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Projeto lança debate sobre a
DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS
“A utores, reclamem

seus direitos junto ao
Estado ladrão!”Aspa-

lavras de ordem foram publica-
das no blog do ultraconectado
escritor francês François Bon.
Há algumas semanas, Bon e ou-
tros autores do país se lançaram
numacruzada contra aBibliote-
ca Nacional da França, respon-
sável por um projeto de digitali-
zação de 50 mil obras literárias
do século XX publicadas no pa-
ís. Batizado como Lei das Obras
Indisponíveis, tinha como obje-
tivo relançar comercialmente—
no formato de ebook — livros
esgotados hámuito tempo, mas
que aindanão caíramemdomí-
nio público. Com isso, devolve-
ria à circulação publicações que
se encontram fora do radar.
O governo, porém, esqueceu

um detalhe: avisar os autores.
Como muitos não desejavam
um novo formato para suas
obras, seguiu-se um debate
envolvendo cartas públicas de
repúdio, trocas de farpas nas
redes sociais e muitas reporta-
gens em tom de denúncia na
imprensa francesa. O quadri-
nista e biógrafo Benoît Peeters,
que teve três livros seleciona-
dos pelo projeto, acusa o go-
verno de se apropriar indevi-
damente de suas obras.
— A lei fere os direitos auto-

rais e cria uma total confusão
sobre a questão da remunera-
ção — diz, por e-mail, Peeters,
que acaba de lançar no Brasil
“Derrida” (Civilização Brasi-
leira), biografia sobre o filósofo
francês Jacques Derrida.
A proposta da Biblioteca

chegou a ser definida como

“pirataria oficial” por uma pe-
tição recém-lançada na inter-
net. Procurado pelo GLOBO, o
coletivo de escritores Droit du
Serf, que vem questionando o
projeto desde o seu lançamen-
to, manifestou seu desconten-
tamento com o modo de “con-
sulta”. Em vez de publicar uma
lista das obras, ou simples-
mente contatar os autores para
saber sua opinião, a instituição
lançou ummecanismo de bus-

ca on-line. Quem por acaso
quiser se opor à digitalização
terá que procurar por seus pró-
prios meios se tem livros sele-
cionados e preencher um lon-
go formulário com pelomenos
seis meses de antecedência.
Ou seja: cabe ao autor monito-
rar a lista e desempenhar seu
direito de oposição junto à Bi-
blioteca, contradizendo o Arti-
go 5.2 da Convenção de Berna
(relativa à proteção das obras

literárias e artísticas), que dei-
xa claro que o exercício dos di-
reitos não deve ser subordina-
do a qualquer formalidade.
— Digitalizar 50 mil livros

em cinco anos levará a uma
chegada massiva ao mercado,
concorrendo diretamente com
a publicação de obras inéditas
e fragilizando os autores em
atividade e os editores inde-
pendentes que não dispõem
dos catálogos faraônicos dos

grupos editoriais — aponta o
autor de ficção científica Yal
Ayerdhal, membro do coletivo.
Os escritores se dizem exclu-

ídos das compensações finan-
ceiras. Votada às pressas em
2012, a lei previa um orçamen-
to de até € 60 milhões para in-
denizar apenas os editores. O
problema é que, décadas após
suas primeiras publicações, a
maioria dos contratos entre
autores e editoras caducaram.

A queixa, contudo, não é ape-
nas de ordem financeira. Al-
guns autores e editores prepa-
ravam novas edições físicas
dos volumes selecionados, re-
vistas e ampliadas, quando fo-
ram pegos de surpresa.

PROCESSO ‘HUMILHANTE’
Em sua defesa, a Biblioteca
afirmou à imprensa francesa
que, dado o número de obras
selecionadas, seria impossível
contatar diretamente os auto-
res. Outro argumento é que
basta preencher os formulári-
os para ter seus livros retira-
dos. De fato, uma visita ao site
do projeto (relire.bnf.fr) prova
que o sistema é prático: ao di-
gitar seu nome no mecanismo
de buscas, o autor temacesso a
todas as publicações listadas.
Porém, Benoît Peeters conta
que a etapa seguinte é “peno-
sa, para não dizer humilhante”.
—Tive que provar que era de

fato autor do meu próprio li-
vro, depois enviar uma cópia
de documentos de identidade,
preencher um formulário in-
cômodo e enviar tudo numa
carta autenticada — relata.
No mês passado, o chargista

François Cavanna mostrou à
revista “Le Nouvel Observa-
teur” sua perplexidade diante
dos formulários que teria que
preencher para cada um dos
seus 12 livros “sequestrados”.
Aos 90 anos, ele sofre de Alz-
heimer. E não tem ideia do que
significa a palavra “internet”.
— A princípio, não me opo-

nho à digitalização — diz Pee-
ters. — Mas estamos diante de
um problema individualizado:
cada autor, cada livro indispo-
nível, corresponde a uma rea-
lidade específica. l

Autores franceses reclamam que seus direitos foram feridos por iniciativa da Biblioteca Nacional da França, cujo objetivo
é relançar no mercado de ebooks 50 mil publicações esgotadas do século XX que ainda não caíram em domínio público
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MULHER ABANDONADA PELO MARIDO PROCURA
Novo livro da americana
Siri Hustvedt conta como
é possível sobreviver ao fim

de um casamento

Uma palavra pequena, mas de-
vastadora: pausa. É ela o gati-
lho para o inferno emocional

em que mergulha Mia Fredricksen,
protagonista de “O verão sem homens”,
de Siri Hustvedt, lançado pela Compa-
nhia das Letras. O marido de Mia, de-
pois de 30 anos de casamento, pede um
tempo.Omotivo tem seios grandes e 20
anos a menos que a mulher. Parece
uma história banal— e é. Pelomenos é
o que afirma sua protagonista e a pró-
pria autora.
— Sim, a história é banal, mas a for-

ma como ela é contada não.
Quando a voz dessa narra-
dorame surgiu, ela era cáus-
tica, irônica, subversiva. E is-
so transparece na narrativa.
Já vi essa situação acontecer
a algumas mulheres, e é na-
tural que elas busquem uma
explicação — afirma Siri.
Depois de ser deixada pelo

marido, Mia enlouquece —
literalmente. Vai passar uns
dias em uma instituição psi-
quiátrica, onde é diagnosticada com
transtorno psicótico transitório. Isso
quer dizer, ela explica, que a pessoa fi-
cou louca, mas só por um tempo (se o
surto durarmais de ummês, o paciente
é promovido de categoria).
Tinha tudo para ser a narração de

uma fossa colossal, mas é um livro en-
graçado. Mia, depois de receber alta,
não vê como continuar no apartamen-

to que dividiu com o marido. A luz da
casa, as escovas de dente na prateleiri-
nha dobanheiro, a porta semmaçaneta
— tudo a incomoda, porque tem uma
história do casamento por trás.
Ela decide arrumar a malas e se mu-

dar para sua cidade natal, onde vai pas-
sar um tempo com suamãe e as amigas
idosas dela. Lá, oferece uma oficina de
poesia para estudantes do lugar e co-
nhece outras mulheres — daí o título
do livro—, enquanto procura respostas
para suas questões. Por via das dúvidas,
combina com sua analista de fazer as
sessões por telefone.
—Acho que “O verão semhomens” é,

sim, um livro feminista. No livro inteiro,
trato da diferença entre homens e mu-
lheres.Mas não é bemela o importante,
e sim quanta diferença essa diferença
faz — afirma Siri.
A autora, casada com o escritor ame-

ricano Paul Auster, precisou botar o fe-
minismo emação depois do lançamen-
to do romance. Assim que saiu, um

amigo ligou para ela, que-
rendo saber se ia tudo bem
entre ela o marido. Siri ficou
ofendida, achou sexista da
parte do amigo. Como se
ela, por ser mulher, não ti-
vesse capacidade de criar
algo. Ela reclamou.
Embora ela e Paul revisem

um o livro do outro, “O ve-
rão sem homens” é dedica-
do a Frances Cohen. Quem
é? Ora, seu analista.

—Pois é, dediquei para omeu analis-
ta!—diz Siri, rindo da estranheza que a
dedicatória provoca nos leitores. — A
psicanálise tem sido, para mim, uma
experiência de libertação. E a história
de Mia também trata de uma forma de
libertação.
Com “O verão sem homens”, Siri, que

é elogiada por se sair bem com narra-
dores dos dois sexos, volta a usar uma

narradora mulher. Só acha triste que,
ao ter uma protagonista mulher, a per-
sonagem fale automaticamente de um
lugar marginal da cultura.
Apesar de ofendida pela pergunta so-

bre seu casamento, a relação entre ex-
periências pessoais e literatura interes-
sa a Siri. Há alguns anos, ela começou a
ler sobre neurociência. Está curiosa pa-
ra saber de onde nascem as histórias.
Passou até a dar palestras sobre o as-
sunto. A experiência da própria autora
com uma enxaqueca crônica e con-
vulsões ocasionais influenciou sua car-
reira literária. Siri nunca descobriu a
causa ou encontrou a cura.

—As enxaquecasme fazemuma pes-
soa mais sensível a coisas que outros
achariam insignificantes. Minha fra-
queza me deu força para a literatura. Já
li que alguns pacientes epilépticos de-
senvolvem uma condição chamada hi-
pergrafia, que é um impulso para a es-
crita — diz Siri.
O bom humor que permeia o roman-

ce fica por conta do olhar cínico e da
linguagem direta de Mia, sempre ironi-
zando a própria situação. As reflexões
sobre filosofia, psicanálise e neurociên-
cia, uma marca do estilo de Siri, conti-
nuam no mesmo lugar. E, sim, está tu-
do bem com o casamento dela. l

Siri Hustvedt. Em “O verão sem homens” (no detalhe), obra assumidamente feminista, autora narra com bom humor uma história “banal”
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“Trato da diferença
entre homens e
mulheres. Mas não
é ela o importante,
e sim quanta
diferença essa
diferença faz”
Siri Hustvedt
Escritora
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jun. 2013, Segundo Caderno, p. 4.




