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Se tantas pessoas trocaram o CD pelo MP3 talvez num futuro próximo substituam o livro por 
uma versão virtual dele. Isso até existe – são os chamados e-book readers – mas ainda não 
funcionam 100%. O motivo é simples: nenhum dos grandes fabricantes acertou um modelo 
que realmente faça as pessoas desejarem o produto, como aconteceu com a criação do iPod.  
 
Apesar disso, não falta material para esse futuro dispositivo leitor de livros. As bibliotecas 
virtuais e lojas de e-books, que permitem baixar não apenas livros inteiros, mas também 
vídeos, áudios, textos, imagens – e o melhor, como grande parte caiu em domínio público, não 
é preciso pagar por este conteúdo.  
 
Ao se procurar livros virtuais, descobre-se muita coisa na rede. Teresinha das Graças Coletta, 
ex-responsável pelas bibliotecas da USP, foi uma das desenvolvedoras da biblioteca digital da 
universidade. Os dois bancos de dados oficiais da USP são o de teses e dissertações 
(www.teses.usp.br) e o de obras raras (www obrasraras.usp.br). "A idéia de criação dos 
portais nasceu para que o conteúdo feito com dinheiro público fosse público." 
 
Entre as criações independentes da USP está Biblioteca Virtual do Estudante de Língua 
Portuguesa (www.bibvirt.futuro usp.br), que, ao contrário do que designa o termo biblioteca – 
"lugar que contém livros" – dispõe de acervo de programas como o Telecurso2000 e vídeos em 
libras (sinais de linguagem para surdos).  
 
Em uma área chamada Vozteca há gravações de vozes de personagens importantes da história 
brasileira, como Santos Dumont, Vinícius de Moraes e Getúlio Vargas.  
 
Em novembro de 2004, foi lançado pelo Ministério da Educação o portal 
www.dominiopublico.gov.br. Simples de navegar, o site permite o download de obras famosas 
de Leonardo da Vinci e livros inteiros de Machado de Assis. "O site é acessado por muitos tipos 
de pessoas: de donas de casa a estudantes, passando por pesquisadores", afirma a 
bibliotecária Sabrina Amorim, de 28 anos, responsável-substituta do site. "Atualizamos o 
acervo todos os dias: ou chegam coisas novas ou procuramos com parceiros." 
 
Domínio público. De acordo com a legislação brasileira, toda obra passa a ser de domínio 
público a partir do 70º aniversário de morte do seu criador. O professor e advogado 
especializado na área de direitos autorais, Guilherme Carboni, de 39 anos, explica que o 
objetivo de entrar em domínio público "é compartilhar com outros uma obra particular. É a 
comprovação do direito de acesso à cultura para todos", defende.  
 
Bibliotecas de verdade também estão aos poucos se tornando digitais. Parte delas já está na 
internet, como a Biblioteca Nacional do Brasil (www.bn.br/bndigital) e o Instituto Moreira 
Salles (www.ims.com.br).  
 
O pioneiro de livros online em domínio público é o Projeto Gutenberg (www.gutenberg.org). 
Embora estrangeiro, o site dispõe de uma versão em português. Aliás, existem outros portais 
internacionais (em inglês) que investiram pesado em digitalização. O Rare Book Room 
(www.rarebookroom.org), por exemplo, tem obras raríssimas, como a Bíblia de Gutenberg.  
 
Acervo. Não é complicado criar um acervo digital. Existem até portais inteiros dedicados a 
ensinar a fazer uma biblioteca, passo a passo. O único problema pode estar no momento de 
digitalizar obras. Atualmente, o processo é caro, minucioso e, dependendo da mídia a ser 
digitalizada, é necessário um tratamento especial. "Você preserva o livro, o áudio e ainda 
assim os torna acessíveis. O legal dessas iniciativas é poder disponibilizar tudo para todos", 
entusiasma-se o jornalista Alessandro Martins, de 34 anos, autor do blog Livros e Afins 
(www.alessandromartins.com) e um entusiasta do livro em versão eletrônica.  
 
Pelos comentários que recebe dos leitores, nota-se muita reclamação quanto ao incômodo em 
ler na tela. "É o que mais escuto. Falta uma engrenagem nessa máquina, talvez um objeto tão 



confortável quanto o livro, com mais capacidade de compartilhamento e interação. No ritmo 
em que as coisas estão, aposto que teremos algo assim em cinco anos." 
 
Não foi por falta de tentativa. A Amazon lançou o Kindle, a Panasonic criou o Words Gear e a 
Sony, o Reader Digital Book. Nada emplacou: ou eram grandes, ou pequenos, ou 
desconfortáveis – mas como diz Martins, é questão de tempo para que eles apareçam. Material 
para usar neles, como vimos, é o que não falta – e sem pirataria.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 abr. 2008. Economia,  p. B-10. 


