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disponibilizar em ambiente virtual pelo 
menos um dos livros da bibliografia básica 
de cada disciplina dos cursos oferecidos. 

De acordo com o presidente da Conaes, 
Sérgio Roberto Kieling Franco, a expres
são "pelo menos um" significa que os 
demais livros também podem ser digi
tais - normalmente três obras compõem 
a bibliografia básica exigida para cada 
disciplina. "O que a resolução quer sina
lizar é que não adianta, para este indica
dor, a instituição ter um acervo digital e 
este não atender à bibliografia básica. É 
por isso que existem outros indicadores 
de avaliação do MEC", explica Franco. 
O presidente da Conaes alerta, no entanto, 
que a possibilidade de oferecer aos alunos 
uma biblioteca virtual não descarta a ma
nutenção do acervo físico pela instituição. 

Uma possibilidade vislumbrada com a 
nova resolução é poder atingir um número 
maior de alunos e facilitar o acesso deles ao 
acervo das instituições. Embora na maioria 
dos casos não haja limite de consultas simul
tâneas às bibliotecas virtuais, Sérgio Franco 
alerta que as instituições devem estar aten
tas aos contratos desse serviço. "Pretende
mos acompanhar isso e evitar que o uso do 
acervo virtual não seja restritivo, porque se 
assim for, torna-se muito pior que o acervo 
físico", destaca Franco. 

De modo geral, para a adoção de uma 
biblioteca virtual, a instituição assina um 
contrato de serviço com uma empresa es

pecializada no fornecimento deste tipo 
de tecnologia, disponibilizando senhas de 
acesso para seus estudantes. 

Na biblioteca digital, o aluno não tem 
hora para "retirar" livros e pode ler quan
tas publicações quiser, sem ter de se preo
cupar com data de devolução. Na maioria 
das plataformas, não é possível baixar o 
material no computador, apenas acessá-lo 
remotamente. O número de cópias também 
é limitado por leis de direitos autorais. Ou
tras vantagens são os recursos interativos 
como vídeos e fotos, que ampliam a expe
riência do leitor. 

Entre as empresas que oferecem o ser
viço está o Grupo Pearson, editora espe
cializada em conteúdos digitais para a edu
cação, que possui uma linha de negócios 
específica chamada de Biblioteca Virtual 
Universitária (BVU). Desde 2005, época 
do lançamento do projeto, a BVU passou a 
ser utilizada por 92 instituições de ensino 
superior e mais de dois milhões de usuá
rios que a acessam diariamente, segundo o 
diretor de Negócios de Ensino Superior e 
Idiomas da Pearson Brasil, Laércio Dona. 

Tendência virtual 
Na Universidade do Grande Rio Pro

fessor José de Souza Herdy (Unigranrio), 
o sucesso do livro virtual é tanto, que uma 
pesquisa interna realizada pela instituição 
demonstrou que 95% dos 25 mil alunos pre
ferem utilizar o material on-line como » 
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fonte de pesquisa. Segundo o diretor de Ava
liação e Regulação da Unigranrio, Herbert 
Martins, o número de acessos à biblioteca 
virtual só cresce, chegando a 178 mil em 
2011. "Mas isso não quer dizer que o aluno 
tenha deixado de lado a biblioteca física, ela 
continua sendo utilizada, principalmente 
em períodos que antecedem as provas, para 
o estudo em grupo, por exemplo", diz. 

É também justamente em época de prova 
que as instituições e, especialmente, os alu
nos enfrentam um problema muito comum: 
a falta de livros. "A biblioteca física acaba 
não suprindo esta demanda. Então manter 
a biblioteca virtual disponível é uma van
tagem muito importante", conta Martins. 
A experiência com os livros digitais tam
bém foi positiva na PUC-PR, uma das pio
neiras do Estado na utilização de uma bi
blioteca virtual, ainda em 1998. Na época, 
a instituição contava apenas com publica
ções em língua inglesa e periódicos on-line. 
A coordenadora do Sistema de Bibliotecas 
da PUC-PR, Heloisa Anzolin, é defensora 
dos livros eletrônicos, mas tem ressalvas 
quanto ao uso exclusivo das bibliotecas vir
tuais. As razões, segundo ela, são bem sim
ples. "Nem tudo o que a gente precisa existe 
em formato eletrônico ainda. Muitos livros 
de bibliografia básica, por exemplo, não são 
encontrados no formato digital", assevera. 

Mais interatividade 
Tal problema, porém, não representa 

uma barreira ao crescimento das bibliote
cas virtuais, já que cresce rapidamente o 
lançamento de publicações digitais. No caso 
da BVU da Pearson, a oferta de publicações 
tem sido constantemente ampliada por 
meio de parcerias firmadas com editoras. 
Atualmente, a empresa conta com mais de 
dois mil títulos adotados como bibliografia 
básica e que cobrem mais de 40 áreas de co
nhecimento, como administração, marke
ting, engenharia, economia, direito, letras, 
história, geografia, jornalismo, computa
ção, educação, medicina, enfermagem, psi
cologia, psiquiatria, gastronomia, turismo e 
outras — todos em português. 

Herbert Martins adianta que novos ser
viços estão por vir, com a Biblioteca Virtual 

Universitária sendo preparada para oferecer 
outros recursos ainda mais interativos. "Nela 
o estudante pode digitar uma palavra qual
quer e o próprio sistema vai trazer todos os 
títulos que existem dentro do acervo. A pes
quisa também fica bem mais rápida. Ferra
mentas de anotações ainda permitem escre
ver observações no livro e uma nova versão 
possibilitará até enviar um trecho do livro 
para os amigos ou mesmo postar material no 
Twitter ou Facebook", conta Dona. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 38-40, abr. 2012.




