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O uso das bibliotecas digitais na EaD

Lidiane Maria MAGALINI 1

Resumo: Neste artigo, abordamos o uso das bibliotecas digitais nos cursos 
de graduação na modalidade de Educação a Distância. A justificativa desta 
pesquisa delineia-se sobre a maneira como as instituições de Ensino Superior 
estão inserindo as bibliotecas digitais nos cursos de graduação. O objetivo da 
pesquisa é refletir acerca do uso do acervo disponível nas bibliotecas digitais, se 
ele é usado como referência complementar ou como referência básica de estudo 
para os alunos dos cursos de graduação. O presente artigo é resultado de uma 
pesquisa bibliográfica nos bancos de dados das instituições de Ensino Superior, 
no site da SCIELO, na IBICT e em outras fontes de pesquisas confiáveis. A 
expansão da Educação a Distância, impulsionada pelos avanços tecnológicos, 
fez surgir novas metodologias e novos recursos disponíveis ao processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos dos cursos de graduação EaD; entre eles, as 
bibliotecas digitais oferecem conteúdos complementares aos estudos dos alunos, 
possibilitando abrangência, densidade e profundidade.
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Use of digital libraries in Distance Education

Lidiane Maria MAGALINI

Abstract: In this article, we approached the use of digital libraries in 
undergraduation courses of Distance Education. This research is justified by how 
Distance Education institutions are inserting these libraries in undergraduation 
courses. Our aim is to reflect about the use of the available collection in the 
digital libraries, as well as whether it is used as an additional or basic reference 
by students. We performed a bibliographic research in SCIELO, IBICT and 
other reliable databases. The Distance Education expansion has been boosted for 
technological advances and it has created new methodologies and resources that 
are available to the student’s on-line teching-learning process. For example, digital 
libraries offer additional contents to the students, allowing comprehensiveness, 
density and depth to the study.
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1. INTRODUÇÃO 

A educação na modalidade a distância, impulsionada pelos 
avanços tecnológicos, ganhou força e maior reconhecimento nas 
últimas décadas. Entretanto, por ser uma modalidade de educação 
recente no Brasil, muitas questões ainda estão sendo delineadas, 
entre elas, a metodologia, as estratégias de ensino e a utilização de 
bibliotecas digitais.

As bibliotecas fazem parte do contexto organizacional e pe-
dagógico das instituições de Ensino Superior (IES). Elas são in-
dispensáveis, segundo o MEC, nos processos de credenciamento, 
avaliação e recredenciamento de cursos, devendo constar no Proje-
to Político Pedagógico dos cursos, pois participam diretamente do 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Diante do exposto, 
aliado às tecnologias de apoio aos alunos e ao processo de ensino 
e aprendizagem, atualmente, algumas instituições de Ensino Supe-
rior contam com o apoio das bibliotecas digitais.   

Segundo Santos Filho e Giannasi-Kaimen (2009), as biblio-
tecas são fundamentais para o desenvolvimento dos estudos e para 
a aquisição do conhecimento, seja por parte dos estudantes, seja 
dos docentes. Elas passaram por diversas transformações e foram 
consolidando-se junto à sociedade.

Inicialmente, existiam apenas as bibliotecas tradicionais, 
mas, com o passar dos anos, novos formatos de bibliotecas foram 
surgindo. Na literatura, existem várias definições, porém ainda não 
há um consenso sobre cada uma delas, sendo muitas vezes confun-
didas e tratadas como bibliotecas semelhantes. 

Neste trabalho, utilizamos a definição de biblioteca digital 
segundo Gladney et al. (1994 apud ASSOREIRA; MOURÃO, 
2001, p. 3):

Uma biblioteca digital é um agrupamento de meios in-
formáticos, de armazenamento e de comunicações, con-
juntamente com o conteúdo e o software necessários para 
reproduzir, emular e estender os serviços fornecidos pelas 
bibliotecas convencionais, baseadas em papel e em outros 
meios de coleção, catalogação, busca e disseminação de 
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informação. Uma biblioteca digital de serviço completo 
terá de alcançar todos os serviços das bibliotecas tradi-
cionais e também de explorar as conhecidas vantagens do 
armazenamento digital, pesquisa e comunicação.  

Conforme as contribuições de Santos Filho e Giannasi-
-Kaimen (2009, p. 89), com o surgimento das bibliotecas digitais, 
as bibliotecas passaram a desempenhar um papel não apenas de 
guardar, mas também de disponibilizar a informação. Ainda nesse 
contexto, Cunha (2000, apud OHIRA; PRADO 2002) destaca que 
as instituições de Ensino Superior terão um papel fundamental na 
sociedade da informação ao vencer os desafios de mudanças nas 
instalações físicas e nos acervos das bibliotecas, os quais devem ser 
vistos como uma oportunidade e não como uma ameaça. 

Diante do exposto, faz-se necessária a realização de uma 
análise mais aprofundada sobre o uso das bibliotecas digitais no 
âmbito educacional. Para tanto, buscamos refletir sobre o uso das 
obras disponibilizadas nas bibliotecas digitais em cursos de gradu-
ação na modalidade de Educação a Distância, ou seja, se as obras 
disponíveis nas bibliotecas digitais estão sendo inseridas apenas 
como referências complementares aos estudos dos alunos ou como 
referências básicas de estudo. Tal preocupação justifica-se ao con-
siderarmos a extensão geográfica do Brasil e os diferentes níveis 
culturais, econômicos e sociais, que podem apresentar vários pro-
blemas, entre eles a conectividade. 

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a de revisão bibliográfica por meio 
de levantamento de pesquisas e reflexões acerca da problemática, 
ou seja, busca de informações sobre a inserção das bibliotecas di-
gitais nos cursos de graduação na modalidade de Educação a Dis-
tância. Para obtermos tais informações, realizaremos uma pesquisa 
bibliográfica nos bancos de dados das instituições de Ensino Supe-
rior, no site da SCIELO, na IBICT e em outras fontes de pesquisas 
confiáveis.
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3. REGULAMENTAÇÃO DA EAD NO BRASIL 

O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal regulamenta a inserção de uma nova modalidade de ensino no 
cenário educacional brasileiro. 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e 
a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, e de educação conti-
nuada.

§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e 
regime especiais, será oferecida por instituições especifi-
camente credenciadas pela União.

§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realiza-
ção de exames e registros de diplomas relativos a cursos de 
educação a distância.

§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de 
programas de educação a distância e a autorização para 
sua implementação caberão aos respectivos sistemas de 
ensino, podendo haver cooperação e integração entre os 
diferentes sistemas.

§ 4º. A educação a distância gozará de tratamento diferen-
ciado, que incluirá:

I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II – concessão de canais com finalidades exclusivamente 
educativas;

III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Pú-
blico, pelos concessionários de canais comerciais (BRA-
SIL, 1996, [n.p.]).

Analisando o que foi exposto no artigo 80, notamos que tal 
resolução da LDBEN é um esforço do Governo Federal pela busca 
da democratização da educação, procurando diminuir a exclusão 
social, principalmente no que tange ao Ensino Superior. Assim, a 
Educação a Distância se apresenta como uma tentativa de supera-
ção das distâncias continentais do Brasil, rumo à elevação do nível 
de escolaridade da população e como estímulo à inclusão tecnoló-
gica digital. 
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O Decreto n. 5.622 regulamenta o artigo 80 da Lei n. 9.394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Com esse decreto, foi instituída a Educação a Distância como 
modalidade de ensino. De acordo com o artigo 2º, a Educação a 
Distância poderá ser ofertada na educação básica, na educação de 
jovens e adultos e na educação especial, desde que respeitadas as 
especificidades legais vigentes de cada nível de educação. Além 
desses níveis, poderá ser ofertada, também, no nível de educação 
profissional, e abrangerá os cursos e programas técnicos, de nível 
médio, e tecnológicos, de nível superior.

Ainda tratando sobre a legislação e enfatizando o presente 
trabalho, é imprescindível ressaltarmos que os referenciais de qua-
lidade para a Educação a Distância destacam a importância da exis-
tência das bibliotecas nos polos de EaD e acrescentam que “[...] o 
material oferecido na biblioteca deve ser disponibilizado em dife-
rentes mídias” (BRASIL, 2007, p. 26), além do material didático 
elaborado especificamente para atender aos alunos dos cursos de 
EaD. 

4. BIBLIOTECAS DIGITAIS E IES

Segundo Camargo (2009), as bibliotecas on-line tiveram 
início em 1971 com o projeto Gutenberg, e a primeira iniciativa 
relevante no que diz respeito à implementação e à diversificação 
de repositórios digitais no Brasil foi o portal de Domínio Público, 
amplamente acessado atualmente por alunos e docentes. 

Com a evolução da tecnologia, surgiram as bibliotecas digi-
tais, que são uma nova maneira de buscar e disseminar informa-
ções, podendo oferecer acesso livre ou restrito (MACIEL; MEN-
DONÇA; LAVOR, 2010). Dessa forma, as instituições de Ensino 
Superior (IES), atualmente, podem contar com as bibliotecas digi-
tais, as quais oferecem um acervo digital de obras das editoras con-
veniadas. Para ter acesso a essas bibliotecas digitais, geralmente, as 
IESs possuem um convênio permitindo, aos seus alunos matricula-
dos, o acesso ao acervo mediante login e senha.
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Nesse contexto, Andrade-Pereira e Sanches (2013) destacam 
a importância da existência das bibliotecas digitais para os alunos 
de cursos on-line, uma vez que suas características se assemelham 
às características dos alunos de cursos EaD, sendo que a flexibilida-
de de tempo e espaço e a comodidade dos alunos devem ser consi-
derados. Além disso, os autores destacam que as bibliotecas digitais 
expandem os “horizontes de ensino e da pesquisa”, transcendendo 
os conceitos tradicionais de bibliotecas, em que há a necessidade de 
organização do espaço físico, com acesso em horários e lugares de-
finidos. Ainda nesse contexto, Bax (1997, apud SANTOS FILHO; 
GIANNASI-KAIMEN, 2009, p. 90) destaca que “[...] as bibliote-
cas digitais são entidades capazes de vencer as limitações naturais, 
espaçotemporais, impostas a objetos físicos (livros, estantes, salas, 
prédios), permitindo novas práticas de trabalho e oportunidades”. 

Conforme exposto anteriormente, as bibliotecas digitais ex-
pandem os horizontes do ensino e da pesquisa, uma vez que os 
alunos terão acesso a várias obras disponíveis de maneira digital, 
mas, se considerarmos a grande extensão territorial do país e as di-
ferenças regionais, econômicas e culturais, perceberemos que esse 
acervo digital não é capaz de atingir todos os alunos da Educação a 
Distância, em virtude dos problemas de conectividade. 

Vale ressaltar que, atualmente, embora os alunos cheguem às 
escolas com uma grande quantidade de informações, é fundamen-
tal que os educadores auxiliem os alunos na transformação dessas 
informações em conhecimento. Nesse contexto, Blattman, Rados 
e Fragoso (2003) enfatizam que, diante da grande sobrecarga de 
informações, cabe às escolas e aos profissionais transformarem a 
informação, utilizando apenas o que possui qualidade antes de to-
madas de decisão. Além disso, destacam que é fundamental que as 
informações disponíveis nas bibliotecas, sejam elas impressas ou 
digitalizadas, estejam organizadas, possibilitando que sejam recu-
peradas e disseminadas por meio da flexibilidade e da velocidade 
das tecnologias disponíveis. 

Dessa forma, podemos ressaltar que as bibliotecas digitais 
são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem dos alu-
nos, uma vez que os alunos terão acesso aos arquivos digitais, pos-
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sibilitando a realização de trabalhos on-line, sem a necessidade de 
estarem presentes nas bibliotecas físicas em horário e dia prede-
terminados. Assim, como as bibliotecas tradicionais, as bibliotecas 
digitais apresentam como propósito oferecer informações aos seus 
usuários, tendo como veículo as tecnologias da informação e da 
comunicação.  

Krzyanowski (1997 apud OHIRA; PRADO 2002, p. 63) 
acrescenta que as bibliotecas digitais “[...] não vêm substituir as 
bibliotecas tradicionais, mas acrescentar aos usuários outras opções 
de acesso às informações registradas”.

Nesse sentido, as bibliotecas digitais garantem a autonomia 
dos alunos e a facilidade na busca de informações. 

Já Andrade-Pereira e Sanches (2013, p. 4) argumentam que 
as bibliotecas digitais: 

[…] quando bem estruturadas, permitem apoiar cursos a 
distância on-line, pois ambos usufruem de características 
em comum, entre as quais destacamos: a) possibilidade 
de acesso remoto; b) autonomia dos usuários – liberdade 
de estudo e pesquisa; c) acesso independente de barreiras 
geográficas e temporais; d) interação proporcionada por 
meios tecnológicos; e) oferecimento de serviços on-line; e 
f) necessidade de mediação profissional.

Com base nas explanações anteriores, nota-se que é necessá-
rio oferecer aos alunos que optarem por fazer um curso na moda-
lidade a distância as mesmas oportunidades de acesso às fontes de 
informação oferecidas aos alunos de um curso presencial. Assim, 
podemos destacar que os benefícios das bibliotecas digitais são vi-
síveis e necessários ao aluno de EaD. As bibliotecas, por sua vez, 
possibilitam aos alunos trilharem caminhos inovadores e criativos, 
para apoiar o processo de ensino e aprendizagem de que estão par-
ticipando. 

Para tanto, podemos destacar a conectividade como uma pre-
ocupação em relação ao uso das bibliotecas digitais em cursos na 
modalidade de Educação a Distância.

Nesse contexto, Sayão (2008, p. 26) apresenta que “[...] as 
barreiras tecnológicas impedem o acesso”, ou seja, não é suficiente 
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pensarmos na implementação de bibliotecas digitais na Educação 
a Distância se não analisarmos o problema de conectividade que 
muitas regiões do Brasil ainda apresentam. As regiões mais longín-
quas, como a região Norte do Brasil, ainda enfrentam vários pro-
blemas com a conectividade. Como pensar em conectividade com 
a rede mundial de computadores se problemas mais comuns, como 
energia elétrica e transporte, ainda são enfrentados pelos moradores 
dessas localidades? Partindo, portanto, desse princípio, podemos 
considerar que as bibliotecas digitais, enquanto material comple-
mentar aos estudos dos alunos, que tem como objetivo atender às 
exigências do MEC no que diz respeito à abrangência, à densidade 
e à profundidade de conteúdos, deixam a desejar nas regiões em 
que há problemas de conectividade. Tal defasagem deve ser sanada 
pelas instituições de Ensino Superior ao oferecer o material didá-
tico, que deve ser elaborado tendo-se em vista o público-alvo e as 
necessidades de cada região. 

5. CONTEÚDOS X DESAFIOS

Com a expansão dos cursos na modalidade de Educação a 
Distância e a necessidade de oferecer aos estudantes conteúdos 
com abrangência, densidade e profundidade, as instituições de En-
sino Superior encontraram como alternativa a utilização das biblio-
tecas digitais. 

Segundo Trimer (2012), os cursos de graduação na modali-
dade de Educação a Distância da Unopar fazem uso das bibliotecas 
virtuais e são reconhecidos pelas autoridades educacionais, uma 
vez que os estudantes não precisam ir aos polos para ter acesso aos 
conteúdos de estudo. Destaque-se que, apesar de ser oferecida aos 
estudantes a bibliografia de estudo necessária, por meio das biblio-
tecas virtuais, muitos estudantes não têm acesso à internet e preci-
sam ir aos polos para realizarem seus estudos. Entretanto, mesmo 
com a dificuldade apresentada por alguns estudantes, a Unopar 
afirma que, com essa iniciativa, a Educação a Distância brasileira 
alcança mais um grau de qualidade. 
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Seguindo o exemplo da Unopar, no primeiro semestre de 
2011, mais de 50 instituições de ensino estavam utilizando a Bi-
blioteca Virtual Universitária, sendo principalmente utilizada na 
Educação a Distância (TRIMER, 2012).   

Como a Unopar, diversas instituições de Ensino Superior fa-
zem uso das bibliotecas digitais como alternativa e complementação 
aos materiais didáticos oferecidos em cursos na EaD, possibilitan-
do, assim, oferecer aos seus estudantes a abrangência, a densidade e 
a profundidade dos conteúdos necessários para o desenvolvimento 
de seus estudos, tendo em vista a atuação profissional. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do crescente número de instituições de Ensino Supe-
rior credenciadas para ofertas de cursos na modalidade EaD e do 
crescimento ainda maior de alunos matriculados nesses cursos, é 
evidente a necessidade de bibliotecas digitais que atendam a essa 
grande demanda de IESs e alunos, nos mesmos moldes do ensino 
presencial.  

Para tanto, ao longo da pesquisa, procuramos obter informa-
ções sobre a inserção das bibliotecas digitais nos cursos de gradu-
ação na modalidade de Educação a Distância nas instituições de 
Ensino Superior (IES). Durante a pesquisa, nossa preocupação foi 
buscar subsídios referentes à maneira como as bibliotecas digitais 
estão sendo inseridas na EaD das IESs, ou seja, se as obras dis-
poníveis no acervo de uma biblioteca digital podem ser a única 
referência de estudo para o aluno ou se devem ser uma referência 
complementar, a qual será acrescentada aos materiais construídos 
por uma equipe multidisciplinar da IES, tendo como objetivo prin-
cipal oferecer aos alunos um conteúdo com abrangência, densidade 
e profundidade. 

Diante da pesquisa realizada, nota-se que várias instituições 
de Ensino Superior fazem uso das bibliotecas digitais em seus cur-
sos de graduação a distância. Além disso, observa-se que as biblio-
tecas digitais, quando bem estruturadas, podem oferecer recursos, 
produtos e serviços remotamente, com eficácia e qualidade. Toda-
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via, outro fator deve ser considerado, que é o acesso às bibliotecas 
digitais pelos alunos de graduação EaD, pois, diante da grande ex-
tensão territorial do país, muitas regiões não possuem conectivida-
de, o que desfavorece a aprendizagem dos alunos. Desse modo, as 
IESs que possuem polos de Educação a Distância deveriam manter 
materiais diferenciados para atender aos diferentes públicos-alvos? 
Deixamos aqui um questionamento que deve ser respondido em 
outra pesquisa. 

Em relação ao tema pesquisado, sobram críticas e faltam es-
tudos capazes de identificar os benefícios ou prejuízos das biblio-
tecas digitais nos cursos de graduação na modalidade de Educação 
a Distância. 

Portanto, não pretendemos esgotar o assunto com este traba-
lho científico, mas, sim, cooperar efetivamente para uma reflexão 
crítica acerca da utilização das bibliotecas digitais nos cursos de 
graduação na modalidade de Educação a Distância. 
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