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A falta de definição para os critérios de digitalização de acervos no país atravanca o processo 
 

 

O bibliófilo José Mindlin: acervo doado 
para a USP pode virar referência de 

digitação 

 
No Brasil, a digitalização de acervos universitários e públicos em grande escala ainda depende 
de regras claras do governo federal: que obras podem ser digitalizadas, para qual finalidade, 
tecnologias disponíveis, qual o tamanho máximo dos arquivos, quais serão os repositórios 
digitais, linhas de financiamento e, sem dúvida, uma revisão na lei de direito autoral para esse 
fim. Os recursos existem e parece que o Ministério da Cultura está disposto a investir na 
digitalização de acervos, mas ainda não se tem uma política pública para o país.  
 
Existe hoje uma infinidade de obras raras ou esgotadas inacessíveis ao público. O caráter raro 
de uma obra pode fazer com que a primeira edição de O Capital, de Karl Marx, ou Visão do 
Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, seja encontrada num sebo por até R$ 600. 
Influenciada por um movimento mundial, a digitalização de bibliotecas já começa a ser vista 
no Brasil como um mercado a ser explorado e uma ferramenta de difusão cultural, pesquisa e 
formação, além da conservação e preservação de acervos. Infelizmente, por enquanto, quase 
todos os projetos nacionais de bibliotecas digitais universitárias funcionam mais como um 
banco de teses, dissertações e trabalhos acadêmicos.  
 
Doação 
 
Em 2006, o bibliófilo José Mindlin, falecido em fevereiro de 2010, e sua esposa Guita doaram 
para a USP uma coleção de 40 mil livros e documentos sobre a história do Brasil, o maior 
acervo de livros particulares do país. Enquanto um edifício na Cidade Universitária da USP é 
erguido para abrigar e preservar a vasta coleção, o projeto pode se tornar referência 
tecnológica e parâmetro para a digitalização de acervos no Brasil. A Brasiliana Digital da USP 
vai colocar na internet, de graça, todo o acervo de Guita e José Mindlin.  
 
O sucesso do projeto Brasiliana Digital parece certo. A execução de cada etapa está sendo 
seguida como o planejamento encomendado e a evolução é notória quando analisadas os 
progressos em hardware, tecnologias de digitalização e padrões de imagem. Segundo o 
coordenador do projeto, Pedro Puntoni, a ideia para o ano que vem é ministrar cursos de como 
fazer uma biblioteca digital na qual as pessoas terão acesso ao modelo do projeto, já que 
todos os softwares usados são livres e os códigos são abertos.  
 
Puntoni acredita tratar-se de um movimento mundial, que poderá impulsionar a venda de 
livros na medida em que o primeiro acesso à obra, via internet, seja de graça. 
 
Fonte: Língua Portuguesa, ago. 2010. Disponível em: 
<http://revistalingua.uol.com.br>. Acesso em: 26 ago. 2010. 
 


