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prática de xerocar livros na faculdade pode estar com seus dias
contados. Mais: pode virar crime que prevê pagamento de multa
e até quatro anos de reclusão. Está em análise na Comissão de

Educação e Cultura da Câmara um projeto de lei apresentado pelo
deputado Éilac Pinto (PR-MG) que proíbe o funcionamento, dentro
dos estabelecimentos de ensino superior, de máquinas fotocopiadoras
destinadas à reprodução de obras literárias. A proposta gera contro-
vérsias. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) ime-
diatamente repudiou a iniciativa por entender que, caso aprovado, o
projeto impedirá formas de reprodução permitidas pela lei. "Esse

projeto tem de ser rejeitado. É melhor
a lei do jeito que está do que essa que
viria a criminalizar outra conduta. Isso
empurra todo mundo para a ilegalida-
de", diz Luiz Fernando Moncau, advo-
gado do idec. A atual Lei de Direitos

Autorais permite a reprodução de pe-
quenos trechos de livros para uso pri-
vado e sem intuito de lucro.

O novo projeto reacende duas ques-
tões polêmicas: a restrição do acesso
ao conhecimento e a violação de direi-

ESTUOO
Padrões

internacionais
estabelecem a

proporção de um
livro para cada
cinco alunos

nas bibliotecas

tos autorais. Uma
pesquisa do Idec,
realizada em oito
cursos de quatro
universidades do
Rio de Janeiro e de
São Paulo, consta-

tou que o número de exemplares dis-
poníveis nas bibliotecas, por alunos,
está bem abaixo do razoável. Enquan-
to padrões internacionais estabelecem
a proporção de um livro para cada cin-
co alunos, há bibliotecas no País que
oferecem apenas um exemplar para
cada 100 estudantes.

Até quem apoia o projeto do depu-
tado Bilac Pinto reconhece as dificul-
dades enfrentadas pelos alunos para
cumprir a bibliografia dos cursos. "O
perfil médio do estudante, hoje, é o de
uma pessoa que trabalha durante o dia

C O L A E L E T R Ô N I C A E S T A L I B E R A D A

A colá está liberada. Desde que
seja eletrônica. Em dois julga-

mentos, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) entendeu que a legisla-
ção brasileira não tem mecanismos
para punir a chamada "cola eletrô-
nica", usada por clientes de qua-
drilhas especializadas em fraudar
vestibulares e concursos públicos.
Daí, pelo entendimento da mais alta

corte do País, a prática não configura
crime algum. Trata-se de uma sofisti-
cação da tradicional cola escolar. Os
candidatos que concordam em pagar
pelo "serviço" ganham um aparelho
eletrônico, geralmente discreto, e por
meio dele recebem durante a prova o
gabarito com as respostas certas.

O primeiro julgamento que abriu ca-
minho para a liberalização desse arti-

fício foi em dezembro de 2006. Os
ministros entenderam que não há
punição prevista no Código Penal
para esse tipo de fraude. Em outra
decisão, o tribunal livrou do crime
de estelionato um homem acusado
de fraudar 32 vestibulares. No Con-
gresso, há projetos sobre o assunto
desde 1999. Mas até hoje nenhum
deu em nada.
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para poder estudar à noite em uma ins-
tituição particular e não tem condição
de pagar outra coisa senão a mensali-
dade da faculdade", diz Dalton Mora-
to, consultor jurídico da Associação
Brasileira de Direitos Reprográficos
(ABDR). "Ao não encontrar o exem-
plar indicado na biblioteca, onde o aces-
so é gratuito, ele recorre ao xerox",
completa o advogado.

A venda de conteúdo fracionado de
livros é apontada como uma das solu-
ções para o caso. Com o apoio de dez
grandes grupos editoriais (que detêm
os direitos de cerca de 70% dos livros
universitários em uso), a ABDR criou
um sistema de comercialização de con-
teúdo fragmentado de obras literárias,
chamado de "Pasta do Professor". No
processo, as editoras disponibilizarão
virtualmente os conteúdos das obras re-
queridas pelas universidades. Os pro-
fessores montarão suas bibliografias e
os alunos comprarão apenas os capítu-
los específicos que os interessem, com
preços próximos aos pagos pelas có-
pias, sem a necessidade de adquirir o
livro todo. "É uma ferramenta tecnoló-
gica que busca garantir acesso ao co-
nhecimento, sem deixar de lado a justa
remuneração do autor", defende Mora-
to. Em fase de testes, a "Pasta do Pro-
fessor" virtual será implantada de for-
ma definitiva em duas universidades
brasileiras no segundo semestre.

última pesquisa sobre o número
de usuários de celulares mostra
que um em cada dois indivíduos

do planeta tem celular. Segundo a con-
sultoria americana The Mobile World,
existem no mundo três bilhões de apa-
relhos celulares. Mas essa aparente e
moderna unanimidade de que é im-
prescindível possuir um celular nos
dias de hoje não é aceita por todo mun-
do. Há ainda muitas pessoas que op-
tam por não possuir um telefone mó-
vel e não acham impossível viver sem
ele. O cineasta Fernando Meirelles, um
detrator do telefone móvel, diz que é
papo de marqueteiro a história de que
o celular aproxima as pessoas. Para
ele, o telefone é uma espécie de "fast-
food" do relacionamento humano.

Ser encontrado em qualquer
lugar e a qualquer momento

é outra razão que espanta potenciais
usuários de celular. "São invasivos",
diz a pesquisadora Inar Alves de Cas-
tro, do Departamento de Nutrição Ex-
perimental, da USP, que prefere ficar
de fora do time dos 113 milhões de
brasileiros que já compraram o seu apa-
relho móvel. "Trabalho com tecnolo-
gia, adoro, mas não uso celular nem
sinto falta." Ela conta que tem amigos
que ameaçam lhe dar um de presente. E
essa é uma chateação comum de quem
não tem o aparelho: ter de explicar às
pessoas incrédulas por que não possuem
um. "Uma das melhores coisas que exis-
tem é andar pela rua sem ser achado. E
agora as pessoas carregam esse grilo
falante. É um horror", diz Caetano Ve-

loso, mais um ilustre do time dos
que odeiam celular.
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