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Unindo altos investimentos em tecnologia e à responsabilidade 
social, o Instituto Embratel 21, criado e mantido pela Empresa 
Brasileira de Telecomunicações, aposta em uma receita que 
promete beneficiar milhões de brasileiros e, de quebra, ainda 
eternizar obras raras da literatura nacional.  

O instituto está finalizando a instalação do projeto Biblioteca 
Digital Multimídia, que pretende levar acervos históricos das 
mais importantes bibliotecas do país para 200 bibliotecas 
públicas presentes nos 27 Estados brasileiros. Com a ajuda da 
internet e da videoconferência, até aquelas bibliotecas mais 
distantes, localizadas no interior das regiões Norte e Nordeste 
do país, terão acesso ao material. 

Um dos principais objetivos da Biblioteca Digital Multimídia é 
disponibilizar para toda população o acervo digitalizado pelo 
projeto, como também ampliar o acervo (digital) de todas as 
bibliotecas públicas estaduais e municipais participantes. Esse 
acervo digital inclui o conteúdo da Biblioteca Sem Fronteiras, 
da Fundação Biblioteca Nacional, que prevê o uso por 
portadores de deficiência visual. 

Orçado em R$ 12 milhões, o projeto, que conta com o apoio do 
Ministério da Cultura e é amparado pela Lei Rouanet, tem como 
principal parceira a Fundação Biblioteca Nacional. Embratel, 
Star One e Siemens são as patrocinadoras do programa, que 

também recebe o apoio da Itautec e da EMC.  

Segundo Tulio Gontijo Rocha, presidente do Instituto Embratel 21 e idealizador do projeto, o foco 
é digitalizar duas linhas de conteúdo: literatura e gravura/fotografia. Lançado há pouco mais de 
um ano, o projeto já traz resultados satisfatórios. Na Biblioteca Nacional (RJ), cerca de metade 
dos 200 clássicos da literatura foram digitalizados nos últimos 12 meses com a ajuda do instituto. 
A obra completa de "Os Lusíadas", por exemplo, já está armazenada no datacenter criado para 
abrigar todo o volume de dados do projeto. 

Enquanto isso, na Biblioteca Mário de Andrade (SP) cem obras raras e cerca de 1 mil gravuras já 
se encontram eternizadas. No momento, três álbuns de fotos (com cerca de 3 mil imagens) que 
retratam a São Paulo do passado em três períodos diferentes estão sendo copiados e trabalhados 
para ficarem digitalmente guardados na história. A maior parte das fotos é de autoria do fotógrafo 
Militão de Azevedo, que captou as imagens a partir do mesmo ponto em 1862 e em 1867. Anos 
mais tarde, em 1910, outro grupo de fotógrafos repetiu o feito. 

Para os apaixonados por tecnologia, a boa notícia é que, em breve, será possível dirigir-se a uma 
das bibliotecas participantes do programa e copiar uma obra para o seu computador de mão. 
Rocha conta que um livro digital - também conhecido por e-book - ocupa cerca de 1,5 MB de 
espaço em disco. 

Quem preferir pode optar por baixar os documentos via internet pode acessar o site 
www.bibliotecamultimidia.org.br, que permite aos visitantes conhecer virtualmente as obras e 
copiar o que bem quiserem para seus respectivos computadores. A partir deste endereço, é 
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possível ainda entrar no projeto Biblioteca Nacional Sem Fronteiras, que permite total acesso aos 
tesouros da Biblioteca Nacional. 

A união das 200 bibliotecas públicas, dos 25 centros de capacitação ou culturais e dos provedores 
de informação é feita graças à utilização de uma rede de estações de comunicação via satélite 
(banda larga). Nos centros, estão sendo instalados equipamentos de videoconferência para 
geração de conteúdo ao vivo. Já as bibliotecas públicas estão recebendo estações de satélite 
banda larga - com capacidade de conexão para cinco microcomputadores multimídia cada uma - 
ou estações de recepção de TV digital. 

Entre os principais beneficiados pelo projeto estão 25 centros de capacitação, que estão 
recebendo equipamentos de videoconferência e conectividade para transmissão. Esses centros 
estarão estrategicamente distribuídos para atingir a maior abrangência geográfica possível e têm 
por objetivo promover palestras, entrevistas e cursos gratuitos para compor a grade de 
programação dos canais de TV Digital e TV na Internet da Biblioteca Digital Multimídia.  

Os cursos e as palestras são transmitidos ao vivo para as bibliotecas públicas beneficiadas com 
recepções dos canais de TV Digital e TV na Internet, bem como serão gravados e digitalizados, 
para exibição posterior em reprises e para download através do Portal do Conhecimento. 
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