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A reprografia de obras literá-
rias foi um dos sete temas que
receberam atenção na revisão
da Lei de Direitos Autorais.
Um anteprojeto de lei foi ela-
borado em 2010 e submetido à
consulta pública. Depois de
passar por revisão do Ministé-

rio da Cultura, encontra-se na
Casa Civil. Não há prazo legal
para que siga ao Congresso.

A lei de vigente (n.º 9.610) é
de 1998. De acordo com a legis-
lação, são protegidos os textos
de obras literárias, científicas,
conferências, sermões, ilustra-
ções, cartas geográficas, músi-
cas (com ou sem letra), dese-
nhos, pinturas, esculturas e
arte cinética, entre outras.

Órgão da UFRJ, o maior
do Rio, é restaurado

FRAUDE

Paulo Saldaña

Oórgão de 6 miltubos daEsco-
la de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o maior do Rio e quin-
to do País, voltará à cena no
próximo mês. O instrumento

passou os últimos dois anos por
um minucioso restauro. Agora,
está na fase final de afinação e
uma sequência de quatro reci-
tais, entre 10 e20 de abril, vaimar-
car sua reinauguração – que o co-
locará como o melhor do Brasil.

O instrumento reina ao fundo
do palco da Sala Leopoldo Mi-
guez, que fica na escola, no bair-
ro da Lapa, centro do Rio. Os 160
tubos da fachada, alinhados em
sete torres, emolduram a grande
estrutura acústica de madeira de
80 metros quadrados onde estão
os milhares de tubos, de inúme-

ros tamanhos e espessuras,
Construído na Itália pela G.

Tamburini, fábrica responsável
pelo instrumento do Vaticano, o
órgão foi inaugurado em 1954. Tí-
pico de igrejas, é o único em ativi-
dade em uma sala de recitais – o
Theatro Municipal de São Paulo
tem um da mesma marca, mas
que está abandonado.

Outra característica o torna es-
pecial: está dentro de uma esco-
la. “As nossas atividades artísti-
cas são fruto do trabalho acadê-
mico, com concertos e apresen-
tações de alunos e professores”,

explica o diretor da Escola de
Música da UFRJ, o regente An-
dré Cardoso. “Essa escola é a
mais antiga do Brasil e foi a pri-
meira a ter curso de órgão, ainda
no século XIX.”

A história da escola remete ao
Império, com a criação do Con-
servatório de Música em 1848.
Incorporada em 1931 à universi-
dade, oferece cursos para o ins-
trumento em vários níveis, des-
de a iniciação até a pós-gradua-
ção. “O bacharelado em música,
com habilitação em órgão, tem
cerca de dez alunos. Não é um
instrumento tão popular quan-
to o piano”, diz Cardoso.

A impopularidade em núme-
ros de adeptos é inversamente
proporcional à sua importância
para a música. Já foi descrito co-
mo o “rei dos instrumentos” pe-
la grandiosidade sonora. Era
considerado o objeto mais com-
plexo do mundo antes da revolu-

ção industrial pelo gigantismo,
estrutura e inúmeras combina-
ções de timbres. Peculiaridades
que pedem manutenção rigoro-
sa e especializada, favorecendo
o abandono pelo qual foi vítima
o G. Tamburini da escola do Rio.

Renascimento. A tarefa de res-
tauro coube à Família Rigatto,
de São Paulo, que mantém uma
relação com o instrumento de
mais de 40 anos. O patriarca Jo-
sé Carlos Rigatto o restaurou em
1968 e manteve-o ao longo de 20
anos, época em que foi tocado
por lendas como o alemão Karl
Richter (1926-1981). Mas o tem-
po fez seu estrago.

“Estava tudo deteriorado, ti-
nha ninhos de cupim, tubos esta-
vam amassados, havia caído
água”, lembra Márcio Rigatto,
responsável pelo atual restauro
ao lado do irmão Daniel. Eles são
filhos de José Carlos.

A reforma só foi possível
por fazer parte de um projeto
de restauração de toda a esco-
la, cujo prédio é tombado pelo
patrimônio histórico. Desde
2003, foram gastos R$ 3 mi-
lhões, cercade R$ 1 milhão ape-
nas no instrumento.

Os irmãos tiveram de re-
construir algumas partes do
órgão, como o console – onde
ficam os quatro teclados e bo-
tões de timbres. “O acabamen-
to é todo arredondado, em rá-
dica. É um luxo, como um pai-
nel de Rolls Royce.” Parte dos
trabalhos foram realizados na
fábrica da família.

As apresentações de abril
contarão com Alexandre Ra-
chid, professor de órgão da es-
cola, e com uma veterana: Ge-
trud Mersiovsky, professora
de uma geração de organistas
brasileiros, como o próprio Ra-
chid, também se apresenta.
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Nova lei
pode liberar
xerox de
livro inteiro
Projeto do Ministério da Cultura também
prevê uso digital e educativo das obras
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professores foram expulsos da rede municipal de São Paulo desde
2005 por apresentarem diploma falso; alguns dão aulas no Estado

FABIO MOTTA/AE

Mariana Mandelli

Uma possível mudança na lei
de direitos autorais, em análi-
se na Casa Civil, vai facilitar a
vida dos estudantes que so-
frem para pagar o preço exigi-
do pelos livros e apelam até
para o scanner na hora de co-
piar textos. Caso o projeto se-
ja aprovado no Congresso, o
xerox de uma obra inteira,
que é proibido hoje, será libe-
rado para uso não comercial.

Atualmente, só é permitido
copiar algumas páginas e capí-
tulos – apesar de não ser difí-
cil encontrar papelarias que
fotocopiem o livro todo.

O anteprojeto de lei, cons-
truído pelo Ministério da Cul-
tura (MinC) nos últimos anos
por meio de consultas públi-
cas (leia mais nesta página), po-
de ser avaliado ainda neste se-
mestre, segundo Marcia Bar-
bosa, diretora de direitos inte-

lectuais da Secretaria de Políti-
cas Culturais da pasta.

Além da possibilidade da có-
pia do livro original na íntegra
para uso privado – até mesmo pa-
ra meios digitais –, as alterações
da lei preveem a possibilidade de
uso educativo das obras. “É o
uso didático de um livro em sala
de aula. O professor pode men-
cionar o livro, mostrá-lo e fazer
citações pequenas.”

As possíveis mudanças com a
revisão da Lei dos Direitos Auto-
rais preocupam a Associação Bra-
sileira de Direitos Reprográficos
(ABDR). O advogado Dalizio Bar-
ros, representante da ABDR, diz
que permitir a cópia do livro in-
teiro pode fazer a situação sair
do controle. “Não pode haver
fins lucrativos. Então, a cópia
não pode ser feita numa copiado-
ra, que teria lucro com isso. Tem
que ser por conta própria e não
vale cópia da cópia”, explica.

Barros afirma que a maior

preocupação da associação hoje
é a pirataria digital. “As mídias
eletrônicas são ignoradas pela
lei. Um PDF num e-mail vai para
todo mundo em questão de mi-

nutos – é uma pulverização mui-
to grande.” Segundo ele, alguns
livros são caros porque são im-
portados. Além disso, afirma, as
bibliotecas deveriam ser melhor

aparelhadas.
Com os altos preços dos livros

e a proibição de tirar cópias de
obras inteiras, os universitários
se viram para economizar e, ao
mesmo tempo, não deixar de es-
tudar. As ideias vão além da fa-
mosa “pasta do professor”, em
que o docente deixa os textos
das aulas disponíveis para cópia
na sala de xerox da faculdade –
prática condenada pela ABDR.
Algumas infringem a lei, como
pegar livros da biblioteca da fa-
culdade e fotografar as páginas –
para depois enviar para os cole-
gas de sala, por exemplo.

Opções. Há quem prefira os li-
vros usados. Lucas Filippelli, de
21 anos, estudante de Engenha-
ria de Produção de uma universi-
dade particular do ABC, compra

as obras que seus veteranos
de curso utilizaram nos anos
anteriores. “Paguei R$ 200
em três. O preço de um só no-
vo é R$ 250”, conta. “Seria me-
lhor se os livros fossem mais
baratos. Prefiro gastar R$ 150
em um novo do que R$ 90 em
xerox, que pode vir com fo-
lhas e letras faltando.”

A internet também facilita
a busca. “Alguns artigos en-
contro no Google Acadêmico
ou no Google Books. Quando
não acho, alguém da sala esca-
neia partes ou o livro todo e
gera um PDF”, afirma a estu-
dante de Design de Moda Ca-
mila Regis, de 20 anos. A atual
legislação é criticada pelos es-
tudantes. “É inútil por ser de
difícil controle – seja pelo xe-
rox, seja por meios digitais”,
afirma Paulo Amarante, de
26, estudante de Engenharia.

Alguns alunos não acredi-
tam que as mudanças na lei
vão alterar o cenário. “Haverá
apenas a manutenção do siste-
ma, em que só parte da popula-
ção tem condições de com-
prar livros”, afirma Julio de
Souza Neto, de 23 anos, aluno
de Geografia. Ele calcula que
gastaria R$ 2,5 mil por semes-
tre se comprasse todos os li-
vros da bibliografia do curso.

Os professores que lecio-
nam em faculdades e universi-
dades destacam ainda mais
um problema: muitos livros –
alguns clássicos e essenciais
para os cursos de ensino supe-
rior – têm edições esgotadas.

“Existem livros que só se
consegue pela fotocópia. Isso
dificulta inclusive no planeja-
mento das aulas, por exem-
plo”, afirma Caroline de Mel-
lo Freitas, da Fundação Esco-
la de Sociologia e Política de
São Paulo e da Faculdade San-
ta Marcelina.

QUADRILHA

Em agosto de 2011, o ‘Estado’
acompanhou restauro em São
Paulo. O organeiro Márcio
Rigatto trabalhou no console.

Muitos dos 6 mil tubos do
instrumento da escola foram
reformados ou trocados. Na
foto, Daniel Rigatto regula os
tubos feitos na fábrica.

Foram necessários seis
viagens de caminhão para
transportar todas as peças de
São Paulo para o Rio.
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é o número de docentes que tentaram subir na carreira no
município mostrando títulos falsos de uma mesma universidade
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PASSO A PASSO

Instrumento, com
6 mil tubos, será
reinaugurado em
recitais e se tornará
o melhor do País

Afinados. Os
músicos
Rachid e
Cardoso, da
escola da
UFRJ, e os
irmãos Rigatto

Alternativa. O estudante Lucas Filippelli diz recorrer às cópias porque livros são muito caros
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




