
C
ansado das declarações empo-
ladas e de indignações capen-
gas, resolvi apresentar alguns 
exemplos práticos de como 

funcionam as coisas na minha área, a 
universidade. A ideia básica é que sim-
plificações ideológicas e discursos ir-
ritados estão frequentemente basea-
dos, antes de em perversidade, em 
falta de informação. 

A geração de ideias é um processo 
colaborativo. Não por opção ideológi-
ca ou qualquer fundamentalismo, 
mas pela natureza das ideias. A inter-
net não teria surgido sem as iniciativas 
dos pesquisadores militares do Darpa, 
mas se materializou como sistema 
planetário por meio do www criado 
pelo britânico Tim Berners-Lee, que 
não o teria feito se não fosse o processo 
colaborativo da Organização Europeia 
para a Pesquisa Nuclear (Cern), onde 
t inha de fazer conversar pesquisado-
res de diversos países e gerar sinergia 
entre as próprias pesquisas. Mas isso 
não surgiria sem que brilhantes físicos 
inventassem o transistor e o micropro-
cessador, fruto de pesquisas universi-
tárias e empresariais. Os satélites que 
permitem que as ideias fluam em tor-
no do planeta resultam de investimen-
tos públicos russos e norte-america-
nos em pesquisas e infraestruturas 
espaciais. 

O DILEMA DO AUTOR 

Em maio de 2011, um artigo meu foi 
publicado na revista Latin American 
Perspectives, da Califórnia. Sou obriga-
do a publicar, pois sem isso o progra-
ma da PUC-SP, onde sou professor, não 
terá os pontos necessários ao seu cre-
denciamento. Publicar um artigo nor-

malmente significa disponibilizar 
uma pesquisa para que outros dela 
possam aproveitar e para assegurar 
justamente o processo colaborativo 
em que uns aprendem com os outros e 
colocam a ciência sempre alguns pas-
sos mais à frente. Em termos acadêmi-
cos, a revista mencionada é classifica-
da como "internacional A" pelo Qualis, 
e isso soma muitos pontos no currícu-
lo. A universidade funciona assim: 
quem não publica se trumbica, para 
resgatar o Chacrinha. A versão do 
mesmo ditado em Harvard apareceu 
na forma de um pequeno cartaz que 
puseram embaixo de um crucifixo na 
parede: "Foi um grande mestre, mas 
não publicou nada". Com razão foi 
crucificado. Publicar é preciso. 

Mas alguém vai ler? No século XXI, 
os atos de publicar e disponibilizar se 
dissociaram. Não são mais o mesmo 
processo. Quando comunicaram que 
o artigo foi publicado, fiquei contente, 
e solicitei cópia. Enviaram o link da 
Sage Publications, empresa com fins 
lucrativos que me informa que posso 
ver o artigo que escrevi, com as mi-
nhas ideias - artigo, aliás, sobre a nova 
geração de intelectuais no Brasil -, pa-
gando US$ 25. A soma permite acessar 
meu artigo durante 24 horas. Mas pos-
so ver no dia seguinte pagando outra 
vez e t ambém posso dizer aos amigos 
que leiam meu artigo, pagando a mes-
ma quantia. A Sage monopoliza cerca 
de quinhentas revistas científicas, se-
gundo declaração em seu site. Eu, co-
mo autor, fico no dilema: tenho de pu-
blicar nessas revistas, para a minha 
sobrevivência formal. Mas então nin-
guém lê. E se disponibilizo o texto on-
-line, entro na ilegalidade. Ninguém 
me pagou por esse artigo. A Sage é ge-
nerosa nas ameaças sobre o que acon-
tece se eu disseminar o artigo que eles 
publicaram.2 

Minha solução foi abrir espaço no 
meu blog e colocar o artigo em forma-
to manuscrito, sem menção de que foi 
publicado na Latin American Perspec-
tives. Muitas pessoas acessam meu si-
te. Não vou impor aos colegas um pe-

dágio de US$ 25, eles que já não têm 
muita propensão a perder tempo com 
os meus textos. Tenho um duplo exer-
cício: publicar no papel para ter pon-
tos e publicar on-line (o que curiosa-
mente não dá pontos) para ser lido. 

Tenho de reconhecer que recebi 
igualmente um mimo da Sage, na for-
ma de um e-mail: "Thank you for 
choosing to publish your paper in La-
tin American Perspectives. SAGE aims 
to be the natural home for authors, 
editors and societies".3 O pessoal cien-
tífico da Latin American Perspectives, 
gente que pesquisa e publica e se de-
bruça essencialmente sobre conteú-
dos, não tem nada a ver com isso. Ro-
nald Chilcote ficou espantado ao saber 
que tenho de pagar para ler o meu arti-
go. Uma empresa comercial terceiriza-
da se apresenta de maneira simpática 
como "o lar de autores", e o direito au-
toral consiste no autor ter o direito de 
ler seu artigo pagando à editora, que, 
aliás, não lhe pagou nada, tampouco 
criou coisa alguma. De onde vem esse 
poder? Eles sabem que tenho de publi-
car nas revistas referenciadas. E um 
pedágio sem via lateral, o que lhes per-
mite me enviar o seguinte aviso: "The 
SAGE-created PDF of the published 
contribution may not be posted at any 
time".4 Em si, é até divertido o "Sage-
-created PDF", como se colocar o arti-
go em PDF fosse o ato da criação, e não 
a trabalheira que tive ao fazer o artigo, 
ou a construção da bagagem intelectu-
al que tenho e que motivou o convite 
para escrevê-lo. 

A Sage não é exceção. George Mon-
biot, no Guardian, apresenta a situa-
ção geral: "Ler um único artigo publi-
cado por um dos periódicos da Elsevier 
vai lhe custar US$ 31,50. A Springer co-
bra 34,95 euros. Wiley-Blackwell, US$ 
42. Leia dez artigos e pagará dez vezes. 
E eles detêm o copyright perpétuo. Vo-
cê quer ler uma carta impressa em 
1981? São US$ 31,50... Os retornos são 
astronômicos: no último ano fiscal, 
por exemplo, o lucro operacional da 
Elsevier foi de 36% sobre cobranças de 
2 bilhões de libras. Resulta um açam-
barcamento do mercado. Elsevier, 
Springer e Wiley, que compraram mui-
tos de seus competidores, agora con-
trolam 42% das publicações". Há saída 
para os autores? "Os grandes tomaram 
controle dos periódicos com o maior 
impacto acadêmico, nos quais é es-
sencial pesquisadores publicarem pa-
ra tentar obter financiamentos e fazer 
avançar sua carreira... O que estamos 
vendo é um puro capitalismo rentista: 
monopolizam um recurso público e 
então cobram taxas exorbitantes. Ou-
tra forma de chamar isso é parasitis-
mo econômico", escreve Monbiot.5 

Outro importante estudo, de Glenn 
McGuigan e Robert Russell, constata 
que "o poder de negociação das facul-
dades e dos professores como fornece-
dores de propriedade intelectual é fra-
co. Aindústria é altamente concentrada 
nas mãos de três editores com fins lu-
crativos que controlam a distribuição 
de muitos periódicos, inclusive os 
maiores e de maior prestígio. Esses fa-
tores contribuem para um ambiente de 
negócios em que os editores comer-
ciais podem aumentar os preços por 
falta de fontes alternativas de distri-
buição de conteúdo intelectual em 
mãos de periódicos acadêmicos". Os 
autores defendem o acesso aberto à 
produção científica.6 

DINHEIRO OU CRIATIVIDADE 

E importante aqui considerar a di-
mensão legal: a propriedade intelec-
tual é temporária. Em termos jurídi-
cos, não é um direito natural. A A ut
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bicicleta é minha, posso desmontar 
ou guardar na garagem até enferrujar. 
Aliás, até isso não me parece muito 
correto. Se é para deixar enferrujar, 
melhor dar para um moleque se divir-
tir com ela. Mas, no caso da idéia, a 
própria legalidade é diferente. É por 
isso que copyrights e patentes valem 
por tempo determinado: foram cria-
dos não para defender o direito de 
propriedade do autor, sob forma de 
copyrights, ou para assegurar um pe-
cúlio para herdeiros, mas para asse-
gurar ao autor uma vantagem tempo-
rária que o estimule a produzir mais 
idéias. Quando paguei a bicicleta, é 
minha e ponto. A ideia que pus no pa-
pel faz parte de uma construção so-
cial. Não é porque eu a tive que ela me 
é temporar iamente reservada (causa), 
mas sim porque a propriedade tempo-
rária deve estimular a criatividade 
(objetivo). Isso é totalmente coerente 
com o fato de a propriedade, confor-
me está na nossa Constituição, ter de 
preencher uma função social. O tra-
vamento do acesso à produção cientí-
fica, no caso, prejudica o objetivo, que 
é o estímulo à criatividade. 

O primeiro-ministro da Inglaterra, 
David Cameron, encarregou em no-
vembro de 2010 uma comissão dirigi-
da por Ian Hargreaves de responder a 
uma questão simples, que depois de 
ampla pesquisa foi respondida com 
clareza: "Poderia ser verdade que leis 
desenhadas há mais de três séculos 
com o propósito expresso de criar in-
centivos econômicos para a inovação 
por meio da proteção dos direitos dos 
criadores estejam hoje obstruindo a 
inovação e o crescimento econômico? 
A resposta curta é: sim".7 

Como se dá essa obstrução? O 
exemplo da Sage, acima, é um meca-
nismo. No triângulo criador-interme-
diário-usuário, quem manda é o inter-
mediário, não quem cria, tampouco 
quem lê ou estuda, que é afinal o obje-
to de todo o nosso esforço. Manda 
quem fornece o suporte material, e es-
te é cada vez menos necessário. E tal 
como Ian Hargreaves, joseph Stiglitz e 
o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, 
muita gente começa a se perguntar 
qual é o sentido desse sistema. 

Segundo exemplo. O MIT, princi-
pal centro de pesquisa dos Estados 
Unidos, há alguns anos decidiu virar a 
mesa: criou o OCW (Open Course Wa-
re), que libera para o público, gratuita-
mente, o acesso à produção científica 
de todos os seus professores e pesqui-
sadores. Estes podem se recusar, mas 
na ausência de instruções específicas, 
o padrão é que tudo apareça on-line 
no site <http://ocw.mit.edu>. Qual-
quer um pode acessar gratuita e ins-
tan taneamente cerca de 2 mil cursos. 
Em poucos anos, o MIT teve mais de 
50 milhões de textos e vídeos científi-
cos baixados, uma contribuição im-

pressionante para a riqueza científi-
co-tecnológica do planeta. O que, 
afinal, é o objetivo. 

É interessante pensar o seguinte: 
quando sabem que seus trabalhos es-
tão sendo seguidos e aproveitados em 
milhões de lugares, gratuitamente, 
professores e pesquisadores se sentem 
mais ou menos estimulados? Cobrar 
acesso pelas suas idéias seria mais esti-
mulante? O fato fantástico de eu poder 
escrever em um computador, que da 
minha mesa acessa qualquer informa-
ção em meios magnéticos, em qual-
quer parte do planeta, é resultado de 
um amplo processo de construção so-
cial colaborativa, em que os avanços de 
uns permitem os avanços de outros. 
Na minha visão, temos de reduzir dras-
ticamente os empolamentos ideológi-
cos e pensar no que melhor funciona. 

Terceiro exemplo. Nas três univer-
sidades de linha de frente em São Pau-
lo - a USP, a PUC-SP e a FGV-SP mas 
seguramente também em outras insti-
tuições, há salas de fotocópia com inú-
meros escaninhos de pastas de profes-
sores. Os alunos, obedientemente, 
mesmo nas pós-graduações, vão pro-
curar as pastas e levam fragmentos de 
livros (limite de um capítulo) fotoco-
piados. Um capítulo isolado, para uma 
pessoa que está estudando e, portan-
to, na fase inicial de conhecimentos 
específicos, é mais ou menos um óvni. 
E o professor não tem opção, já que xe-
rocar o livro inteiro é crime. Coloca-
mos nesta página a foto da forma de 
acesso ao material científico de uma 
pós-graduação de linha de frente no 
país, no século XXI. 

Numerosas universidades de pri-
meira linha nos Estados Unidos já se 
inspiram no exemplo do MIT. Para os 
fundamental is tas da propriedade in-
telectual, seria interessante mencio-

nar um comentário de Bill Gates, que 
cobra bem, mas entende perfeitamen-
te para onde sopram os ventos: "'Edu-
cation cannot escape the transforma-
tive power of the internet', says 
Microsoft chairman Bill Gates. 'With-
in five years students will be able to 
study degree courses for free online'".8 

Entre nós, predomina a pré-história 
científica. O Creative Commons só 
agora começa a ser difundido. A gera-
ção de espaços colaborativos de intera-
ção científica está no limbo.9 

0 PRAZER DA IDEIA 

Eu, que não sou nenhum MIT, criei 
modestamente o meu blog (http://do-
wbor.org) e disponibilizo os meus tex-
tos on-line. Resultam muitos leitores, e 
muitos convites. Os meus livros conti-
nuam vendendo. Os convites por vezes 
me remuneram. E realmente, quando 
uma ideia instigante de um colega me 
puxa para uma pesquisa inovadora, a 
motivação é outra. Não é porque have-
ria uma cenoura no fim do processo de 
criação que as pessoas criam, mas pe-
lo prazer intenso de sentir uma ideia se 
cristalizar na cabeça. Ao caminhar de 
maneira teimosa atrás de uma ideia 
ainda confusa na minha mente, preci-
so consultar, folhear e descartar ou 
anotar dezenas de estudos de outros 
pesquisadores, até que chega a excita-
ção tão bem descrita por Rubem Alves 
com o conceito pouco científico de 
"tesão" e que Madalena Freire chama 
de maneira mais recatada de "paixão 
de conhecer o mundo". 

O potencial da ciência on-line, do 
open course, é que eu posso acessar 
quase instantaneamente o que se pro-
duziu em diversas instituições e sob 
diversos enfoques científicos sobre o 
tema que estou pesquisando, o que me 
permite chegar ao cerne do processo: 

uma articulação inovadora de conhe-
cimentos científicos anteriormente 
acumulados. Esse aumento fantástico 
do potencial criativo que o acesso per-
mite é que importa, e não o fato de ser 
gratuito. E a seleção dos bons artigos 
se faz naturalmente: quando me che-
ga uma ótima análise, obviamente re-
passo para colegas. E um processo de 
seleção que decorre da própria utilida-
de científica da criação e permite in-
clusive que circulem artigos que são 
bons, mas de autores pouco conheci-
dos, que não teriam acesso aos circui-
tos nobres da publicação tradicional. 
Agora, se eu for pagar US$ 25 a cada 
vez que tenho de folhear um artigo pa-
ra ver se contém uma inovação que 
contribui para a minha pesquisa, nin-
guém progride. Quanto ao xerox, fran-
camente, temos de ter pena do clima, 
das árvores e dos alunos. E (por que 
não?) até dos professores. 

Urge que as nossas universidades 
se inspirem no MIT e em outras gran-
des universidades que estão desinter-
mediando a ciência, favorecendo um 
processo colaborativo e ágil entre os 
pesquisadores do país e até mesmo no 
plano internacional. É uma imensa 
oportunidade que se abre para um sal-
to no progresso científico. O atraso, 
nessa área, custa caro. 

*Ladislau Dowbor é professor titular da 
PUC-SP nas pós-graduações em Econo-

mia e Administração e autor de numerosos 

estudos, disponíveis em http://dowbor.org 

ou http://dowbor.org/wp. 

1 "Instamos o governo que assegure que no futuro, 
as políticas relativas a questões de propriedade 
intelectual sejam construídas sobre a base de fa-
tos, e não do peso dos lobbies." 

2 Você pode ler meu abstract de graça (!) em http:// 
bit.ly/g3TtXO. 

3 "Obrigado por publicar seu artigo na Latin Ameri-
can Perspectives. O objetivo da Sage é ser o lar 
natural de autores, editores e sociedades." 

4 "O PDF criado pela Sage da contribuição publica-
da não poderá ser postado em nenhum momento." 

5 George Monbiot, "How did academic publishers 
acquire these feudal powers?", The Guardian, 30 
ago. 2011. Disponível em http://dowbor.org/ar/ 
the% 20guardian.doc. 

6 Glenn S. McGuigan e Robert D. Russell, "The 
business of academic publishing". Disponível em 
http://southernlibrarianship.icaap.org/content/ 
v09n03/mcguigan_g01 .html. 

7 Ian Hargreaves, Digital opportunity: a review of in-
tellectual property and growth - An independent 
report, maio 2011, p.1. Disponível em www.ipo.gov. 
uk/ipreview-finalreport.pdf. 

8 '"A educação não pode escapar do poder transfor-
mador da internet', diz o chairman da Microsoft Bill 
Gates. 'Dentro de cinco anos os estudantes pode-
rão cursar faculdades gratuitamente on-line'". New 
Scientist, 14 ago. 2010, p.23 (techcrunch.com, 6 
ago.). Note-se que em junho de 2011 o Ministério 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Coreia do 
Sul anunciou a disponibilização on-line de todos os 
livros-texto, para todo o sistema educacional, até 
2015. Disponível em http://english.chosun.com/site/ 
data/html_dir/2011 /06/30/2011063001176.html. 

9 Sobre a dinâmica nas universidades brasileiras, ver 
o grupo de pesquisa GPOPAI da USP-Leste 
(www.gpopai.usp.br/blogs/); o Creative Com-
mons não é a casa da mãe joana: pode-se reprodu-
zir e divulgar o texto, mas não usá-lo para fins co-
merciais nem deformá-lo ou truncá-lo e deixar de 
citar a fonte. O autor é lido e está protegido. A ut
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 51, p. 34-35, out. 2011.




