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O bibliotecário da internet

Brewster Kahle quer criar uma coleção
on-line do conhecimento humano

(ARA UM HOMEM que se impôs uma
missão aparentemente impossível, Brewster

Kahle parece bastante despreocupado. Relaxado
na poltrona de couro preto que serve corno sua
cadeira de escritório, remexendo os pés dentro
das meias com evidente entusiasmo, o fun-
dador do Internet Archíve explica o que o move
por mais de uma década. "Nós estamos tentan-
do construir Alexandria 2.0", diz Kahle, com

um sorriso de olhos arregalados de menino.
Seria fácil considerar Kahle um doido

idealista, a não ser por uma coisa: ele tem

um histórico impressionante quando se tra-
ta de fixar metas ambiciosas e sair reunindo

as pessoas e as tecnologias necessárias para
cumpri-las. "Brewster é um visionário", diz
Carole Moore, bibliotecária-chefe da Uni-
versidade de Toronto. "Ele é capaz de imagi-
nar coisas que todo mundo acha que

são impossíveis. Mas aí ele vai e as faz."
Kahle é um milionário sem ostentação,

que não "veste seu dinheiro em roupas", como
um conhecido elegantemente resume. Mas
por trás do seu comportamento desarrumado
está um experiente tecnólogo, um ardente
ativista e um bem-sucedido empreendedor se-
rial. Depois de fundar e vender companhias de
tecnologia para a AOL e a Amazon, agora ele
se dedica a construir um arquivo digital sem
fins lucrativos com materiais livres de direitos
autorais, para rivalizar com a lendária Bi-
blioteca de Alexandria da Antigüidade. Isso
o pôs em conflito com o Google, o gigante
da internet que persegue um objetivo seme-
lhante, mas de maneira bastante diferente
(e orientada mais comercialmente}.

Biblio técnica
Depois de se graduar em 1982 no Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), onde es-
tudou com Marvin Minsky, guru da in-
teligência artificial, Kahle juntou-se a um
grupo de alunos do MIT para fundar unia
companhia, a Thinking Machines, que fazia
supercomputadores paralelos. Lá ele traba-
lhou com cientistas notáveis, como o

próprio Minsky, o físico americano Richard
Fevnman e Daniel. Hülis, mais conhecido

como o inventor do relógio de 10 mil anos.
Partindo da tecnologia de busca desen-

volvida na Thinking Machines, Kahle saiu
para fundar sua própria companhia, a WALS

Inc., em 1989.0 nome vem de Wide Área In-
formation Server Protocol (protocolo de
servidor de ampla área de informação), uma
forma inicial de máquina de busca da internet
desenvolvida pela Thinking Machines com a
Apple, a Dow Jones e a KPMG. A WAIS pro-
duzia software para publicação on-line. Seus
clientes incluíam The Wall Street Journal, que
na época montava seu primeiro site de notí-
cias on-íine baseado em assinaturas, e a CMP,
uma companhia de revistas pioneira na área
de propaganda na internet. Kahle estava uma
década à frente de seus concorrentes, ao perce-
ber a importância de sistemas de pagamento,
privacidade on-line e avaliações de usuários.
A AOL comprou sua firma em 1995 por uma
soma não revelada, mas estimada em cerca
de 15 milhões de dólares.

Kahle partiu rapidamente então para

seu novo projeto. Ele fundou o Internet
Archive, que não tem fins lucrativos, e criou
com um ex-colega uma empresa chamada
Alexa, que monitora e analisa os caminhos

que os ínternautas seguem ao se mover pela
web, com o intuito de dirigir pessoas com
interesses similares para informações que
considerem relevantes. A Amazon comprou

a Alexa por cerca de 250 milhões de dólares,
em 1999. Kahle continuou a trabalhar na
empresa até 2002, quando passou a se

dedicar completamente ao Internet Archive.
A parte mais famosa do Internet Archive

é a Wayback Machine. Este sótâo on-line de
memória digitai guarda cópias de sites da inter-

net, para que as pessoas possam ver, por exem-
plo, como era a economist.com em janeiro de
1997. Paul Courant, reitor das bibliotecas da
Universidade de Michígan, compara o que
o Archive faz pela internet com o que o Museu
Britânico fez pelo império britânico, "A inter-
net tornou-se o meio preferencial para uma

boa parte da produção cultural", diz. A Way-
back Machine "nos dá acesso ao que as pessoas
estavam produzindo em diferentes pontos no
tempo" Evidentemente, isso desperta mais que
um interesse acadêmico; o site recebe
500 solicitações de páginas por segundo.
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Além do arquivo de páginas da web, o
Internet Archive reúne uma biblioteca de áu-
dio com mais de 300 mil arquivos mp3, uma
de imagens, com mais de 150 mil filmes e
vídeos, e outra de música ao Vivo, com
gravações de mais de 60 mil concertos. Todas
as coleções podem ser usadas gratuitamente
por qualquer um que tenha acesso à internet
e cada uma reúne seu próprio grupo de fãs.

Todas essas coisas são apenas passos na di-
reção da meta mais ampla de Kahle: construir
a maior biblioteca digital do mundo. Ele re-
crutou 135 bibliotecas para a openlibrary.org,
cujo objetivo é criar um catálogo com todos
os livros já publicados, com links para o texto
completo quando disponível. Para isso, o In-
ternet Archive também está digitalizando
livros em larga escala para as bibliotecas par-
ceiras. Ele escaneia mais de mil livros por dia,
pelo quais cada biblioteca paga 30 dólares.

Cerca de 200 pessoas trabalham para o In-
ternet Archive, que tem um orçamento anual
de 10 milhões a 14 milhões de dólares. Inicial-
mente custeado por Kahle, hoje o Archive re-
cebe muito de sua renda de subvenções feitas
por fundações e por bibliotecas que pagam
para ter seus livros digitalizados. A organização
também desenvolve projetos específicos varia-
dos, como uma colaboração com a Nasa, para
tomar acessíveis fotos e filmes sobre a história
do programa espacial, e um sistema de "im-
pressão a pedido", para transformar arquivos
digitais em livros físicos em minutos.

Com seu estilo descontraído de adminis-
tração, Kahle, de 48 anos, dá a impressão de
ser bem tranqüilo. Mas ele tem fama de bater
o pé quando se trata de defender seus pontos
de vista. "Volte quando tiver um mandado" es-
tá escrito no tapete debaixo da sua poltrona.
Foi um presente da Electronic Frontier Foun-
dation (um grupo ativista de cuja diretoria ele
participa), depois que Kahle se recusou a en-
tregar informações sobre um dos usuários do
Internet Archive ao FBI em 2007.

Esse ativista da privacidade on-line tam-
bém é um firme defensor da transparência.
Ele insistiu que a Scribe, a máquina de es-
canear desenvolvida especialmente para o In-
ternet Archive, tivesse seu código-fonte aberto.
O mesmo ocorre com o PetaBox, outra
máquina desenvolvida para o Archive, capaz
de guardar l milhão de gigabytes em dados.
"Tudo o que Brewster faz é aberto. Ele perso-
nifica a transparência", diz John Seely Brown,
um dos diretores da Amazon e ex-dentista-
chefe da Xerox. Ser transparente "é o jeito cer-
to de ter uma indústria próspera", avalia

Kahle. "Tenho muito mais sucesso quando
deixo as pessoas saberem o que eu quero fazer.
Recebo muito mais ajuda desse jeito."

Por trás do entusiasmo de Kahle pela
transparência existe uma crítica implícita ao
projeto bem mais amplo de digitalização de
livros do Google. Como ele, os fundadores do
Google têm uma meta ambiciosa: "Organizar
a informação do mundo e fazê-la univer-
salmente acessível e útil". lá que muito da in-
formação mundial está em livros, isso significa
escaneamento em larga escala. Enquanto
Kahle preferiu centrar a atenção em obras
antigas, de domínio público, e em disponibi-
lizar seu texto completo, o projeto Book
Search do Google digitalizou cerca de 7 mi-
lhões de obras mais recentes, a maioria ainda
protegida por direitos autorais e veicula na in-
ternet apenas pequenos trechos delas.

O argumento do Google é que, como não
disponibilizava livros completos, não desres-
peitava direitos autorais e não precisava de
permissão das editoras para exibir esses tre-
chos (com anúncios em volta). A indústria
editorial discordou e processou o Google. As
duas partes chegaram a um acordo legal em
outubro de 2008 - que ainda depende da
aprovação de um juiz, mas pode ser finalizado
até junho. Pelos termos do acordo, o Google
só poderá veicular eletronicamente obras pro-
tegidas por direitos autorais mediante auto-
rização das editoras. Além disso, as editoras
terão o poder de decidir se vão disponibilizar
ou não trechos de um texto, O Google terá
ainda permissão para vender o acesso on-line
a livros inteiros, dividindo os ganhos com as
editoras. Em outras palavras, a empresa fe-
chou um acordo que lhe permitirá continuar
com a digitalização dos livros e ainda lucrar
com a venda de seu acesso pela internet.

A estratégia de Kahle para ampliar o
número de livros disponíveis em seu arquivo
é bem diferente. Ele chegou a processar o go-
verno americano, sem sucesso, no caso con-
hecido com Kahle x Gonzales, num esforço
para anular o que considera termos excessivos
de direitos autorais. A redução do período de
proteção dos direitos autorais teria expandido
dramaticamente o universo das obras
de domínio público e, portanto, do número
de livros que poderia ser digitalizado e
disponibilizado on-line. Isso teria beneficiado
todo mundo - não apenas Kahle e seu projeto.

Crítica literária
O acordo fechado pelo Google com as edi-
toras provocou controvérsia porque significa

que agora ele é a única grande empresa a estar
montando unia coleção digital significativa de
livros ainda protegidos por direitos autorais,
Alguns bibliotecários temem que isso dê
à companhia demasiado poder. "É o mais
poderoso monopólio que já vimos sobre aces-
so a materiais do século XX", avalia Carole
Moore."Nós não temos um bom histórico
em negociar bons preços com monopólios."

Preocupações semelhantes levaram a
Universidade Harvard a reduzir sua partici-
pação no projeto do Google. Outros biblio-
tecários, porém, vêem o acordo como um
bom compromisso, ainda que não seja per-
feito e não responda às críticas que Kahle
e outros internautas fazem às leis de direitos
autorais. "Brewster quer que tudo seja livre",
diz Paul Courant. "Eu também, Mas é im-
portante encontrar um compromisso entre
aquilo que coletamos e preservamos
e o que podemos tornar disponível."

Embora os dois projetos tenham visões
bem diferentes - um idealista, o outro prag-
mático -, pode ser que acabem por se comple-
mentar. Bibliotecas podem trabalhar e traba-
lham com ambos. E se as coisas com o Google
não derem certo, elas sempre podem partir
para outra. "Se os preços do Google forem
muito altos, podemos acertar com outros
grupos para redigitalizar as obras. Nós ainda
ternos a fonte original do material", diz
Courant. Consumidores, da mesma forma,
são livres para acessar livros de domínio
público em qualquer uma das duas coleções.

Mais do que o Google, pode ser que a falta
de fundos das bibliotecas seja a maior ameaça
a curto prazo para o sonho de Kahle. O
Google cobre o custo de escanear os livros das
bibliotecas. Mas, para entrar no arquivo de
Kahle, as bibliotecas devem fazer sua própria
digitalização ou pagar ao Archive para fazê-la.
As bibliotecas estão sentindo o aperto finan-
ceiro neste momento.

Kahle tem uma perspectiva de prazo bem
longo. Acesso universal on-line a todo o con-
hecimento pode não ser ('um objetivo que vai
ser cumprido durante nossas vidas", diz. "Mas,
se você define uma meta suficientemente dis-
tante, as pessoas podem se alinhar a ela. Hão
estou interessado em Construir um império.
Nossa idéia é construir o futuro." •
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