
A ideia é ótima – resta saber co-
mo será colocada em prática. O
Brasilinaugurounasemanapas-
sada o que se pode chamar de
primeira consulta pública cola-
borativadomundo.Asociedade
participará, pela primeira vez,
da elaboração de um projeto de
lei – de uma forma muito mais
clara, simples e acessível doque
asconsultaspúblicasquesãofei-
tashoje,porexemplo,naAnatel.

Otemaemdiscussãoé justa-
mente de interesse dos inter-
nautas: o Marco Civil da Inter-
net, aprimeira legislaçãobrasi-
leira que definirá os direitos e
deveres de sociedade, empre-
sasegovernosna internet. “Es-
tamosutilizandoumametodolo-
gia de consulta para que seja
um marco da liberdade de ex-
pressão e da democracia. Isso
significa ampliar o potencial de
debateatravésdainternet”,dis-
se o ministro da Justiça, Tarso
Genro, durante o lançamento
da consulta pública na quinta-
feira, 29, no Rio de Janeiro.

O público opinará mediante
cadastro no site Culturadigital.
br. O texto-base foi elaborado
pelo Ministério da Justiça em
parceria com o Centro de Tec-
nologia e Sociedade da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) do
Rio.Sãotrêseixosdediscussão:
direitos individuais e coletivos,
responsabilidade dos atores e
diretrizes governamentais.

Entre os assuntos a serem
discutidos estão vários temas
delicados que hoje ainda não
têm regras claras. Os provedo-
res podem armazenar os logs
(dados de navegação de usuá-
rios)? Como? Por quanto tem-
po?Ousuáriotemdireitoaaces-
sarawebanonimamente?Opo-
der público tem a obrigação de

disponibilizar as informações
na internet? De que maneira?
Como o governo pode ajudar a
universalizar a banda larga?

Essasquestões–emuitasou-
tras – ainda não têm respostas.
“Estamos buscando contribui-
çõesqualificadas”, disseRonal-
do Lemos, responsável na FGV
pelo projeto. Ele explica que o
próprio Ministério da Justiça
moderará a discussão. Podem
participarpessoasfísicasouins-
tituições, que terão peso igual.
“Ganha o debate quem melhor
exporsuaopinião”,diz.Otexto-
base ficaráemdiscussãopor45
dias.Depois,seráelaboradoum
projeto de lei, que ficará nova-
mente em discussão por 45
dias, até que o texto final seja
aprovado colaborativamente.

Hoje, segundo Lemos, há 43
projetos de lei que legislam so-
bre um ou outro tema,mas não
há ummarco organizado como
esse. “Ovaziodeixadopela falta
desse marco abre espaço pra
propostasderegulaçãoquenão
são boas”, explica Alfredo Ma-
nevy, secretário executivo do
Ministério da Cultura.

A abertura para a discussão
veio justamente do movimento
contráriopropostopeloprojeto
de lei 84/1999 (mais conhecido
comoLeiAzeredo),quetipifica-
va os crimes na internet. “Uma
das grandes críticas era a de
que o Brasil teria uma lei penal
(a Lei Azeredo) antes dos usuá-
rios de internet terem seus di-
reitos assegurados”, disse ao
Link Pedro Abramovay, secre-
tário de Assuntos Legislativos
doMinistério da Justiça.

Foi elequempuxouadiscus-
são e articulou os responsáveis
pelaelaboraçãodoprojeto:Cen-
tro de Tecnologia e Sociedade
daFGV-Rio(queajudouaelabo-
rar o texto-base),Ministério da
Cultura (que colaborará com a
consultapública, hospedadano
Culturadigital.br) e deputados
federais, comoJúlioSemeghini
(PSDB-SP) e Paulo Texeira
(PT-SP), que encabeçam a dis-
cussão na Câmara. “Eu não te-
nhoquemeidentificarparasair
de casa. Isso também não faz
sentidonainternet”,dizodepu-
tadoTeixeira.

Após omovimento de oposi-
ção àLei Azeredo – que chegou
a classificar o projeto como

“AI-5digital”,oCongressoreali-
zouumasérie dediscussões so-
bre o tema. Em julho, o próprio
deputadoSemeghinihaviasina-
lizado a possibilidade de criar
uma nova legislação. O projeto

domarco, porém, surgiu após a
visita do presidenteLula aoFó-
rum Internacional doSoftware
Livre, em junho desse ano.

O marco regulatório não es-
pecificará nenhumcrimena in-
ternet.Nãoserãoabordadoste-
mas como pirataria, fraudes e
espalhar o vírus – esses são te-
mas para uma próxima legisla-
ção, que será aplicada – mas
sem abusos, porque os direitos
de liberdade dos internautas,
se tudo correr como esperado,
estarãogarantidospelomarco.

“Queremos evitar que a dis-
cussãosobreessespontosfique
reaparecendo.Hojecadaproje-
to de lei tenta dar uma solução
própria. O que a gente quer é
discutir isso de uma vez por to-
das,daformamaisabertapossí-
vel, e as soluções têm que ser
discutidasemcimadesseproje-
to”, diz Lemos. ●
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NOVAVELHAMÍDIA–
Mesmoeletrônico,
Kindlesimulapapel

●●●Apesardeoacordoentre
Google,autoreseeditorasnos
EUAtambémvalerpara livros
brasileiros,aseditorasdoBra-
silconsultadaspeloLinknão
parecemestarpreocupadas
comadigitalizaçãodasobras
pelogigantedainternet.
Oacordo–cujavalidade judi-
cialestámarcadaparaserdefi-
nidanapróximaquarta-feira,
dia11–estabelecequeoGoo-
glepodedigitalizarecatalogar
nainternetqualquer livropubli-
cadonoterritórionorte-ameri-
cano,mesmoquesejadeoutro
país.OGoogletambémpoderá
utilizar livrosdepaísescomos
quaisosEUAtêmacordosde
direitosautoriais,oque incluio
Brasil.Ouseja,sehouveral-
gumlivrodeeditorasbrasilei-
rasentreostítulosdigitaliza-
dos,elepoderáser incluídonas
buscasdoGoogleBooks.
“ForadosEUA,sóestamos
digitalizandolivrosdedomínio
públicooutítulosdeeditoras
comquetemosacordos.Não
acreditoquevaihaveroutro
acordogeralcomonosEUAem
outropaís”,disseRodrigo
Velloso,diretordenovosnegó-
ciosdoGoogleBrasil, respon-
sávelpeloGoogleBooks.
Adecisãosobreavalidadedo
acordoesbarrasemprena
questãodos livrosqueestão
foradecatálogo,ouseja,que
estãoesgotadosenãotêmpre-
visãodepublicação.●F.S.eB.G.

Enfim, o Kindle chegou ao Bra-
sil.Ecomoseunomepareceinsi-
nua (algo como “por fogo”, em
inglês), ele de fato acendeu as
discussões em torno do futuro
doslivrosnaeradigitalporaqui
–e,abemdaverdade,emtodoo
mundo. Ninguémdiscute que o
e-bookveioparaficar,noentan-
to,essaéumafrágilcertezacer-
cada por ummar de dúvidas.

Aprimeiranãoénemde lon-
geamais importante: quando a
versão eletrônica vai suplantar
o bom e velho livro de papel?
Umapesquisarealizadapelaor-
ganizaçãoda 61ª Feira doLivro
deFrankfurt,amaioremais im-
portantedosetornomundo,en-
trejornalistas,escritores,edito-
res e livreiros, revelou que 50%
deles acredita que será em
2018. Não é de se surpreender
essa divisão.

O que se avizinha é a maior
mudança pela qual o mercado
editorial – afinal, leitores de li-
vro eletrônico, como o Kindle,
servempara ler jornais e revis-
tas também–jamaisenfrentou.
Nos cerca de 100 anos damúsi-
cacomoproduto, apartir da in-
venção do fonógrafo, ela evo-
luiu e se espalhou por diversos
formatos(cilindrosdecera,dis-
cos de goma-laca, de vinil, fita
cassete, CD e finalmente MP3)
emídias(rádio,walkman,inter-
net, iPod). O livro, por sua vez,
emmaisde500anosdehistória
quase não mudou. A mais rele-
vante dessas sutis mudanças
foi o surgimentodo livro debol-
so no início do século passado.
Quer dizer, mudou, mas conti-
nuou igual.

Ahistóriadolivrosemprees-
teve ligada ao seu suporte –
umatecnologiadifícil de ser su-
perada. É relativamente bara-
to, pode ser levado a qualquer
lugar, não usa bateria e seu uso
é extremamente simples, não
requerprática, tampoucohabi-
lidade.

Jáhouveleitoresdelivrosele-
trônicos antes do Kindle, mas
foi apenas com ele (e alguns ou-
tros bons modelos que surgi-
ramnosúltimosanos,aindainé-
ditos por aqui) que começou a
fazeralgumsentidopensarque,
umdia, o livrodepapelnãoserá
oprincipalsuporteparaalitera-
tura. “Esse é um processo sem
volta”, afirmaSérgioMachado,
presidente da editoraRecord.

Entreaseditorasouvidaspe-
lo Link é unânime a opinião de
que o e-book veio para ficar. A
formaeavelocidadecomocada
uma delas pretendem se adap-
tar, no entanto, é bem diferen-
te.AEdiouroplaneja, jáparaas
próximassemanas,olançamen-
to do aguardado novo livro de
RubemFonseca,pelo seloAgir,
paraKindlee iPhone.JáaCom-
panhiadasLetras,CosacNaify,
PlanetaeaprópriaRecord,con-
firmam as negociações com a
Amazon, dona do Kindle, mas
nenhum lançamento no forma-
to, pelomenos por enquanto.

Em uníssono, por sua vez,

elas afirmamque sua função
independe do suporte. “So-
mos editores de conteúdo”,
costumam repetir, além de
concordar com o fato de que
os livros técnicos e de refe-
rência devem ser os primei-
ros a migrar para o suporte
eletrônico.

Apesarde todooburburi-
nho em torno do assunto, es-
sa transição está dando ape-
nas os seus primeiros pas-
sos.MesmonosEstadosUni-
dos,oprocessodemassifica-
ção dos leitores eletrônicos
parece distante. Suas ven-
das, no entanto, crescem: 3
milhões de aparelhos devem
ser comercializados, neste
ano, apenas nos EUA. E as
previsões para os próximos
anossãoextremamentefavo-
ráveis também.

Paralelamente,temseob-
servado nos últimos anos al-
gumasexperiênciasquebus-
cam oferecer, algo além do
livro de papel (envolvendo a
internet e vídeos, por exem-
plo) para contar uma histó-
ria. O curioso é que oKindle,
apesardetodooverniztecno-
lógico que o cerca, busca ser
o mais fiel possível ao bom e
velho livro de papel. Quer di-
zer, ainda que o suporte seja
trocado, no fundo, os livros
continuam exatamente os
mesmos.Afinal,porenquan-
to,umbomlivroaindaéaque-
le em que a história se com-
pleta na sua cabeça. ●
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