
“Direitodoautor éprecárionoBrasil”
Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, acusações de “intervencionismo” visam a manter privilégios com a arrecadação
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OministrodaCultura,JucaFer-
reira, considera que “quase to-
dos os artistas se sentem lesa-
dos” em relação a direitos auto-
rais. Esse diagnóstico, segundo
afirmou, move o espírito da re-
forma da legislação, que chega
a público em abril. Ele rechaça
asacusaçõesde“dirigista”e“in-
tervencionista”.

“Hoje,partedomundopriva-
do é regulamentado pela socie-
dade. Por exemplo: nós tínha-
mosumditadoquedizia:embri-
gademarido e mulherninguém
mete acolher. Mas hoje há dele-
gacias de defesa da mulher. A
fronteira entre o público e o pri-
vado deve ser mantida, mas a
dimensãopúblicadascoisaspri-
vadasmuitasvezescomplemen-
ta a definição”, defendeu o mi-
nistro,ementrevistaao Estado
na segunda, em São Paulo.

Deixaverseentendi:pelasuacom-
paração,algumasassociaçõesdedi-
reito autoral estariam “espancan-
do”seusassociados?
No mundo inteiro há controle
público. Se você abrir uma fun-
dação, no Brasil, o Ministério
Público é o encarregado de fis-
calizar a prestação de contas, a
utilização dos recursos. Para
muitosdosaspectosdavidapri-
vada, a sociedade criou meca-
nismosdecontrole,deacompa-
nhamento, para garantir que
não haja degeneração.

Além do controle, quais são as ou-
traspreocupações?
O mundo evoluiu tecnologica-
mente. E o mundo criado pela
digitalização, pela internet,
obrigaàmodernizaçãodalegis-
lação. Porque senãonão conse-
gue realizar o direito autoral. E
omundo inteirovivencia isso: o
direito autoral convive com o

direito dos investidores e com
o direito de acesso à obra. A
legislação brasileira é muito
ruim sob esse aspecto. Não re-
conhece a cópia privada, mui-
tos escritores no Brasil têm
sua obra esgotada e a editora
não tem interesse em reeditar
eaobra doautorcainoesqueci-
mento. Então, o que fizemos?
Estudamos nesses anos as di-
versas legislações autorais, as
que funcionam. Fizemos mui-
tas audiências públicas, deba-
tes, trouxemos especialistas.
Quem reclama, em geral, são
artistas diretamente vincula-
dos a essas organizações que
recolhem direitos autorais no
Brasil, que de certa forma se
sentem seguros e confortá-
veis. Mas a grande maioria es-
táapoiando. A AssociaçãoBra-
sileira de Rádio e Televisão
(Abert) já declarou que apoia,
inclusive usou o termo “incon-
dicional”. É claro que há tam-

bém quem seja contra. A gente
tem expectativa de que, nessa
fase final, haja muitas contri-
buições, como foi o caso da no-
va Lei Rouanet, que teve mais
de 2 mil contribuições.

Atualmente, o garoto que faz o do-
wnloaddeumamúsicaestá forada
lei.Oestudantequefazcópiadeum
livroestáforadalei...
Todo mundo que tem iPod está
na ilegalidade. O que não pode
é essa situação em que as pes-
soas todas ficam na ilegalida-
de,porfaltadepráticaselemen-
tares de cobertura legal. Já en-
contraram solução no mundo:
há mecanismos pelos quais, no
momento em que se tira xerox
do livro, isso gera uma cobran-
ça X, que vai para um fundo dos
autores. O que não pode é essa
situação em que as pessoas to-
dasficamnailegalidade,porfal-
ta de práticas elementares de
cobertura legal.

Fala-se muito na inconstitucionali-
dadedoprojeto.
É uma visão antiga. Isso é o que
os artistas chamam de caixa-
preta, não encontram aparato
legalparareivindicarseu direi-
to porque fica como um meca-
nismo imposto pelas arrecada-
doras, o artista não tem como
se defender. Toda vez que se
tenta inviabilizarum debateno
Brasil,vêm com esse argumen-
to. Adjetivam logo, no sentido
de impedir. Essa justificativa
nãoécorreta,essa fase já ultra-

passamos dois anos atrás. Não
há economia da cultura sem
exercício do direito autoral, é a
basequegarantetodaumaeco-
nomia. E o direito autoral con-
vive com o direito de acesso
por parte da população e dos
queinvestem naobra. Oexercí-
cio pleno do direito do autor,
no Brasil, todo mundo sabe que
é precário, o autor não conse-
gue rastrear seus direitos por-
que não há nenhuma transpa-
rência. Então, essas entidades
são contrárias a toda mudança
porque... melhor que isso só
dois disso, não?

O ex-ministro Gil falava muito no
CreativeCommons...
Essa era uma posição dele co-
moartista. Eleachavaque exis-
tem formas de regulamentar
essas relações que podem ser
disponibilizadas legalmente,
para que os contratos entre o
sistema de arrecadação e o de-
sejo do autor possam se reali-
zar de outra forma. Mas ele
não defendia para toda a socie-
dade:achavaque era ummeca-
nismo importante e estava dis-
posto a participar. Eu não sou
artista, não tenho obra para
ser disponibilizada. Mas eu
penso igual a ele, é preciso
criar possibilidades legais pa-
ra que os artistas tenham ou-
tros mecanismos específicos.
O Creative Commons é uma
possibilidade para permitir

uma ampliação de acesso, de
público.Émoderno,contempo-
râneo, complementar. Mas ele
não propunha para todos, por-
que muitos artistas não topam.

MuitosamigosseusestãonaAbra-
mus,queécontraonovoprojeto.Éo
casodeTomZé,porexemplo.
Mas precisa ver se ele concor-
da. Muitos não concordam.
Tem muitos artistas que já ma-
nifestaramumaopiniãofavorá-
vel à modernização dos direi-
tos autorais que vai contra as
associações que os represen-
tam. E outros virão contra, e
evidentemente tudo isso será
considerado pelo Ministério,
como depois pelo Parlamento.
É natural, é uma área que vai
exigir debate, construção de
consenso. Fora isso, é o con-
fronto físico, é guerra.. não é
democracia. ●FERREIRAEMFEIRANORECIFE–DireitosAutoraiséaterceira legislaçãoqueelepropõeemmenosde6meses
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