só vai parte desse conteúdo. O 
contrato prevê que um mínimo de 20% da obra seja oferecida ao internauta, mas a editora 
pode aumentar esse percentual, se preferir.   
 
A função da ferramenta, diz Velloso, não é colocar todo o conteúdo de livros na rede, mas 
ajudar o usuário a descobrir livros, saber onde comprá-los ou pegá-los emprestados. De 
acordo em acordo, o Google alimenta a sua base de informações e aumenta o tráfego em suas 
páginas, remuneradas pela publicidade on-line. "Hoje, temos mais de 1 milhão de títulos 
digitalizados em todo o mundo", comenta Velloso. "No Brasil já são mais de 20 mil títulos."   
 
As grandes redes de livrarias do país são o próximo alvo da ferramenta de busca mais popular 
do mundo. Há dois meses, a companhia fechou um acordo com a Livraria Cultura para oferecer 
uma versão personalizada de seu Google Books Search. Ao acessar o site da livraria em busca 
de um livro, o usuário poderá ler trechos daquela obra. "Isso será possível, é claro, se o livro 
pertencer a alguma editora que é já nossa parceira", explica Velloso.   
 
Segundo os dados mais recentes da Câmara Brasileira do Livro (CBL), o volume de livros 
vendidos em 2007 foi de cerca de 329 milhões de exemplares, um aumento de 6,06% em 
relação ao ano anterior. O mercado editorial brasileiro registrou um faturamento de R$ 3,013 
bilhões no ano passado, com crescimento de 4,62%. O governo permanece como o maior 
comprador, com investimentos de R$ 726,8 milhões, cerca de 24% do total de vendas do 
setor.  
 

 
Artigos complementares: 
 
Entre as crianças, telecentros roubam a cena  
 
A praça que circunda a biblioteca municipal Monteiro Lobato está sempre cheia. Na quadra de 
cimento, só há uma surrada tabela de basquete, mas isso é o suficiente para os meninos se 
organizarem em duplas para matar o tempo. O movimento também é forte dentro do casarão 



central, a construção que abriga a mais antiga biblioteca infantil em funcionamento no Brasil, 
inaugurada em 1936. Nas salas de livros, porém, não há nenhuma criança.   
 
Faz alguns meses que na Monteiro Lobato, localizada no bairro da Vila Buarque, no centro de 
São Paulo, toda a atenção está voltada para o telecentro, uma sala do andar superior da 
biblioteca, onde oito computadores geram fila de espera. Para acessar a internet é preciso 
fazer um cadastro. O tempo de navegação é restrito a uma hora por dia. Não adianta insistir.   
 
Nas salas para pesquisas de livros, tradicional ambiente de silêncio, a quietude nunca foi 
levada tão a sério. "As crianças não vêm mais aqui, é a coisa mais rara isso acontecer", diz 
uma assistente, que prefere não se identificar.   
 
O telecentro da Monteiro Lobato foi inaugurado há cerca de um ano e integra uma série de 
iniciativas semelhantes da Prefeitura de São Paulo. Até março, quando os computadores 
chegaram a bibliotecas das zonas Norte e Oeste, a prefeitura havia atingido 234 unidades, com 
mais de mais de 1,2 milhão de usuários cadastrados.   
 
No Centro Cultural São Paulo, que tem quatro bibliotecas, a internet também mudou a rotina 
dos freqüentadores e dos funcionários. Fila, ali, só para usar os 18 computadores do 
telecentro, instalado no meio das estantes de livros. O atendente do local informa que é 
preciso fazer um cadastro e marcar hora para usar o computador. "Para hoje, não há mais 
horário disponível", diz.   
 
Entre os livros, outra atendente explica que a tecnologia também mexeu com a maneira de 
pesquisar os livros. Ninguém mais consulta o fichário de papel para encontrar o material que 
precisa. "As pessoas vão até o computador, escrevem uma palavra e pronto", comenta.   
 
O desinteresse dos usuários fez com que o Centro Cultural deixasse de atualizar suas fichas 
em papel. Desde 2003, todo livro que entra nas bibliotecas é registrado apenas pelo sistema 
informatizado. Os fichários viraram saída de emergência, caso o sistema caia.   
 
Com ou sem tecnologia, o desafio das bibliotecas é atrair leitores. Dada a ainda baixa 
penetração da internet (há cerca de 40 milhões de internautas no país em meio a uma 
população de 190 milhões de pessoas), não parece que o desinteresse pela pesquisa em livros 
esteja sendo fortemente influenciado pelo acesso à rede de computadores.   
 
Segundo estudo realizado no fim de 2007, pelo Instituto Pró-Livro, a baixa procura pelas 
bibliotecas está atrelada a dificuldades de leitura e problemas de formação educacional. Entre 
as mais de 5 mil pessoas entrevistadas, 17% reclamaram de ler muito devagar, 7% afirmaram 
que não compreendem o que lêem, 11% disseram não ter paciência para a leitura e 7% 
queixaram-se da falta de concentração.   
 
A pesquisa indica que muita gente nem sabe da existência de uma biblioteca em sua 
vizinhança. Embora o Ministério da Cultura informe que quase 90% dos municípios brasileiros 
possuem ao menos uma biblioteca, só 66% dos entrevistados disseram conhecer a existência 
de uma delas perto de casa e apenas 10% responderam que costumam freqüentá-las.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


