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1 INTRODUÇÃO

O livro é utilizado como objeto de fixação do conhecimento há séculos. Seu for-
mato como o conhecemos iniciou-se com o códice, em que o texto, fixado em um 
suporte físico (papiro, pergaminho, papel etc.), era organizado de forma a facilitar a 
referência e a citação do conteúdo, com o emprego de capítulos, parágrafos, números 
de páginas, sumários, índices, cabeçalhos, resumos etc., facilitando a navegação e o 
encontro das informações. Considerando-se o códice como um marco inicial para 
análise do objeto físico livro, é possível elencar transformações significativas pelas 
quais passou. Mudanças foram observadas na produção do livro – dos copistas à 
invenção da imprensa de Gutenberg e à modernização dos processos gráficos –, na 
distribuição das publicações – da circulação de objetos impressos à disponibiliza-
ção do conteúdo na web –, e na alteração de sua forma – da circulação de objetos 
físicos a textos que existem somente na forma digital, ou que foram convertidos a 
esta por meio de processo de digitalização.

Os CD-ROMs apresentaram os textos em suporte eletrônico, acessados 
através de computadores. Eram calcados em elementos multimídia e permitiam 
o armazenamento de diversos documentos. Essa tecnologia ampliou as aplicações 
de atuação do mercado editorial, com a possibilidade de armazenamento de 
textos, imagens, arquivos sonoros e animações (Towle, 2007, p. 62). O advento 
do CD-ROM pontua uma fase de destaque na transformação do texto impres-
so para o eletrônico, marcada pelo uso de equipamentos eletrônicos – no caso, 
computadores –, como instrumentos essenciais de mediação da leitura; situação 
observada até hoje com os livros digitais. Á medida que os textos deixam de existir 
somente na forma impressa, inicia-se processo de leitura mediada e dependente 
de equipamentos eletrônicos, que, por sua vez, agregam novas dificuldades, como 
a aquisição do dispositivo de leitura, o brilho da tela, a durabilidade de baterias, a 
obsolescência do equipamento, a preservação digital etc., restrições desconhecidas 
do livro impresso.

1. Bibliotecária sênior da SophiA Biblioteca da empresa Prima.
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Os CD-ROMS introduziram a aplicação de recursos multimídia, o que per-
mitiu a adição de novos elementos ao texto. Se no livro impresso estavam presentes 
imagens estáticas (gravuras, desenhos, ilustrações, gráficos, tabelas, fotografias 
etc.), no CD-ROM, era possível aplicar recursos sonoros, imagens em movimento, 
desenhos com animação e demais elementos que não são suportados pelo papel, 
agregando outras formas de informação ao conteúdo textual.

Os CD-ROMs foram incorporados rapidamente nas bibliotecas; afinal, di-
versas obras foram lançadas em curto período de tempo. As publicações periódicas 
usualmente vinham acompanhadas de CD-ROMs, sem a oferta do conteúdo 
da revista na forma eletrônica, mas com informações complementares. Algumas 
monografias passaram a vir com CDs encartados, novamente não com a íntegra 
da obra, mas com conteúdo adicional, como exercícios ou informações extras.  
De acordo com Crawford (2001, p. 67), as bibliotecas não estavam preparadas para 
ofertar os CD-ROMs aos usuários e, como consequência, não os capacitava para 
sua utilização. A quantidade de itens também representou complexidades como 
dificuldade de armazenamento, descrição em catálogo, descoberta do recurso, cir-
culação e acesso a este, com necessidade de computadores disponíveis para consulta 
dos CD-ROMs no espaço da biblioteca, além de estantes específicas para guarda 
desse tipo de material. Em contrapartida, os CDs proporcionavam facilidade para 
transferência de mídias entre máquinas, embora com portabilidade resumida em 
comparação aos dispositivos móveis de leitura.

Após a experiência com os textos em forma eletrônica proporcionada pelos 
CD-ROMs, foram apresentadas ao mercado consumidor outras ofertas de con-
teúdo textual no formato eletrônico. Esse período é marcado pelo lançamento de 
dispositivos de leitura dedicados, removendo a exclusividade do computador como 
instrumento de mediação da leitura. 

2 LIVROS DIGITAIS

A evolução do livro digital possui alguns pontos de destaque, como a divulgação de 
conceitos e ideias, o lançamento de dispositivos e a oferta de conteúdo. De acordo 
com Votsch2 (1999 apud Henke, 2001, p. 10), os livros digitais iniciaram-se com 
os conceitos de Bush e Kay e, posteriormente, com a aplicação destes na iniciativa 
do Projeto Gutenberg, somado à oferta de novos dispositivos de leitura.

Segundo Armstrong e Lonsdale (2011, p. 21), a primeira idealização dos livros 
digitais é feita por Vannevar Bush. Em 1945, Bush – um engenheiro militar norte-
-americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, coordenou o Departamento 
de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos (OSRD – em inglês,  

2. VOTSCH, V. Hand held e-books: the reality behind the hype. Seybold Report on Internet Publishing, v. 3, n. 5, p. 
8-14, Jan. 1999.
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U.S. Office of Scientific Research and Development) – publicou o artigo As we 
may think, na revista Atlantic Magazine. Esse artigo apresentava o conceito de 
memória expandida (Memex), que vislumbrava um equipamento em que fosse 
possível ao leitor armazenar seus livros, suas anotações, suas imagens, seus sons, 
seus gráficos e quaisquer outras informações representadas em formatos e supor-
tes variados, que poderiam ser acessados a qualquer momento, de acordo com a 
necessidade do solicitante. Esse equipamento possuiria telas para leitura e acesso 
ao conteúdo, teclado para efetuar buscas ou acrescentar anotações e comentários e 
superfície para captura de imagens (scanner), que permitiria agregar novos registros 
ao conjunto existente. A tela seria sensível ao toque, oferecendo condições para 
pesquisa e leitura. Possibilitaria também a realização de ligação entre os registros 
(links), proporcionando navegação entre uma informação e outra. Esse conceito 
introduzia a funcionalidade do hiperlink.

Tempos depois, em 1968, foi lançado o protótipo do primeiro dispositivo 
de leitura. O Dynabook foi desenvolvido por Alan Kay, um pesquisador do Labo-
ratório do Centro de Pesquisas da Xerox em Palo Alto (Xerox Palo Alto Research 
Center Laboratory), e foi concebido para ser utilizado por crianças e estudantes. 
Seu formato era similar aos tablets atuais e permitia leitura de livros em tela, além 
da possibilidade de escrever, desenhar e acessar conteúdos de sons e imagens.  
O dispositivo possuía linguagem proprietária denominada de Smalltalk e foi lançado 
comercialmente em 1984, com o nome GRID Personal.

Bush lançou a ideia, Kay criou o equipamento e Michael Hart ofereceu o 
conteúdo. O Projeto Gutenberg3 foi lançado em 1971, ofertando acesso a obras 
em domínio público. O primeiro texto disponibilizado foi a Declaração de Inde-
pendência dos Estados Unidos, e apenas seis pessoas fizeram o download. A esse 
conteúdo, seguiram-se outros como a Declaração de Direitos, a Constituição dos 
Estados Unidos, a Bíblia e peças de Shakespeare (Armstrong e Lonsdale, 2011,  
p. 21). A ferramenta possui mecanismo para localizar e recuperar textos e atualmente 
conta com mais de 100 mil títulos, contemplando obras em domínio público, 
em acesso aberto e títulos oferecidos por instituições parceiras, sem nenhuma 
contrapartida comercial. A missão do Projeto Gutenberg é encorajar a criação 
e a distribuição de livros digitais, com independência financeira e política, com 
as atividades realizadas por ações voluntárias. A iniciativa não busca estabelecer 
padrões e aceita obras em diversos formatos (Hart, 2007), como linguagem de 
marcação de hiper texto (HTML – em inglês, hyper text markup language), formato 
de documento portátil (PDF –  portable document format),4 publicação eletrônica 

3. Projeto Gutenberg. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/>.
4. Adobe Acrobat. Disponível em: <https://acrobat.adobe.com>.
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(ePUB – electronic publication) etc. Arquivos que estão em formatos pouco utiliza-
dos são convertidos aos padrões abertos, facilitando a utilização e o acesso a estes.

Analisando-se a recente história dos livros digitais, é possível identificar quatro 
gerações. Segundo Towle (2007, p. 63), a primeira geração é marcada pela oferta 
de obras em CD-ROM, com a leitura sendo mediada por computadores. A partir 
da década de 1980, foram lançados diversos dispositivos de leitura dedicados. 
Como esses dispositivos possuíam formatos proprietários e conteúdo produzido e 
disponibilizado pelos próprios fabricantes, em vez de serem uma opção de acesso 
a livros digitais, foram identificados como produtos, o que causou uma proble-
matização para distinguir o livro do equipamento. Como existia dependência do 
equipamento em que o conteúdo estava armazenado, essas primeiras iniciativas 
confundiam os leitores, que identificavam o equipamento como o livro digital 
(Armstrong e Lonsdale, 2011), e não com o conteúdo que este encerrava, situação 
que ainda é observada nos dias de hoje. O dispositivo de leitura é o equipamento 
que mediará a leitura; não é o livro digital.

O fornecedor lançava um dispositivo com formato proprietário e um conjunto 
de títulos que poderiam ser adquiridos. O conteúdo poderia ser armazenado em 
cartuchos, em cartões de memória ou nos próprios equipamentos, de acordo com as 
características de cada modelo. O leitor somente poderia adquirir os títulos oferecidos 
pelo fornecedor, limitando a oferta de conteúdo. Isso era decorrente da incompati-
bilidade entre os formatos dos livros e os dispositivos de leitura. Caso substituísse 
o equipamento, o conteúdo deveria ser adquirido novamente, agora atendendo às 
restrições impostas pelo novo hardware; afinal, não existia interoperabilidade entre 
os formatos dos conteúdos que permitisse ou facilitasse a troca, com possibilidades 
de aproveitamento ou conversão dos arquivos limitadas. Essas restrições compro-
meteram o desenvolvimento e a difusão dos livros digitais nos primeiros anos, que, 
somado ao alto custo dos dispositivos, retardaram a popularização desses recursos. 
Os dispositivos não possuíam longa durabilidade, e muitas empresas descontinua-
ram seus investimentos, em virtude do baixo interesse dos consumidores, fazendo 
com que projetos tivessem curta duração. Os recursos tecnológicos também não 
eram favoráveis nessa época, com presença de telas reduzidas, que tornavam a lei-
tura cansativa, além de outros fatores, como o peso do equipamento, o tamanho 
de fontes, a ausência de rotação de telas e as dificuldades de acesso à internet para 
aquisição de conteúdo e de oferta de recursos multimídia etc.

De acordo com Rao (2005, p. 118), a segunda geração de livros no formato 
eletrônico iniciou-se na década de 1990, com a web disponibilizando o conteúdo e 
a troca de arquivos, com a portabilidade sendo favorecida. Aquele período também 
foi marcado pelo lançamento do formato PDF, ainda hoje bastante popular, mas 
que não era compatível com todos os dispositivos existentes na época.
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A terceira geração é marcada pelo desenvolvimento do formato ePUB5 e 
pelo lançamento do dispositivo Kindle, em 2007, pela Amazon.6 Segundo Bennet 
(2011, p. 225), 2007 pode ser considerado um marco na história dos livros digitais.  
A consolidação do ePUB como formato foi resultado da presença de mais recursos, 
em comparação ao PDF.

O Kindle, apesar de possuir formato proprietário, alterou consideravelmente 
o cenário dos livros digitais, em virtude da oferta de títulos disponíveis, muitos 
destes gratuitos ou comercializados com valores baixos, com o objetivo de esti-
mular a venda do equipamento, e não necessariamente do conteúdo. Antes do 
Kindle ser lançado, outros equipamentos eram disponibilizados, o que reforçou a 
portabilidade e a não dependência de computadores para a realização da leitura. 
Ainda não ocorria a popularização dos notebooks, mas existia a oferta do assistente 
pessoal digital (PDA – em inglês, personal digital assistant),7 que permitia o acesso 
a documentos – inclusive livros – em formatos diversos. Como os demais dispo-
sitivos não provocaram apelo aos leitores, pode-se afirmar que os livros digitais 
começaram sua popularização após o Kindle e exigiram esforços de casas editorais 
para ampliação da oferta de títulos disponíveis. Nesse período, as bibliotecas ainda 
não manifestavam interesse em incluir livros digitais mediados por dispositivos de 
leitura dedicados, e o conteúdo – quando existente no acervo – consistia em obras 
no formato PDF que poderiam ser consultadas em computadores.

O lançamento de outro equipamento marca o início da quarta geração, e, até 
o momento, não foi identificada nenhuma característica que justifique uma nova 
etapa no processo evolutivo do livro digital. Em 2010, foi lançado o tablet iPad 
pela Apple. Diferentemente do Kindle, o iPad é um equipamento que proporciona 
flexibilidade ao leitor; afinal, não é um equipamento dedicado, mas convergente, 
que possui outras funcionalidades além da leitura de livros (Nogueira, 2013,  
p. 77). A tendência observada é a prevalência dos tablets em comparação aos e-readers 
(dispositivos dedicados), com a seleção de apenas um equipamento que permita 
múltiplos usos. Os tablets também possuem maior flexibilidade para acesso de 
conteúdos, uma vez que é possível utilizar aplicativos (apps) de leitura de acordo 
com o fornecedor que licenciou o livro, não exigindo a aquisição do equipamento 
comercializado pela livraria.

As gerações dos livros digitais são apresentadas no quadro 1.

5. Desenvolvido pelo International Digital Publishing Forum (IDPF), com o objetivo de criar um formato universal e aberto 
para livros digitais. Esse formato permite que os arquivos sejam lidos em diversos dispositivos de leitura, com exceção 
do Kindle (Sheehan, 2013). Disponível em: <http://idpf.org/epub>. 
6. Amazon. Disponível em: <http://www.amazon.com>.
7. O personal digital assistant (PDA) consistia de pequenos computadores com teclados, que possuíam recursos como 
acesso à internet, consulta a e-mails, calculadora, agenda telefônica etc., com armazenamento de dados em cartões 
de memória (Procópio, 2010).
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QUADRO 1
Gerações de livros digitais

Geração Período Características

1a 1945-1989 Ideias de Bush; acesso às bases de dados pesquisáveis de forma remota até os CD-ROMs.

2a 1990-1999
Advento da web e lançamento de dispositivos de leitura dedicados. Início da oferta 
de conteúdo no formato PDF.

3a 2000-2009
Desenvolvimento do formato ePUB, leitura mediada por computadores, dispositivos 
de leitura dedicados e PDAs. Lançamento do Kindle.

4a Situação corrente Oferta de dispositivos de leitura convergentes (tablets), com destaque ao iPad.

Elaboração da autora. 

3 LIVROS DIGITAIS E BIBLIOTECAS

As bibliotecas estão familiarizadas com recursos digitais e os oferecem aos usuários 
de formas variadas. Antes dos livros, as experiências com conteúdos digitais estavam 
centradas em periódicos, CD-ROMs, monografias diversas (teses e dissertações), 
acesso a bases de dados etc. Era esperado, portanto, que a inclusão de livros ocorresse 
de forma natural, a partir do momento em que exista oferta de conteúdo e demanda 
de usuários. Entretanto, esse movimento não apresentou a celeridade esperada; boa 
parte em decorrência do desconhecimento do objeto, da falta de conteúdo disponível, 
das opções de licenciamento e das formas de utilização. Essas questões – embora 
ainda não completamente superadas – já evoluíram, muito em decorrência de 
iniciativas de instituições que optaram por entrar nesse cenário, embora sem clareza 
das possibilidades e das consequências envolvidas. O mercado de livros digitais para 
bibliotecas não está estabelecido; com ajustes, formas de utilização, identificação 
de complexidade e restrições sendo observadas, a partir de experiências vivenciadas 
e relatadas. Durante esse processo, é certo que novos desafios serão observados 
no decorrer do amadurecimento dos participantes; afinal, esse cenário está sendo 
construído pelos agentes envolvidos: autores, fornecedores, bibliotecas e leitores. 
Existem dúvidas em relação às formas de licenciamento, propriedade, condições de 
acesso, preservação em longo prazo, gestão, atividades bibliotecárias etc.

Um dos impedimentos observado da inclusão de livros digitais em bibliotecas é 
decorrente de fornecedores. Apesar de as bibliotecas poderem adquirir livros digitais 
em livrarias virtuais, essas ferramentas são construídas com foco no leitor, com o 
download da publicação realizado no dispositivo, com restrições para transferência 
do arquivo para armazenamento em servidores ou repositórios. Isso obriga que 
a biblioteca adquira equipamentos para leitura e empreste-os aos usuários. Essa 
medida apresenta desvantagens, descritas a seguir. 

1) Investimento em dispositivos de leitura, com preocupações centradas 
na escolha dos equipamentos que serão adquiridos, em seus custos e em 
sua manutenção.
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2) Distribuição do conteúdo nos dispositivos de leitura.

3) Definição da quantidade de dispositivos a ser adquirida para atender à 
demanda dos usuários. Nos relatos consultados, (Dierks, 2011; Poter, 
Weaver e Newman, 2012) a procura por empréstimos mostrou-se rele-
vante nos primeiros meses após a implantação de projeto, com queda de 
interesse em curto espaço de tempo.

4) Inclusão de diversas obras em um dispositivo, tornando todos os títulos 
armazenados neste indisponíveis a partir do momento que o empréstimo 
do equipamento é realizado.

5) Falta de controle dos títulos que foram consultados pelo usuário durante 
o empréstimo, sem possibilidade de constatar as obras mais lidas.

6) Riscos de avarias ao dispositivo, exclusão de conteúdo ou aquisição de 
obras ou serviços com os dados institucionais (cartão de crédito) vincu-
lados ao equipamento.

7) Risco de perda ou roubo do dispositivo. Além do equipamento, os regis-
tros contidos neste podem não ser mais acessados, caso a transferência 
de títulos não seja permitida pelo fornecedor.

8) Desconhecimento da equipe da biblioteca e dos usuários no manuseio 
e na realização de leitura dos conteúdos.

Evidentemente, as bibliotecas podem optar pela aquisição de dispositivos e 
seu empréstimo à comunidade; porém, em virtude das dificuldades observadas, 
não recomenda-se que seja considerada como uma política de utilização de livros 
digitais. Essa iniciativa permite ao usuário a experiência da leitura digital antes 
que ele realize investimento na aquisição de seu próprio dispositivo, mas, sob a 
perspectiva da biblioteca, compromete o controle da coleção a partir do momento 
que é realizada a circulação de um equipamento, e não de um recurso bibliográfico.

Uma política de uso de livros digitais em bibliotecas envolve a seleção do tipo 
de conteúdo, sua inclusão no catálogo e sua disponibilização aos usuários. As obras 
protegidas por direitos autorais possuem características próprias para contratação, 
realizada por meio de fornecedores específicos que permitem o licenciamento 
mediante aplicação de modelo de negócio, que pode ser perene ou transitório.

A quantidade de conteúdo disponível para licenciamento para bibliotecas 
também difere da oferta existente aos leitores. Observa-se no Brasil o mesmo 
processo ocorrido nos Estados Unidos e na Europa, com a inclusão de livros di-
gitais iniciando-se na esfera universitária, seguida pelas bibliotecas corporativas, 
públicas e infantojuvenis. Assim, a oferta de títulos disponíveis para licenciamento 
por bibliotecas restringe-se essencialmente ao conteúdo universitário no mercado 
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brasileiro, enquanto nas livrarias virtuais estão presentes títulos em todas as áreas, 
entre ficção e não ficção, para faixas etárias variadas.

3.1 Tipos de conteúdos digitais

Os livros digitais podem ser de natureza aberta ou licenciada. As obras de acesso 
aberto são formadas por títulos que possuem as características descritas a seguir. 

1) Obras em domínio público: publicações cujos direitos autorais já expi-
raram. O prazo para a entrada de títulos em domínio público é regido 
pela legislação de cada país. No Brasil, de acordo com a Lei de Direitos 
Autorais (Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), um autor entra em 
domínio público no primeiro dia do ano após completados setenta anos 
de seu falecimento (Brasil, 1998). Após esse período, as obras podem 
ser utilizadas sem que ocorra remuneração de direitos autorais ao autor, 
a seus herdeiros ou a representantes legais, sempre se citando a fonte. 

2) Obras protegidas por direitos autorais cujos autores abriram mão de re-
muneração: essa situação é frequente em instituições de ensino e pesquisa, 
com o intuito de circulação do conhecimento produzido, muitas vezes com 
autores vinculados a instituições públicas. Essas obras são protegidas e as 
fontes devem ser citadas; porém, não é realizado pagamento para acesso 
ou utilização do conteúdo. Em muitos casos, são aplicadas as licenças 
definidas pelo Creative Commons8 (CC), que estipula o uso que pode 
ser realizado dos recursos. São disponibilizadas seis opções de licença 
CC: atribuição (CC BY), atribuição compartilha igual (CC BY-SA), 
atribuição sem derivações (CC BY-ND), atribuição não comercial (CC 
BY-NC), atribuição não comercial compartilha igual (CC BY-NC-SA) 
e atribuição não comercial sem derivações (CC BY-NC-ND). 

3) Obras gratuitas: publicações que são oferecidas sem remuneração.  
A oferta das obras pode ser motivada pelo autor – nos casos de autopu-
blicação – ou pelo fornecedor. Usualmente, são disponibilizadas sem 
tratativas comerciais do conteúdo, com o intuito de divulgação da obra, 
ou – quando vinculado a um fornecedor – com objetivos de divulgação 
e comercialização de dispositivos de leitura, promoções ou demais estra-
tégias comerciais. Embora gratuitas, a fonte deve ser citada.

As obras abertas são incluídas aos acervos sem representar complexidades à 
biblioteca. Estas não apresentam dificuldades para acesso nos catálogos on-line, 
não empregam ferramentas de gestão de direitos digitais (DRM – digital rights 

8. Disponível em: <https://creativecommons.org/>.



Bibliotecas e Livros Digitais: breve história e novos desafios  | 231

management),9 que podem dificultar ou até mesmo impedir o acesso ao conteúdo; 
e permitem o download do arquivo pelo usuário. O acesso ao arquivo pode ser reali-
zado de forma simultânea; não são utilizados formatos ou plataformas proprietárias, 
tornando o recurso disponível para leitura em computadores e variados dispositivos 
de leitura (Price, 2011, p. 54).

Por sua vez, são identificadas algumas dificuldades com o processamento desses 
recursos, como: a baixa oferta de metadados para importação do registro nos catá-
logos; a qualidade do material digitalizado, com relatos de identificação de páginas 
faltantes, imagens não legíveis ou arquivos corrompidos; a presença de links não 
persistentes, que impedem o acesso ao conteúdo pela web por indisponibilidade da 
mídia na instituição mantenedora; a dificuldade de ações para preservação digital, 
como conversão de formatos e sua disponibilização em repositórios institucionais; 
e baixa credibilidade do conteúdo ofertado, por ser oferecido de forma gratuita e 
sem o endosso de uma editora etc. (Price, 2011, p. 54).

A questão do armazenamento das mídias deve ser considerada pela biblio-
teca. Se o livro é fruto de digitalização ou produção oriunda da instituição, esta é 
responsável pela disponibilização do conteúdo em seu repositório ou seus servi-
dores e deve tomar medidas para garantir e preservar o recurso para que este seja 
utilizado e consultado por usuários e instituições, garantindo o acesso em longo 
prazo. Assim, políticas devem ser definidas para estipular as ações necessárias para 
armazenamento das mídias e preservação digital, prevendo iniciativas de conversão 
de formatos e linguagens de forma sistemática e regular. A seleção do conteúdo 
aberto é definida pela biblioteca, que escolhe os títulos que serão agregados à co-
leção, sem que precise acrescentar obras que não sejam pertinentes.

O conteúdo licenciado, entretanto, agrega situações novas às bibliotecas, e 
sua utilização encontra-se em transformação, com possibilidades de contratação 
e uso sendo experimentadas continuamente. Livros digitais usualmente utilizam 
ferramentas de DRM para controlar o uso que será feito do conteúdo, e o acesso 
é, via de regra, monousuário (um livro, um acesso), com opções de simultaneidade 
que podem ser contratadas de acordo com a estrutura da plataforma do fornecedor, 
refletindo diretamente nos valores do licenciamento. As obras podem ser licenciadas 
por bibliotecas por meio de editores, distribuidores e agregadores de conteúdo. 
Também pode ocorrer o licenciamento realizado diretamente com o autor do livro, 
quando o conteúdo é fruto de autopublicação. Essa questão, entretanto, ainda 
não ocorre com frequência, e, até o momento, não se apresentaram dificuldades 
às bibliotecas estrangeiras e não foram identificados relatos no Brasil.

9. O digital rights management (DRM) é uma ferramenta que pode ser aplicada em recursos digitais, com o intuito 
de inibir utilizações indevidas, como a realização de cópias, a distribuição ilegal ou o uso não autorizado de material 
licenciado. Possui a funcionalidade de um cadeado que – em combinação com o dispositivo e o formato do livro digital –  
identifica o direito associado à mídia, garantindo que a solicitação de acesso seja oriunda de leitores autorizados.
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3.2 Fornecedores e formas de licenciamento

Os editores são os profissionais do livro. São empresas que representam os autores e 
publicam suas obras, respondendo pela criação editorial, divulgação, distribuição e 
venda. Distribuidores são empresas que não publicam obras, mas as comercializam, 
com permissão dos editores ou agregadores que representam. São intermediários, 
e, em decorrência disso, os custos cobrados costumam ser mais altos em compa-
ração aos editores. A contrapartida é que o processo de aquisição é facilitado, com 
o contato sendo mantido com apenas um vendedor, que possibilita a compra de 
títulos de diversas casas publicadoras. Ao licenciar livros digitais por meio de distri-
buidores, o acesso ao conteúdo será realizado pela plataforma do representante do 
conteúdo, seja ele o editor ou o agregador. Os agregadores de conteúdo são empresas 
que comercializam títulos de editores, porém em plataformas próprias. O fato de 
terem plataforma distingue-os dos distribuidores, que, ao finalizarem o processo de 
contratação, entregam os livros digitais nas plataformas oferecidas pelos respectivos 
fornecedores de cada título. O editor pode ter uma plataforma, e seu conteúdo pode 
ser disponibilizado por esta e/ou pelos agregadores. Caso a editora não tenha interesse 
em investir em plataformas, pode tornar seu conteúdo disponível para bibliotecas por 
meio dos agregadores. Pode ocorrer do editor possuir plataforma própria e também 
disponibilizar seus títulos para comercialização por agregadores, o que aumenta as 
possibilidades de realização de licenciamentos (figura 1). Os agregadores também 
são intermediários, mas costumam oferecer condições competitivas em relação aos 
distribuidores. Suas plataformas proporcionam segurança ao editor e oferecem gama 
de serviços diversos aos leitores. Os serviços disponibilizados (impressão, realização 
de download, empréstimo digital, reservas, aquisição do conteúdo – total ou parcial –  
por parte do usuário etc.) dependem da funcionalidade da plataforma.

FIGURA 1
Fornecedores de livros digitais licenciados

Elaboração da autora. 
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Dificilmente, a biblioteca atenderá a suas demandas por livros digitais com 
apenas um fornecedor. Apesar da vantagem de contratar agregadores (somente 
um contrato de licenciamento contemplando diversos títulos), algumas editoras 
podem não oferecer seus títulos por meio desses fornecedores, o que obrigaria 
licenciamentos diretamente com o editor. Somente um agregador pode não cobrir 
todas as áreas ou não possuir representação de todas as editoras requeridas pela 
biblioteca. O cenário favorece a contratação de diversos fornecedores, podendo 
ocorrer a incidência de licenciamento de títulos iguais por meio de instrumentos 
distintos. Isso é decorrente da possibilidade de diferentes agregadores representarem 
as mesmas editoras, o que ocasionaria a presença de obras concorrentes no acervo. 
Assim, a biblioteca realiza licenciamentos em duplicidade, em virtude dos fornece-
dores não permitirem a seleção de títulos presentes nos pacotes. Essa redundância, 
contudo, será benéfica, se a demanda pelos títulos for alta, proporcionando mais 
possibilidades de acesso do recurso, de acordo com a forma de licenciamento que 
foi definida com cada fornecedor.

Independentemente do fornecedor selecionado, o acesso aos livros será 
mediado por uma plataforma, que pode ser uma aplicação ou acessada pela web. 
“Embora o hardware, ou suporte de leitura, seja imprescindível para o consumo de 
livros, nenhum livro digital pode ser lido sem a intermediação direta de um software, 
também chamado aplicativo” (Procópio, 2014, p. 147). Cada fornecedor desenvolve 
sua própria plataforma e – até o momento – não foram identificados esforços para 
definição de padrões de formatos, linguagens ou serviços oferecidos. A plataforma 
assegura que a utilização dos livros digitais ocorra de acordo com a contratação que 
foi realizada, criando dependência com o fornecedor (Sheehan, 2013). Assim, cada 
plataforma possui interface e funcionalidades distintas, que acarretam confusões 
e dificuldades para bibliotecas e usuários. Como a leitura do conteúdo é realizada 
por essa ferramenta, caso os títulos licenciados não sejam incluídos no catálogo, 
o usuário deve primeiramente identificar quem é o fornecedor do recurso para 
acessar a plataforma correspondente e ter acesso à obra. Essa situação dificulta a 
experiência do usuário e compromete o acompanhamento de métricas de uso dos 
livros digitais que deve ser feito pela biblioteca, a partir da quantidade de acessos 
realizados no catálogo on-line e não dependente, exclusivamente, de indicadores 
informados pelos fornecedores.

O acesso aos livros digitais licenciados é condicionado ao uso de uma plataforma 
para que ocorra a leitura; porém, a descoberta do recurso pode ser disponibilizada 
em outras fontes, como o catálogo público on-line (Opac – em inglês, on-line public 
access catalogue) da biblioteca. Ao localizar a obra desejada no catálogo, o usuário pode 
acessá-la ao clicar no link do recurso que o direcionará à plataforma do fornecedor, 
na qual ocorrerá a leitura. “Em todos os aspectos, internacionalmente, há evidências 
consideráveis para mostrar que o Opac é a forma preferida dos usuários para acessar 
os recursos e os livros digitais” (Armstrong e Lonsdale, 2011, p. 32, tradução nossa).
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Recomenda-se, portanto, que os livros digitais licenciados sejam incluídos 
nos catálogos, centralizando-se a oferta de recursos bibliográficos ao reunirem-se 
os dados de obras impressas e digitais em apenas um ponto. Os fornecedores 
disponibilizam os metadados dos livros no formato de catalogação legível por 
máquina (Marc – em inglês, machine-readable cataloguing) 21,10 para que sejam 
importados e constem dos catálogos on-line das instituições, facilitando a desco-
berta e, consequentemente, a utilização dos recursos contratados. A inclusão dos 
metadados nos catálogos demanda integração do sistema utilizado pela biblioteca 
com as plataformas dos fornecedores, usualmente construída por meio de serviços 
web (web services).

O conteúdo licenciado é de uso restrito, ofertado somente aos usuários vin-
culados à instituição contratante, com acesso franqueado ao espaço da biblioteca 
ou por meio de integrações com sistemas de bibliotecas ou de busca federada.11 
Assim, os usuários podem ter acesso aos livros digitais por meio da(s) plataforma(s) 
do fornecedor(es), do catálogo on-line ou de serviços de busca federada, caso a 
instituição disponha desse recurso, conforme demonstrado na figura 2.

FIGURA 2
Opções de descoberta de livros digitais licenciados

Elaboração da autora.

Os livros digitais são oferecidos às bibliotecas para licenciamento individual 
ou contratação de pacotes. O fornecedor privilegia a oferta de pacotes, organizados 
por temáticas, que reúnem diversos títulos que são licenciados em conjunto, sem 
possibilidade de seleção pela biblioteca. Essa prática permite que grande quantidade 

10. Formato machine-readable cataloguing (Marc) 21. Disponível em: <https://www.loc.gov/marc/>.
11. Ferramentas que permitem busca do catálogo da biblioteca e bases externas por meio de interface única, mediante 
coleta de dados prévia e aplicação de critérios de relevância.
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de títulos seja incluída no catálogo a custos menores que contratações individuais, 
mas não dá flexibilização ou autonomia para montar a coleção.

Os títulos individuais podem ser adquiridos como aquisição perpétua (modelo 
de negócio perene), que permite o licenciamento sem definição de data de valida-
de – ou seja, o título pode ser utilizado pela biblioteca por tempo indeterminado, 
sem necessidade de novos ajustes financeiros. Podem ocorrer cobranças recorrentes 
para cobrir os custos de manutenção da plataforma do fornecedor, na forma de 
uma taxa anual (Grigson, 2011, p. 27; Sheehan, 2013). Como o livro é mediado 
somente pela plataforma, caso a biblioteca não recolha essa taxa, pode ficar impe-
dida de utilizar o título que foi licenciado. Esse modelo proporciona conforto aos 
bibliotecários, trazendo o entendimento que a obra faz parte da coleção. O alto 
valor praticado, entretanto, com relatos de cobranças acima de 100% do custo da 
obra impressa (Sheehan, 2013), inibem investimentos constantes nessa modalidade.

A aquisição perpétua é indicada nos casos em que a biblioteca quer garantir 
que os títulos permanecerão na coleção por longo prazo, assegurando que novos 
ajustes financeiros de licenciamento não serão realizados (Doucette e Lewontin, 
2012, p. 60). Entretanto, não é o modelo adequado para os casos de obras que 
possuem alterações frequentes, como conteúdo jurídico, tecnológico ou da área de 
saúde, que são lançados e atualizados com regularidade. Para esses casos, é indicada 
a contratação por um modelo de negócio transitório, como a assinatura.

No modelo de assinaturas, um conjunto (pacote) de publicações é licenciado 
por um período finito, usualmente de um ano. É uma modalidade que representa 
familiaridade às bibliotecas; afinal, é aplicada para contratação de periódicos e bases 
de dados. Durante a vigência da assinatura, novos títulos podem ser incluídos, o 
que aumenta a oferta ao usuário. Caso ocorram lançamentos de novas edições, estas 
podem ser agregadas aos pacotes contratados, proporcionando rápida atualização 
do acervo. Na contratação por aquisição perpétua, a cada edição lançada, novo 
licenciamento deverá ser realizado. Nas obras que sofrem atualizações constantes, 
esse modelo não é, portanto, interessante, sendo recomendado que sejam licenciadas 
por modelos transitórios.

Na assinatura, após finalizado o período contratado, um novo licenciamento 
deve ser realizado, podendo ocorrer ajustes dos valores. Não acontecendo renovação, 
o acesso aos títulos é finalizado. Nesse modelo, é realizado investimento regular, 
porém sem aumento de patrimônio da instituição ou garantia de permanência dos 
títulos, caso os contratos não sejam renovados. Na possibilidade de que ocorram 
cortes orçamentários e, consequentemente, dificuldades para renovar o pacote, 
a instituição pode ver-se privada do acesso a títulos, mesmo que tenha realizado 
pagamentos por diversos anos.
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Os modelos de negócios em uso no Brasil são aquisição perpétua (perene) e 
assinatura (transitório). Apesar de existirem outros modelos, não foram relatados –  
até o momento – casos de sua aplicação no país. As modalidades transitórias 
proporcionam transformações consistentes no processo de formação da coleção; 
afinal, a seleção das obras que serão licenciadas é realizada, na maioria das vezes, 
pelo usuário diretamente no catálogo, e, a partir dos acessos realizados, são enca-
minhadas à biblioteca cobranças decorrentes do uso temporário (aluguel).

Outro fator que suscita discussões sobre os livros digitais e as bibliotecas está 
centrado no licenciamento. As coleções são formadas por itens que são selecionados 
pelos bibliotecários e atendem a critérios sobre temática, pertinência e interesse da 
comunidade assistida. Com os livros impressos, as obras são incluídas por doação, 
compra ou permuta e incorporadas ao acervo, ficando disponíveis para consulta 
e empréstimo. Com os livros digitais, é comprometido o entendimento de pro-
priedade, podendo ocorrer, inclusive, restrições para realização de empréstimos. 
Isso é decorrente de interpretação que os livros digitais são comercializados como 
softwares, e não como objetos (Maia, 2013, p. 7; Woodward, 2013, p. 16), o que 
impede seu uso por terceiros. 

De acordo com Rao (2005, p. 131), as bibliotecas são amparadas pela teoria 
da primeira venda, que permite a ocorrência de circulações. Essa teoria pontua que, 
ao adquirir um objeto (livro impresso), este passa a ser propriedade do adquirente, 
que pode utilizá-lo de acordo com seu interesse, desde que não ocorra cópia do 
conteúdo sem anuência dos detentores legais (autor e/ou editor). Assim, o objeto 
pode ser emprestado, locado, doado, revendido ou descartado, sem necessidade de 
ajustes financeiros; afinal, o direito patrimonial não abrange os direitos autorais do 
livro. Esse ponto permite que as bibliotecas realizem empréstimos para usuários e 
demais instituições (empréstimo entre bibliotecas), de forma legalizada e sem ferir 
a legislação de direitos autorais. Com os livros digitais, entretanto – por serem con-
siderados programas de computador –, não existe essa premissa, podendo ocorrer 
restrições de doação, revenda e empréstimo para o comprador. O licenciamento 
não é representado por objetos tangíveis (exemplares impressos), mas por acessos 
mediados por plataforma proprietária. O licenciante, usualmente, não recebe os 
arquivos para armazenar em seus servidores ou repositórios, mas possui um link ou 
acesso à plataforma que permitirá a leitura, de acordo como a forma de licencia-
mento realizada. Assim, a aquisição de um produto é substituída pela contratação 
de um serviço, que disponibilizará o acesso ao livro digital licenciado na vigência 
acertada. Os contratos de licenciamento para programas de computador usualmente 
declaram que o adquirente detém uma licença de uso do software, mas não sua 
propriedade, não sendo permitida a transferência, a doação, a comercialização, o 
arrendamento ou dar o objeto em garantia a uma terceira parte (Rocha, 2007).
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De acordo com Woodward (2013, p. 16), uma coalisão foi formada nos 
Estados Unidos por instituições como a American Library Association,12 a Asso-
ciation for College and Research Libraries,13 a Association of Research Libraries,14 
o Electronic Frontier Foundation,15 o Consumer Federation of America16 e o US 
Public Interest Research Group and Public Knowledge,17 com vistas a apoiar a 
manutenção da teoria da primeira venda em relação aos livros digitais, salientan-
do que as bibliotecas promovem o acesso à cultura e ao conhecimento e que não 
deveriam ser cerceadas com o impedimento de realização de empréstimos. As 
discussões continuam em curso e, enquanto isso, as possibilidades de circulações 
e acesso aos usuários são oferecidas pelos fornecedores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema dos livros digitais vem proporcionando desafios a fornecedores, leitores 
e bibliotecas. Embora já venha sendo utilizado nas bibliotecas, é nítido que se 
vive uma época de transição em relação aos livros impressos. O próprio conceito 
do livro digital não se encontra estabelecido, com dúvidas se é um livro ou um 
software, ou ainda um dispositivo que media a leitura. No âmbito das bibliotecas, 
são observadas situações novas, como eventuais restrições para empréstimos – caso 
seja confirmada a não aderência à teoria da primeira venda – e distinções entre 
propriedade e licenciamento.

As bibliotecas possuem restrições para a contratação de livros digitais, desde 
a baixa oferta de títulos, passando pela escolha dos fornecedores específicos, pela 
seleção de obras que compõem pacotes e pela definição do modelo de negócios que 
será aplicado na contratação, que pode ser perene ou transitório. Qualquer que seja 
a forma de contratação escolhida, a permanência das publicações na coleção não 
está assegurada. No modelo transitório, caso não seja renovado o licenciamento, o 
acesso é perdido. No perene, pode ocorrer a necessidade de pagamento regular para 
utilização da plataforma de leitura. Também podem ocorrer rupturas contratuais 
entre autores, editores e fornecedores, o que resulta na remoção de obras licenciadas 
dos acervos, independente do modelo de negócio que foi utilizado.

Os custos para inclusão de livros digitais nas bibliotecas também causam 
restrições. Com o modelo perene, os custos são altos, podendo superar o valor 
da obra no formato impresso. Na contratação transitória, um investimento é  

12. American Library Association. Disponível em:<http://www.ala.org/>.
13. Association for College and Research Libraries. Disponível em: <http://www.ala.org/acrl/>.
14. Association of Research Libraries. Disponível em:<http://www.arl.org/>.
15. Electronic Frontier Foundation. Disponível em: <https://www.eff.org/pt-br>.
16. Consumer Federation of America. Disponível em: <http://consumerfed.org/>. 
17. US Public Interest Research Group and Public Knoledge. Disponível em: <http://www.uspirg.org/page/usp/about-us>.
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realizado de forma regular, e, caso não ocorra renovação do licenciamento, existe 
a possibilidade de remoção da obra do catálogo.

Apesar de não serem desconhecidos dos bibliotecários, os conteúdos digitais 
apresentam novas vertentes para seleção e utilização nos acervos, assim como sua 
permanência em longo prazo. Por um lado, as obras de conteúdo aberto – gratuitas 
ou de domínio público – podem ser acessadas livremente pelo catálogo, enquanto 
os livros digitais licenciados são mediados por plataformas proprietárias, com apli-
cação de ferramenta de DRM, que pode inibir o acesso ao conteúdo. Por outro 
lado, obras de acesso aberto demandam ações de preservação e armazenamento, 
que oneram as instituições com a manutenção de repositórios digitais, espaço 
de armazenamento, segurança e conversão dos arquivos para acompanhamento 
tecnológico dos formatos. Os livros digitais licenciados não apresentam essas de-
mandas, sendo, inclusive, confortável às bibliotecas a não preocupação com espaço 
de armazenamento, segurança dos arquivos e preservação digital, desde que exijam 
o cumprimento dessas rotinas pelos fornecedores.

É certo que, no ambiente de livros digitais e bibliotecas, nada está gravado 
em pedra. Fornecedores, modelos de negócios, formas de descoberta, acesso aos 
conteúdos etc. estão em experimentação e são alterados frequentemente. A oferta 
de conteúdo digital encontra-se em transformação na sociedade contemporânea. 
Os mercados de música, cinema e televisão já vivenciam esse cenário há mais 
tempo que os editores e vêm buscando uma forma de sobrevivência em tempos 
de compartilhamento de mídias, rápida disseminação de informação, crescente 
geração de conteúdo – inclusive pelos próprios usuários – etc., procurando uma 
forma de remuneração justa pelos produtos que oferecem, que perpetuarão sua 
sobrevivência econômica. Avanços já foram alcançados, com o aprendizado sendo 
compartilhado com o mercado editorial, mas muitas questões ainda estão em aberto 
e precisam ser alinhadas entre fornecedores e bibliotecas. O fornecedor depende 
da biblioteca para a compra de seus conteúdos. Se coloca muitas barreiras para 
o licenciamento dos títulos que representa, suas vendas caem, e isso dificultará 
sua permanência no mercado. Se fornece as obras a custos muitos baixos, pode 
inviabilizar sua sobrevivência, a partir do momento em que não é remunerado 
pelo trabalho que desempenha. As bibliotecas precisam ter autonomia e liberdade 
para escolher, licenciar e utilizar os livros digitais que desejam e disponibilizá-los 
a seus usuários nos catálogos, sem que seja necessária remuneração acima da pra-
ticada em livrarias e sem imposição de embargos, barreiras para acesso simultâneo, 
empréstimos etc. Com aumento da oferta de títulos disponíveis para bibliotecas 
e flexibilização dos modelos de negócios, espera-se alcançar uma situação que seja 
benéfica aos envolvidos, promovendo-se o emprego de livros digitais nos acervos.
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