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O sonho é antigo. Reunir em um úni-
co local todo o conhecimento hu-
mano. A primeira tentativa foi a

biblioteca de Alexandria, construída em
300 a.C. Ela chegou a ter entre 30% e
70% de todos os livros do mundo, até ser
queimada pelo sultão Omar, no século
VII. Uma coleção assim já não seria pos-
sível hoje. A invenção da prensa, pelo ale-
mão Johann Gutemberg, em 1450, pos-
sibilitou a produção de livros em larga es-
cala, e o número de publicações que se
seguiu tornou inviável reuni-las. A ta-
refa parecia tão distante que Jorge Luís
Borges imaginou uma fictícia e terrível
Biblioteca de Babel - em que todos os tex-
tos se concentrassem num único local.

O que parecia ficção se tornou pos-
sível com o surgimento da web e de fer-

vemo federal. O plano é de que 200 pes-
soas pagas pelo Google fiquem à fren-
te do projeto. "Seria uma experiência
incrível. Essas pessoas deixariam para
trás um know-how extraordinário", diz
o diretor da Biblioteca Nacional, o his-
toriador Muniz Sodré. "Minha preo-
cupação é com a segurança. Como ga-
rantir a integridade das nossas rarida-
des? " A palavra final é do Ministério da
Cultura. Independentemente da parce-
ria com o Google, a Biblioteca Nacional
tem um programa de digitalização des-
de 2001. Já são 4.500 obras escaneadas
e colocadas no site da instituição.

Mais que ter todo o conhecimento
humano reunido em um único local,
qualquer computador ou equipamen-
to portátil com tela e acesso à rede po-
derá ser uma Biblioteca de Babel. To-
do o conhecimento humano democra-
tizado e ao alcance de suas mãos. Es-

vro digital?
revolução: a democratização do conhecimento

ramentas de busca que permitem pes-
quisar milhões de páginas em questão
de segundos. Por enquanto, os textos da
rede, em sua grande maioria, têm no
máximo dez anos. São jovens como a in-
ternet em sua fase popular. Mas isso es-
tá mudando. Em dezembro de 2004, o
Google anunciou seu projeto de digi-
talizar o conteúdo de bibliotecas no
mundo todo. A empresa já fechou acor-
dos de digitalização dos livros da biblio-
teca pública de Nova York e do acervo
das universidades Harvard, Oxford,
Stanford e Michigan. Outras empresas,
como Yahoo!, Microsoft e Amazon, têm
projetos semelhantes.

A Biblioteca Nacional também está
sendo convidada para a empreitada. No
início do ano, representantes do Google
propuseram digitalizar 2 milhões de
obras entre as 9 milhões do acervo. Se-
gundo os enviados do Google, o inves-
timento seria de US$ 10 milhões, cer-
ca de R$ 22 milhões, e a biblioteca não
gastaria um centavo. O valor é maior
que os R$ 19 milhões de verba que a Bi-
blioteca Nacional recebe por ano do go-
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32 milhões
de livros foram

publicados desde
a invenção da escrita.

Só a web pode torná-los
acessíveis a todos

sã será a próxima e talvez a maior re-
volução do conhecimento. A começar
pelo número de obras.

"Desde as tabuletas de argila dos su-
mérios, os homens já publicaram mais
de 32 milhões de livros, 750 milhões
de artigos, 25 milhões de músicas, 500
milhões de imagens, 500 mil filmes, 3
milhões de vídeos e 100 bilhões de pá-
ginas da internet", diz o jornalista Ke-
vin Kelly, um dos fundadores da revista
Wired, em artigo na New York Times
Magazine. A primeira característica des-
sa nova biblioteca de Alexandria é a
digitalização. Já ocorreu com as músi-
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cas, com as fotos, com os vídeos. E es-
tá acontecendo com os livros.

O processo está tomando impulso
com o aprimoramento dos scanners,
equipamentos que digitalizam as pági-
nas de livros. Copiar uma página pa-
ra o computador custa cerca de R$ 0,20.
Na China, isso sai por um terço do pre-
ço. A Universidade Carnegie Mellon le-
vou para lá 30 mil volumes de sua bi-
blioteca. Ligada ao projeto do Google,
a universidade Stanford recebeu um ro-
bô capaz de copiar mil páginas por ho-
ra. A Aliança de Conteúdo Aberto
(Open Content Alliance), consórcio do
Yahoo! e da Microsoft, também usa mo-
dernos scanners, como o Scribe, para
digitalizar coleções de bibliotecas.

Uma segunda característica dessa re-
volução é a possibilidade de conexão en-
tre os livros. Assim como páginas da web,
os livros digitais podem ligar-se uns aos
outros. Não há necessidade, por exem-
plo, de páginas de referências em obras
científicas - um link pode levá-lo direta-
mente à obra. Um livro de receitas pode-
rá conter dados de vários outros livros, >
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O arquivista americano
Brewster Kahle, líder do projeto Open

Content Alliance, e o escaneador Scribe, que
permitirá oferecer livros na internet

como as playlists de músicas de um iPod.
"Na biblioteca universal, nenhum livro
será uma ilha", diz Kelly. Os livros serão
afetados por um fenômeno que já é fe-
bre na internet - as tags, ou etiquetas.
Ao passar por um trecho, qualquer lei-
tor pode acrescentar comentários, links,
classificações. A própria leitura automa-
ticamente coloca o livro num ranking de
atenção, que o faz ser mais indicado pa-
ra outros leitores.

A entrada dos livros dará à internet
aquilo que mais lhe falta hoje: autorida-
de. Porque a maior parte do conhecimen-
to humano está ainda armazenada nos li-
vros. Os mais afetados por essa revolução
serão as pessoas que hoje não têm aces-
so a livrarias e bibliotecas. Ou que es-
tão distantes dos centros de conhecimen-
to. O governo brasileiro desembolsou US$
570 mil para oferecer, no site da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), uma base de
150 mil obras do século XVIII da Biblio-
teca Britânica. O serviço atinge 1,5 mi-
lhão de acadêmicos. "Quem quiser pes-
quisar qualquer dado sobre o período não
precisará ir até Londres", diz Renato Ja-
nine Ribeiro, vice-presidente da Capes.
"Isso é extraordinário. E uma economia
para nós, que damos bolsas de estudo."

Grandes editoras do mundo real re-
sistem à idéia. Temem que se repita com
a indústria do livro o que aconteceu com
a da música. Ela foi subjugada pelo po-
der da internet e da pirataria. As editoras
que oferecem seu material pela internet
permitem somente a leitura na tela. Não

é possível imprimir ou baixar o arquivo
integralmente para o computador. E as
editoras ainda não se esqueceram do fias-
co do e-book. Já foram investidos milhões
de dólares no aparelho eletrônico que pro-
metia substituir o livro na década de 90,
a idéia até agora não vingou.

Outro setor preocupado é o dos au-
tores. O escritor John Updike, em ar-
tigo no jornal The New York Times, cri-
ticou a idéia de livros digitais. "As obras
autorais estão ameaçadas de virar uma
nuvem brilhante de fragmentos digi-
tais, misturados e despersonalizados,
como fazem os DJs com as canções
alheias." Mas a grande barreira para
a digitalização dos livros ainda é a ques-
tão dos direitos autorais. No Google
Book Search a maior parte dos livros po-
de ter apenas alguns trechos consul-

tados. Há um bom acervo de obras com-
pletas, mas só daquelas consideradas
" de domínio público". Os trabalhos de
digitalização do Google, iniciados em
fevereiro de 2005, foram suspensos en-
tre agosto e novembro por causa de pro-
cessos movidos pelas duas principais
associações de autores dos EUA.

Segundo a Author Guild e a Associa-
tion of American Publishers, o Google
está promovendo uma "violação de di-
reitos autorais em massa". O presiden-
te da Academia Brasileira de Letras,
Marcos Vilaça, é favorável à digitali-
zação. "Isso é a melhor maneira de
aproximar o livro da juventude", diz
Vilaça. "O livro na internet é uma re-
volução comparável ao advento da
prensa em 1450." •
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