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E-livro e Universidade, 
o que a história recente pode ensinar?

Flávia Rosa
Susane Barros

Introdução

O aparecimento da rede mundial de computadores e da internet, no fi nal 
dos anos 1980 e início dos anos 1990, resultou em alterações no ciclo da comu-
nicação científi ca – produção, disseminação, recuperação e uso da informação, 
produzindo mudanças contundentes para as Instituições de Ensino Superior 
  (IES), centros de pesquisa, universidades dentre outros. A pesquisa passou a ser 
disseminada com maior rapidez e há espaço para o trabalho colaborativo sobre-
tudo entre instituições públicas. O Movimento Mundial de Acesso Livre à Infor-
mação Científi ca teve como episódio marcante as assinaturas das Declarações de 
Budapeste (2002), Bethesda e de Berlim (2003) que recomendavam estratégias 
baseadas no protocolo Open Archives Initiative – Protocol Metadata Harvesting 
(OAI-PMH) – e duas vias de disseminação da informação: a Via Verde (Green 
Road) – sinal verde dos editores para que autores depositem seus trabalhos em 
repositórios digitais, através do autoarquivamento e Via Dourada (Golden Road) 
– acesso aberto na publicação do periódico científi co eletrônico. No Brasil, o 
Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT) conduziu a inclusão do país 
nesse movimento e lançou em 2005, o Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso 
Livre à Informação Científi ca.
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É nesse contexto do mundo em rede e do acesso aberto que vamos refl etir 
sobre livro eletrônico e universidade. São muitos os questionamentos e alguns 
sem resposta. Primeiramente é necessário defi nir o que se entende por livro ele-
trônico. Quais os seus formatos? Como as bibliotecas universitárias estão desen-
volvendo suas coleções e disponibilizando livros eletrônicos? Suas políticas de de-
senvolvimento de coleções contemplam o livro eletrônico? Como têm se inserido 
nessa realidade do mundo digital? Os serviços que oferecem estão ancorados no 
antigo paradigma da biblioteca como instituição custodiadora? Que mudanças 
existem nesse sentido? Como as editoras universitárias estão inseridas nesse uni-
verso? Como elas vêm produzindo? Onde disponibilizam seus livros eletrônicos? 
De que modo se comportam as editoras comerciais, que tipo de negócio é possí-
vel? E algumas questões que o texto não pretende explorar, mas que são bastante 
instigantes: como o público universitário está lendo? Que suporte está utilizando 
preferencialmente? Continuam frequentando as bibliotecas?

Ao questionarmos sobre o que a história recente pode nos ensinar, pode-
mos mencionar: a democratização do conhecimento; a redução de uso de cópias; 
a leitura fragmentada sem linearidade; a inacessibilidade dos e-readers no Brasil 
para a maioria da população; a realidade distante, seja por uma questão de pre-
ferência pessoal pela leitura no suporte impresso, seja por limitações de acesso 
à tecnologia ou ainda questões socioeconômicas; ampliação da visibilidade das 
editoras; novos modelos de negócio e alterações no papel dos atores da cadeia 
produtiva do livro.

Livros: da guarda ao acesso

A explosão bibliográfi ca e o surgimento da internet caracterizam-se como 
dois acontecimentos importantes para a história do livro e a evolução desse ob-
jeto cultural. Ambos acontecimentos modifi caram várias atividades profi ssionais 
e o processo de geração, validação e comunicação do conhecimento científi co. 
Passou-se de uma perspectiva custodial (de guarda) para uma pós-custodial (de 
acesso) com uma velocidade que muitas instituições não perceberam e, por vários 
motivos, não acompanharam. Para as bibliotecas, o primeiro sinal do surgimen-
to dessa preocupação em divulgar suas coleções foi a produção de bibliografi as 
ainda no século XV. (ARAÚJO, 2014) Até esse momento não havia nenhuma 
inquietação com a prática de se colecionar tudo o que existia publicado, afi nal 
a produção editorial ainda era incomparavelmente menor do que na atualidade. 
E ainda não existiam os livros eletrônicos, apenas os impressos.

Com o aumento da produção editorial ao longo dos anos, muitos proble-
mas foram superados pelas bibliotecas, principalmente em relação ao controle do 
que estava sendo adquirido. Foi necessário criar instrumentos para localização e 
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disseminação dos documentos. E assim foram sendo aprimorados bibliografi as, 
catálogos e técnicas que exigiam o desenvolvimento de competências para a se-
leção e desenvolvimento das coleções. Esses instrumentos e técnicas, e principal-
mente os novos suportes informacionais, impuseram uma mudança de postura 
aos profi ssionais responsáveis pelas bibliotecas, uma mudança comportamental 
e cultural na perspectiva de dar acesso ao conteúdo disponível no espaço da bi-
blioteca e mostrar ao usuário locais onde suas necessidades podem ser satisfeitas, 
afi nal de contas nenhuma biblioteca – sobretudo as especializadas – será capaz de 
prover todas as necessidades de sua comunidade. Isso demanda uma mudança de 
paradigma que requer a adoção de serviços e a conscientização de que os serviços 
oferecidos pelas bibliotecas não podem estar centrados no livro impresso, torna-
se mais evidente que não é a guarda do livro físico a razão de ser das bibliotecas. 
Nesse contexto, um dos desafi os atuais é mostrar a importância da biblioteca e o re-
torno dos investimentos no suporte à pesquisa. Segundo Cunha (2010), as mudanças 

[...] incluem o repensar da essência do que defi ne uma biblioteca 
universitária, o seu sentido de lugar, de produtos e serviços para a 
comunidade acadêmica, coisas que, todos concordam, têm caracte-
rizado a biblioteca ao longo dos séculos passados.

Nessa perspectiva, a forma como a biblioteca poderá dar suporte a um 
novo modo de fazer ciência é instigante. Esse é um outro desafi o que se mostra 
mais complexo e que vai muito além do domínio de novos suportes, de novos 
dispositivos de leitura e outros avanços tecnológicos. Desde 2010 Cunha indica 
a necessidade da biblioteca incorporar a gestão da produção científi ca da institui-
ção oferecendo novos serviços que englobem a preservação, o controle e o acesso 
aos dados científi cos. A biblioteca e os profi ssionais da informação devem estar 
atentos para a seleção de ferramentas, procedimentos e infraestruturas necessárias 
para a gestão dos dados científi cos visando orientar seu uso e reuso, apoio for-
necido à e-science em países como Estados Unidos e Canadá. (CUNHA, 2010) 

E é nesse contexto de materialização da pesquisa desenvolvida que se insere 
o livro eletrônico, que rapidamente vem sendo difundido em âmbito acadêmico. 
Assim como os periódicos buscam a publicação contínua como forma de agilizar 
a divulgação dos resultados de pesquisa, os livros eletrônicos eliminam a etapa 
industrial do processo editorial sendo mais rápida sua publicação e possibilitando 
mais acesso, já que conseguem, em geral, um alcance maior que os livros impres-
sos. É crescente a incorporação de livros eletrônicos aos acervos das bibliotecas. 
A defi nição do que é um livro eletrônico, porém, não encontra consenso na lite-
ratura e a diversidade terminológica contribui sobremaneira para o dilema. Na 
visão de Oddone (2012 apud OLIVEIRA; ODDONE, 2016, p. 3):
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1) livros digitais são aqueles que estão disponíveis em versões .html, 
.txt ou .pdf na Internet. Para lê-los é preciso ter um computador 
conectado à Internet e um programa de navegação, entre os quais 
podem ser mencionados Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari, Opera, entre outros;

2) Livros eletrônicos são aqueles que estão disponíveis em versões 
.epub, .mobi, .azw e .ios, entre outras. Para lê-los é preciso visitar 
lojas especializadas, baixar arquivos com o conteúdo dos livros e 
fazer upload desses arquivos em aparelhos como Kobo, Kindle e 
iPad, entre outros, ou instalar os arquivos diretamente nos apare-
lhos se estes puderem se conectar à Internet, ou ainda instalar no 
computador programas especiais de leitura para abrir e ler esses 
mesmos arquivos.

Cordón García (2012, p. 17, tradução nossa), no entanto, em sua defi ni-
ção de livro eletrônico, engloba as duas formas delimitadas por Oddone:

É qualquer forma de arquivo em formato digital que pode ser des-
carregado em dispositivos eletrônicos para posterior visualização. 
Trata-se de um arquivo digital que precisa de um elemento adicio-
nal para ser visualizado, o dispositivo leitor, que deve conter um 
software adequado para a leitura do documento. No entanto, esta 
expressão também pode referir-se a um texto eletrônico que se lê 
diretamente no PC, geralmente na internet ou em qualquer tipo 
de dispositivo.1

É cada vez maior a oferta de livros eletrônicos, um mercado que começou 
ameaçando, na visão de alguns, o livro impresso. Não foram poucos os autores 
que anunciaram o fi m do livro impresso. Mas tempos depois percebeu-se que, 
em termos de vendas, não atendeu as expectativas, ou seja, a sociedade é tec-
nológica, mas a preferência permanece sendo o livro impresso. Ultimamente o 
mercado de livros eletrônicos vem se ampliando. E, ao que parece, se confi rma 
a coexistência de suportes, como já vem desde muito tempo acontecendo, afi nal 
as pessoas não deixaram de ouvir rádio porque existe streaming. No entanto, a 
sobrevivência desse objeto cultural depende do aumento de índices de leitura, o 
desenvolvimento do hábito de leitura. Aos poucos vamos percebendo que, na ver-
dade, é o hábito de leitura que está em xeque. Como afi rma Baptista (2011, p. 50), 
“A leitura, em si, requer capacidade de decodifi car símbolos e de compreender 

1  No original: “Es cualquier forma de fi cheiro em formato digital que puede descargarse em dispositivos 
electrónicos para su posterior visualización. Se trata de um archivo digital que precisa de um elemento 
adicional para su visionado, el dispositivo lector, que debe contener um software adecuado para la lec-
tura del documento. [...] Pero esta expressión también puede referirse a um texto electrónico que se lee 
diretamente em el PC, generalmente vía Internet o em cualquier classe de dispositivo”.
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um texto. Requer e promove, também, a refl exão crítica e a capacidade de esta-
belecer relacionamentos entre o texto lido, a realidade individual e o mundo”. 

Muitas bibliotecas enfatizaram as atividades meio em detrimento das ativi-
dades fi m. Agora, com a democratização do acesso à informação, potencializada 
pelas tecnologias, algumas questões se apresentam: como as bibliotecas conse-
guirão se manter ativas e atraentes? Que serviços poderá oferecer? Como está 
ocorrendo a aquisição e avaliação das coleções de livros eletrônicos? Quais os 
modelos de negócio voltados para livros eletrônicos? Cunha (2010) afi rma que 
as bibliotecas, em razão de reduções orçamentárias, estão sendo pressionadas a 
adotar uma fi losofi a que defende que somente depois de solicitado pelo usuário 
é que um item deve ser adquirido (just-in-case) e incorporado ao acervo em lugar 
de investir em um acervo sem que tenha sido demandado (just-in-time). Esse é 
um movimento muito novo na área que demanda debates e a geração de pesqui-
sas que possam sustentar critérios para o desenvolvimento de coleções.

Livros eletrônicos em bibliotecas universitárias

Com a mudança para uma perspectiva pós-custodial, a aquisição de livros 
eletrônicos nas bibliotecas, assim como a elaboração de uma política de desenvol-
vimento de coleções que dê conta dos novos modelos de negócio, tem sido tema 
recorrente na literatura. (CUNHA, 2010; DIAS; SILVA; CERVANTES, 2012; 
GOMES; ZATTAR, 2016; OLIVEIRA; ODDONE, 2016; SERRA, 2015; SIL-
VA, 2013) No entanto, nenhum dos modelos propostos atualmente possuem as 
características ideais para as bibliotecas, pois “[...] possuem mais restrições que os 
livros impressos [e] limita práticas anteriores ao digital, por exemplo, ‘o emprés-
timo de livros’”. (SILVA, 2013, p. 3-4) A American Library Association (2012 
apud SILVA, 2013, p. 8) apresenta as principais características que um modelo 
de negócio para e-books deveria contemplar para bibliotecas:

1) inclusão de todos os títulos, ou seja, os títulos que estão disponí-
veis para venda ao cliente individual, devem estar disponíveis para 
as bibliotecas, sem qualquer embargo; 2) direitos duradouros, ou 
seja, as bibliotecas devem ter a posse total dos livros, não apenas a 
licença de seu conteúdo; isso inclui o direito de transferi-los para 
outras plataformas e emprestá-los indefi nidamente; e 3) integra-
ção, ou seja, o acesso aos metadados e às ferramentas desenvolvidas 
pelos editores e distribuidores que facilitam a busca por e-books no 
catálogo da biblioteca.

A relação entre editores e bibliotecas no que se refere a livros eletrônicos, no 
entanto, foi inicialmente muito diferente da que existia com os livros impressos. 
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Os editores sentiram-se ameaçados – por conta de algumas facilidades que o su-
porte eletrônico oferece, como pirataria, falta de controle na distribuição e prin-
cipalmente queda nas vendas –, pois não viam as bibliotecas como mais um canal 
de divulgação dos livros eletrônicos. (SERRA, 2015) Segundo Serra (2015), essa 
atitude de grandes editores, controladores de 2/3 do mercado editorial norte-ame-
ricano, interferiu fortemente no mercado livreiro. Algumas editoras não tinham 
interesse nenhum em comercializar seus títulos para bibliotecas, outras determi-
navam um limite de tempo ou de acessos que julgavam equivalente a quantidade 
de vezes que um livro impresso circula. Algumas também adotaram como política 
a venda de livros eletrônicos somente depois de um período após sua comerciali-
zação em suporte impresso, ou seja, um cliente que quisesse adquirir este mesmo 
livro eletrônico recém-lançado não poderia. Atualmente existe maior fl exibilidade, 
foram surgindo soluções que ofereceram mais segurança para os editores e acesso 
aos livros eletrônicos via bibliotecas. (SERRA, 2015)

Diferente do que vem ocorrendo com os periódicos – onde percebe-se 
um movimento para a publicação em acesso aberto mesmo por parte dos gran-
des grupos de editoras comerciais –, com os livros essa não é uma tendência. 
Os periódicos sempre foram o canal de comunicação preferencial e, na década de 
1960, surge o primeiro instrumento para analisar quantitativamente o número 
de citações de um artigo. A partir de então o sistema de recompensas passou a 
se basear em índices de citação para qualifi car periódicos. Na década de 1990, 
com o início do movimento de acesso livre à informação científi ca, as editoras 
comerciais começam a perceber que aqueles periódicos que permitem acesso ao 
conteúdo sem nenhum tipo de barreira passaram a ser mais citados e isso mudou 
um pouco a lógica do circuito comercial. Com os livros ainda não é possível 
aplicar o mesmo tipo de análise de citações e talvez essa seja uma das razões que o 
mercado editorial tem para adotar modelos de negócio mais restritivos.

Com os livros impressos, a política de uso era defi nida pela biblioteca por-
que os exemplares passavam a compor o patrimônio da instituição mantenedora, 
mas com os eletrônicos fi ca bem mais difícil controlar determinados aspectos já 
defi nidos pelos editores, pois o que se compra, em geral, é o direito de uso com 
limites bem estabelecidos em contrato. De acordo com Serra (2015), entre os 
modelos de negócio mais comumente adotados temos: acesso aberto, acesso per-
pétuo, assinatura, Short Term Loan (STL), Demand Driven Acquisition (DDA) 
e Evidence-Based Selection (EBS). E, como alguns editores não fazem vendas 
diretas, temos ainda a fi gura do distribuidor ou do agregador. 

Mas, mesmo quando as editoras comercializam diretamente para o con-
sumidor fi nal, cabe às bibliotecas analisar e entender os modelos de negócio 
que melhor se adequam às necessidades dos seus usuários e ao seu orçamento, 
pois todos têm vantagens e desvantagens. Certamente que é menos complexo 
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administrar um único contrato com um agregador do que vários com diferentes 
editores, mas existem desvantagens nas aquisições por pacote e é improvável que 
um único fornecedor tenha tudo o que se necessita. 

No modelo acesso aberto, o conteúdo é disponibilizado gratuitamente, 
sem nenhum tipo de barreira. Esse é o modelo mais adotado por editoras uni-
versitárias, especialmente as vinculadas a instituições públicas para a disponibi-
lização de livros eletrônicos visto que administrar recursos de vendas de livros 
exige uma infraestrutura complexa de gerir, sobretudo em instituições públicas, 
sejam eles impressos ou eletrônicos. Além disso, nesse contexto o objetivo da dis-
ponibilização gratuita de obras é divulgar a produção científi ca de pesquisadores 
aumentando a visibilidade de sua pesquisa e da instituição a qual está vinculado. 
Os ganhos são indiretos, não são fi nanceiros, baseiam-se em reconhecimento e 
em princípios da comunicação científi ca. Até pouco tempo essas editoras não 
disponibilizavam seus livros eletrônicos para agregadores. Atualmente esse cená-
rio vem se modifi cando, e empresas como vLex, EBSCO e Elsevier têm conta-
tado editoras universitárias para distribuição digital de conteúdo. Além disso, o 
Scielo livros também tem atuado nesse sentido e que será abordado mais adiante.

O modelo acesso perpétuo é o que mais se assemelha a aquisição de livros 
impressos, e, portanto, o que apresenta baixo grau de difi culdade para entendi-
mento e aplicação. Os títulos são selecionados e adquiridos para uso por tempo 
indeterminado e podem ser comprados individualmente. Esse modelo é mais 
adequado para obras que não são atualizadas com frequência, mas os custos 
desse tipo de aquisição são mais altos que os custos de exemplares impressos e 
apresenta limitações na forma de acesso, em geral, monousuário. Além disso, 
caso os livros sejam mantidos nas plataformas dos agregadores, cobra-se nor-
malmente uma taxa anual pela manutenção de hospedagem. Ainda assim, a 
longo prazo esse modelo parece ser mais vantajoso que as assinaturas. (SERRA, 
2015; SILVA, 2013)

Para assinaturas, existem algumas variáveis que precisam ser cuidadosa-
mente analisadas. Os modelos existentes, ao mesmo tempo em que possibilitam 
o controle de acesso, podem ocasionar o descontrole do desenvolvimento das 
coleções, dado que os livros podem ser excluídos das plataformas por uma série 
de motivos que fogem ao controle do bibliotecário. Há, de toda forma uma 
vulnerabilidade para a biblioteca, mesmo que condições sejam estabelecidas em 
contrato. Embora o modelo de assinatura ofereça uma variedade de títulos com 
atualização frequente e inclusão de novas edições e títulos, a biblioteca terá um 
custo fi xo para mantê-los na coleção, característica própria do licenciamento. 
Essa variedade não signifi ca, porém, que todos os títulos são importantes para os 
usuários. Os custos são mais baixos se comparados ao modelo acesso perpétuo, 
mas as assinaturas precisam ser renovadas e esse pode se tornar um problema 
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difícil de contornar caso o acesso seja suspenso por difi culdades de assegurar o 
pagamento de renovação. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Existe ainda a possibilidade de empréstimo por curto espaço de tempo, cha-
mado Short Term Loan (STL), também denominado Pay-per-View/Pague para 
ver. Em geral os custos desse modelo são altos, considerando que o acesso será feito 
somente por um usuário. Esse modelo exige maior controle das solicitações de em-
préstimo por parte dos bibliotecários, mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento 
da coleção fi ca concedido aos usuários, embora seja possível a análise da solicitação 
antes do empréstimo. A maior vantagem talvez seja a agilidade no atendimento à 
demanda do usuário que tem uma grande oferta de títulos à sua disposição, diante 
da cultura do imediatismo onde as pessoas querem tudo ao mesmo tempo e agora, 
própria da contemporaneidade. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Com o Demand Driven Acquisition (DDA), os títulos de um catálogo de 
determinado fornecedor que não foram adquiridos ou mesmo todos os títulos do 
catálogo são colocados à disposição dos usuários para consulta, e o licenciamento 
é feito de forma automática conforme o número de consultas realizadas. O licen-
ciamento nesse caso pode se dar por autoaquisição, STL ou por aquisição base-
ada em evidência (modelo EBS). Na modalidade autoaquisição e STL o acesso 
está vinculado ao tempo de acesso ou a quantidade de consultas ou solicitações 
de empréstimo. Já no modelo Evidence-Based Selection (EBS) os títulos são sele-
cionados após um tempo de uso determinado pelo fornecedor e com custo esti-
mado na quantidade de acessos da comunidade. Somente após a confi rmação do 
uso e com base em estatísticas que os títulos são adquiridos para acesso perpétuo. 
A grande vantagem desse modelo é que a biblioteca poderá investir na aquisição 
de títulos com mais segurança selecionando os livros que de fato são demandados 
pela comunidade. (SERRA, 2015; SILVA, 2013)

Além dos modelos supracitados, Silva (2013) fala ainda sobre a possibili-
dade do empréstimo de e-readers, adotado por algumas bibliotecas espanholas. 
Esse modelo tem como fi nalidade tornar o dispositivo e a leitura em meio digital 
familiar para os usuários, mas é bastante oneroso, considerando a manutenção 
de um acervo amplo em poucos dispositivos e pela manutenção dos próprios 
equipamentos. 

A multiplicidade de opções é também uma característica da contempo-
raneidade. Então podemos concluir que, em função dos suportes cada vez mais 
diversifi cados, a biblioteca tem de interagir com os diversos modelos de negócio, 
o que difi culta a gestão dos recursos. Isso requer do bibliotecário domínio da 
tramitação de compras na instituição e “[...] noções de contabilidade, para que 
possa ter maior controle dos processos fi nanceiros [...]”. (GOMES; ZATTAR, 
2016, p. 67) É necessário sobretudo coordenar as atividades que envolvem a 
aquisição e o conhecer 
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[...] as limitações impostas nos editais de projetos das agências de 
fi nanciamento para o desenvolvimento de acervos em bibliotecas 
(limitando os itens fi nanciáveis a itens de capital que devem ser pa-
trimoniados na instituição contemplada, restringindo a aplicação 
dos recursos fi nanceiros em anuidades ou quaisquer despesas de 
custeio). (GOMES; ZATTAR, 2016, p. 64)

Esse tipo de limitação demanda o desenvolvimento de competências na 
avaliação de serviços de bibliotecas, de forma a deixar evidente a importância 
do investimento, seja em livros impressos ou eletrônicos, para fundamentar a 
solicitação de recursos ou mesmo aumentar. Nesse sentido é que se reforça a 
necessidade de estudos de usuários, estatísticas de uso sobretudo no âmbito das 
bibliotecas universitárias que precisam auxiliar e intermediar usuários/pesquisa-
dores e a informação. 

Essa abordagem sobre o livro eletrônico no âmbito das IES, e em particu-
lar, a participação das bibliotecas universitárias, conduz a uma outra refl exão que 
é a inserção das editoras universitárias no negócio do livro eletrônico.

Livro eletrônico na perspectiva de editoras 
universitárias brasileiras

A inserção das editoras universitárias no negócio do livro eletrônico requer 
uma refl exão que conduz a um retorno a década de 1980, período que ante-
cede o surgimento da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) 
 – fundada em 1987 –, para se entender a situação vigente no que diz respeito 
à circulação da produção dessas editoras. Se hoje trata-se do negócio do livro 
eletrônico, é preciso entender que práticas de negócios foram adotadas por elas e 
como o livro universitário circulou e circula. Entraves, burocracias sempre fi ze-
ram parte do cotidiano dessas editoras. Nasceram atreladas a IES, com a missão 
social vinculada ao saber, desmembrados em ensino, investigação e disseminação. 
No entanto, até início dos anos 1980 a sua atuação era, na maioria das IES, in-
teiramente desprestigiada e o papel que desempenhavam desconhecido. Como 
afi rmam Marques Neto e Rosa (2010, p. 331, grifo do autor): 

As editoras universitárias, salvo raras exceções, conformavam-se 
com o papel subalterno no mundo das edições, e sua atuação, na 
maior parte dos casos, se restringia ao campus, cumprindo quase 
um papel de gráfi ca ao imprimir textos universitários.
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A segunda metade dos anos 1980 foi o momento de redefi nir e conquistar 
o espaço que de fato essas editoras deveriam ocupar. Lutas comuns e em especial 
vinculadas a circulação da produção editorial, uniram as editoras universitárias.

Em 1982, as editoras universitárias nordestinas se reuniram na Universida-
de Federal do Ceará no I Encontro Nordestino de Editoras Universitárias, quan-
do se discutiu a problemática do livro universitário, principalmente com relação 
à distribuição. Nessa ocasião, os editores universitários presentes decidiram criar 
uma sistemática de distribuição universitária do livro. Esse intercâmbio entre as 
editoras do Nordeste, e que mais tarde foi estendido às demais editoras universi-
tárias de todo Brasil, foi um fator determinante, sobretudo para as editoras nor-
destinas,  – distantes do coração pulsante da indústria editorial brasileira. Desde 
o seu nascedouro, a região Sudeste, em particular o Rio de janeiro e São Paulo, 
posteriormente Minas Gerais  – para mudanças nos critérios de publicação e defi -
nição de uma política editorial voltada para o mercado. O livro universitário não 
estaria mais restrito ao campus das universidades, ele atingiria um mercado mais 
amplo. Houve ainda uma multiplicação dos pontos de vendas e livrarias, tornan-
do-se uma alternativa que privilegiou obras nacionais, além de possibilitar que 
cada editora universitária avalie sua produção com relação às demais na forma e 
no conteúdo. (ROSA, 2000)

Esse movimento se estendeu e agregou editoras universitárias de outras re-
giões do país ávidas para intercambiar livros e problemas comuns. Uma sucessão 
de outros seminários ocorreu nos anos subsequentes e culminou com a criação da 
ABEU em 1987. O movimento associativo foi se consolidando ao longo desses 
30 anos, atualmente a ABEU conta com 121 associadas. 

A comercialização e a circulação do livro no Brasil continuam em pauta 
e são cada vez mais desafi adores para a indústria editorial. Refl ete vários fatores 
que vão do baixo índice de leitura de sua população,2 a muitos outros que afetam 
diretamente o público consumidor – condições socioeconômicas e educacionais, 
além de uma questão primordial à falta de política para livro e leitura no país. 
Em maio de 2018, após um ano de tramitação, foi aprovada a Lei nº 7.752-17 
que institui a Política Nacional do Livro e Escrita (PNLE) segue para sanção pre-
sidencial, se não houver recurso para o Plenário. Essa Lei originou-se no Projeto 
de Lei do Senado nº 212, de 2016, de autoria da Senadora Fátima Bezerra, que 
“Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita” e iniciou sua tramitação e deu 
entrada na Câmara dos Deputados em 31 de maio de 2017. (BRASIL, 2017)

2  O resultado da pesquisa Retratos da leitura no Brasil 4, realizada pelo Instituto Pró-Livro, aponta 
o índice de 2,54 livros lidos por ano para o total de respondentes e 4,54 livros por aqueles identifi -
cados como leitores. (FAILLA, 2016)
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Atualmente a cadeia do livro também foi diretamente afetada com a situa-
ção econômica do país, infl ação baixa, índices que apontam que o mercado cres-
ceu 3,2% em 2017, e que os três primeiros meses do ano também são de índices 
positivos (TORELLI, 2018), a difi culdade em honrar com seus débitos atingiu as 
livrarias a distribuidores e o que se vê é um crescimento do e-commerce,3 – e-co-
mércio, traduzindo para o português – que tem dominado e modifi cado a econo-
mia da sociedade contemporânea. “O e-comércio se caracteriza pela convergên-
cia de mídias com maior interatividade com os usuários, visando a estimulação 
do consumo.” (PRIOSTE, 2016, p. 64) A produção das editoras universitárias 
está presente nessa modalidade de negócio, seja através de seus distribuidores e 
poucas através de livrarias virtuais próprias. Em pesquisa realizada pela ABEU 
em 2016, com a participação de 95 respondentes num universo de 118 editoras 
associadas, 51,9% utilizavam um site com livraria virtual, como canal de distri-
buição prevalecendo a venda de livros impressos, ou seja, suporte papel.

No que diz respeito ao livro eletrônico, foco da refl exão proposta, a realida-
de causa um pouco de espanto, inclusive quando se analisa os dados do mercado. 
A sociedade tecnológica, em redes, digital e convergente ainda não tem no livro 
eletrônico seu suporte preferencial. O primeiro Censo do Livro Digital realiza-
do em 2017, ano base 2016, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), por solicitação da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros (SNEL), obteve como principais resultados, num univer-
so de 794 editoras que participaram da amostra, que somente 294 produzem e 
comercializam conteúdos digitais. (CBL, 2017) Essas editoras afi rmaram que 
2.751.630 unidades de e-books foram vendidos no período; obras gerais, que 
incluem livros de literatura, contos, romances ou poesias é o subsetor que mais 
movimenta esse mercado, correspondendo 88% das vendas; seguido dos livros 
Científi cos, Técnicos e Profi ssionais (CTP), que equivalem a 1,68% do mercado 
total, crescendo para 2,28% nas editoras de maior faturamento. O mercado de 
livros digitais movimentou R$ 42.543.916,96 nesse período, o que corresponde 
a 1,09% do mercado editorial. Quanto à leitura de livros eletrônicos, 26% da 
população on-line brasileira lê e-books todos os dias, 27% lê pelo menos uma vez 
por semana e apenas 6% nunca lê.

A produção de livros eletrônicos pelas editoras universitárias tem uma 
perspectiva um pouco diferente do mercado, pelo fato da maioria das editoras, 
considerando aquelas fi liadas a ABEU, pertencerem a IES pública e a adoção 

3  “A Consultoria Visa Consulting & Analytics divulgou [...] uma análise que sugere que as livrarias 
precisam investir casa vez mais em suas operações on-line para continuar crescendo. A pesquisa, 
que levou em conta as compras realizadas somente com cartões Visa nas livrarias físicas e on-line 
em 2016 e 2017 em todo o país, constatou que o faturamento dessas livrarias no comércio eletrôni-
co cresceu 10,4% no ano passado.” (FATURAMENTO..., 2018)
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do acesso aberto tem sido uma prática. Algumas iniciaram as suas produções e 
disponibilizações em 2010 e 2011. Em 30 março de 2012, foi implementado 
o projeto piloto do Scielo Livros,4 liderado e fi nanciado por um consórcio for-
mado pelas editoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). Os livros são disponibilizados tanto no formato pdf (Portable 
Document Format) como no formato e-pub, e em ambas possibilidades: acesso 
aberto ou venda. São utilizadas plataformas como: Googleplay, Apple, Amazon. 
No portal Scielo Livros estão disponíveis 963 títulos, sendo 636 em acesso aber-
to, englobando 8.443 capítulos e 3.539 autores. O número de downloads do 
acesso aberto alcança o índice de 81.102.033. Atualmente cerca de 15 editoras 
fazem parte desse portal.5

Em 2016,6 pesquisa realizada pela ABEU com suas associadas (118), 95 
(80,5%) editoras responderam ao instrumento de coleta. Nessa ocasião cerca de 
34,5%, até 2015, não tinha produzido nenhum livro eletrônico. Com relação ao 
acesso aberto, foi realizada uma pesquisa em 2016,7 também com as associadas da 
ABEU, naquela ocasião totalizavam 110 editoras e contou com 52 respondentes, e 
obteve-se, como resultado, que 52% das editoras disponibilizam sua produção em 
acesso aberto sendo que 40% o faz no site da própria editora e 20% no Repositório 
Institucional (RI). A Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) foi 
pioneira na disponibilização de livros no RI da Instituição, inclusive com adoção 
de uma política, estabelecida pelo Conselho editorial. (ROSA et al., 2013)

Segundo Andrade e Araújo (2017), nos resultados apresentados em pes-
quisa realizada, tendo como universo as editoras universitárias públicas fi liadas a 
ABEU, 56% das editoras publicam o livro em formato digital e 91% das obras 
publicadas estão em acesso aberto, sendo o formato o pdf o mais utilizado.

Na atualidade, as editoras universitárias vêm se inserindo cada vez mais 
nessa modalidade de disseminação de sua produção, “[...] fazendo uso das tec-
nologias disponíveis não apenas para ampliar a sua inserção, mas como uma 

4  “O SciELO Livros efetua a indexação, publicação e interoperação on-line de coleções nacionais e 
temáticas de livros acadêmicos, com o objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e 
impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam. [...] O SciELO Livros publicará os livros 
em duas modalidades de acesso. A primeira, em acesso aberto, com o acesso sem barreira aos livros 
regido pela atribuição do Creative Commons, preferencialmente segundo a opção CC-BY 4.0, ou 
CC-BY-NC 4.0. A segunda modalidade é a venda de livros, que será realizada inicialmente por 
meio de companhias e serviços de comercialização de livros online com as quais o SciELO Livros 
tem contrato de distribuição. Quando a coleção do SciELO Livros alcançar um número adequado 
de livros comercializados, a venda será feita também diretamente pelo SciELO Livros com uma 
opção no portal”. (SciELO, 2016)

5  Dados disponíveis na página principal do portal  <http://books.scielo.org/>. Acesso em: 6 maio 2018.
6  Ano base 2015.
7  Iniciativa das pesquisadoras autoras deste capítulo.
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ação participativa para a democratização do acesso ao conhecimento”. (ROSA et 
al., 2013, p. 156) Constituindo uma ação legítima sobretudo para as pesquisas 
fi nanciadas com recursos públicos.

Ao longo dessa refl exão, verifi cou-se como as bibliotecas das universidades 
têm se inserido nessa realidade do mundo digital em termos de acervo, aquisições, 
modalidades de negócio. A participação das editoras universitárias no mundo 
digital também é uma realidade, no entanto têm questões que não se sabe como 
responder: como o público universitário está lendo? Como se dá essa leitura? 
As bibliotecas universitárias fomentam o uso dos acervos disponíveis em Re-
positórios Institucionais? Não há pesquisas que respondam essas questões, no 
entanto é preciso refl etir sobre a leitura no mundo digital no âmbito das uni-
versidades!

Incertezas quanto a leitura na universidade

São muitos os questionamentos sobre a leitura na universidade. Partindo 
das refl exões de Freire (1989, p. 20-21) o ato de ler “[...] implica sempre per-
cepção crítica, interpretação e ‘re-escrita’ do lido [...]” e mais “[...] a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma 
de ‘escreve-lo’, que dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente”. 
Espera-se dos discentes universitários muito mais que mera leitura, mas posi-
cionamentos, leitura de mundo, ampliação do repertório e, como diz Fregoso 
(2005, p. 106, tradução nossa), “[...] a importância das habilidades de leitura, 
[...] a fi m de considerar o pensamento, a linguagem e a comunicação como pila-
res de uma cultura através da qual continuamos a signifi car o mundo, tanto nas 
versões mais simples, quanto as mais complexas”.8 Não importa o tipo de suporte 
utilizado no ato da leitura...

Não se pretende entrar em profundidade no tema “leitura” nas suas várias 
vertentes, sejam educacionais, culturais, dentre outras, nem tão pouco posicio-
namentos que requer pesquisa, coleta de dados e análise de resultados. Serão 
levantadas questões para que em uma pesquisa futura se tenha de fato as respostas 
requeridas. Ao falar de livro eletrônico, de uso de tecnologias para a disponibi-
lização de conteúdos surgem perguntas imediatamente: como vem ocorrendo 
as práticas leitoras do corpo discente das universidades? São utilizados os livros 
digitais emprestados pelas bibliotecas? Os professores indicam textos e livros que 
estão disponíveis em acesso aberto? Em que dispositivos são baixados esses textos 

8  No original: “[...] la importancia de la destreza lectora, [...]; a tenor de considerar al pensamiento, a 
la lengua y a la comunicación como pilares de una cultura a través de la cual continuamos signifi -
cando el mundo, tanto en las versiones más sencillas como en las más complejas”.
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para leitura? Num computador, num celular, num e-reader? O leitor de livro 
eletrônico no Brasil não é um dispositivo acessível para a maioria da população, 
nem mesmo o computador em muitos casos – Mas o celular é, pois a maioria das 
pessoas tem celular.

A partir dos dados levantados das editoras universitárias, demonstrou-se 
que há uma prevalência de adoção de acesso aberto para a disponibilização de 
conteúdos em suporte eletrônico, e o pdf predomina como formato adotado. 
Assegura-se, em certa medida, a democratização do conhecimento; a redução de 
uso de cópias; ampliação da visibilidade da produção das universidades, como se 
afi rmou anteriormente, no entanto, a leitura ocorre de forma fragmentada sem 
linearidade? O celular é de fato o equipamento popularizado no país, a leitura de 
textos e livros ocorrem nesse equipamento? E quanto a interação com as biblio-
tecas, há um maior distanciamento? A biblioteca é apenas um local para estudar 
e ler a partir do equipamento pessoal do usuário?

Na biblioteca a interação do usuário acontece, sobretudo, no setor de refe-
rência, segundo Almeida Júnior (2003), esse é o serviço fi m da biblioteca, local 
onde deve ocorrer a interação entre a informação e o interesse do usuário; é pois, 
nesse momento que se deve satisfazer suas necessidades informacionais. Pesquisa 
realizada no setor de referência da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa 
da Universidade Federal da Bahia, com 272 respondentes, sendo 86% alunos, 
constatou-se que os equipamentos eletrônicos disponíveis no setor não satisfa-
zem as necessidades dos usuários, desse modo eles fazem uso de: notebook pessoal 
(72%); celular (56%); tablet (17%); e netbook (2%), o que confi rma o uso do 
celular como ferramenta de leitura. Quanto aos usos dos serviços oferecidos pelo 
setor, 52% disseram não utilizar esses serviços. Quanto aos respondentes que 
utilizam os serviços, 28% valem-se do serviço de levantamento bibliográfi co. 
(ARAUJO, 2015) Acredita-se que se essa mesma pesquisa for realizada na atuali-
dade, os números são crescentes para os itens notebook e celular.

Há uma preocupação com a leitura sim! Preocupação com o leitor contem-
porâneo que domina a tecnologia e tem na web/internet seu grande aliado. A 25ª 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo adota como tema de sua divulgação 
“Venha fazer esse download de conhecimento”, ilustrada por três jovens com li-
vros nas mãos, em posição de leitura. (FACCHINI, 2018) De fato, a jovem ge-
ração vive o momento download e é necessário chegar até eles seduzindo através 
de uma linguagem própria e que conduza às ações adotadas por eles... E assim, 
chegue ao livro, ao conhecimento...

Retomamos Fregoso (2005) que aponta a crise econômica, os baixos salários 
e a consequente queda do poder aquisitivo, a desigualdade social, além de bai-
xos índices de escolaridade, mesmo aqueles que têm acesso a universidade trazem 
consigo uma carga de defi ciências que não foram superadas nas classes iniciais do 
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ensino fundamental, no caso do Brasil, contribuem, todas essas questões para uma 
privação permanente do capital cultural no qual a leitura está inclusa.

Conclusão

Ao longo da história da humanidade, os avanços tecnológicos são respon-
sáveis pelas mudanças no modus operandi da sociedade, pois exige padrões de 
comportamento novos. A implantação da rede de comunicação eletrônica trou-
xe, sobretudo para a comunicação científi ca desenvolvida nas IES e em institui-
ções de pesquisa, uma revolução sem precedentes. A agilidade na disseminação 
dos resultados das pesquisas, a troca de informações entre pesquisadores, a facili-
dade na busca de novas informações contribuiu sobre maneira para ampliação da 
produtividade e contribuições para a ciência. A dominação do meio eletrônico, 
seja para comunicação, seja para o registro da informação, fez surgir novos supor-
tes e meios de disseminação, dentre esses meios o livro eletrônico foi um deles.

Neste capítulo, refl etiu-se sobre o livro eletrônico, em particular a sua in-
serção no contexto das universidades sob o ponto de vista da elaboração de po-
líticas de desenvolvimento de coleções nas bibliotecas que contemplem o livro 
eletrônico considerando os modelos de negócio e de sua produção e publicação 
por editoras universitárias. Foram levantadas questões, ainda sem respostas, sobre 
a relação do leitor do ambiente universitário e o livro nesse novo formato.

O livro que tem na Bíblia de Gutenberg de 1450 o símbolo da revolução 
tecnológica na produção de livros em série, graças aos tipos móveis, surge no 
fi nal do século XX no formato eletrônico modifi cando a forma de preservação, 
o desenvolvimento de coleções em bibliotecas, a relação com o leitor e mesmo a 
sua comercialização.

No decorrer do século XXI, a tecnologia avançou de forma mais rápida, 
mas a coexistência do livro em suporte papel e o eletrônico é cada vez mais pací-
fi ca e harmoniosa, haja vista a crescente produção das editoras no mundo todo 
em suporte papel.

Para as bibliotecas universitárias, aponta-se para a necessidade de discus-
sões e refl exões para o desenvolvimento de coleções com base em políticas que 
considerem a comunidade e o uso que faz do livro eletrônico, e fi nalmente, de-
monstra-se a inquietação no que diz respeito à leitura na universidade e conduz 
para uma pesquisa de campo que possa responder a tantos questionamentos.
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