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O Projeto Gutenberg, esforço
voluntário cujo objetivo é colo-
car a literatura mundial online,
pode se converter na vítima
mais recente da batalha pelo co-
pyright na internet. No início
deste ano, o site australiano do
projeto colocou no ar E o vento
levou, romance de 1936 que ori-
ginou o famoso filme, para do-
wnload gratuito.

Há algumas semanas, após
receber um e-mail do escritório
de advocacia responsável pelo
espólio da autora do livro, Mar-
garet Mitchell, o hiperlink de
acesso ao texto remetia o inte-
ressado para “Page Not Found”
(Página Não Encontrada).

A questão em disputa refere-
se à data em que E o vento le-
vou passa a ser de domínio pú-
blico. Nos EUA, em razão da
prorrogação da lei de copy-
right, o romance de Margaret
Mitchell só cairá em domínio
público em 2031, 95 anos de-
pois da data de publicação. Na

Austrália, como em vários ou-
tros países, o livro está livre
desse tipo de restrição desde
1999, isto é, transcorridos 50
anos da morte da autora.

O caso é mais um exemplo
da falta inerente de respeito da
internet pelas fronteiras nacio-
nais ou, por outro ângulo, da
falta de reconhecimento por
parte do mundo da natureza glo-
balizante da web. Também é
exemplo do alcance já bastante
confuso das leis de copyright.

A questão da soberania na-
cional na internet continua em
aberto, seja do ponto de vista
dos acordos comerciais seja da
ótica de precedentes legais, afir-
mam alguns especialistas na
área de direitos autorais. Contu-
do, já há indícios de batalhas
mais terríveis ainda, à medida

que um volume maior de obras,
como as músicas de Elvis Pres-
ley e dos Beatles, entrará em
breve em domínio público em
vários países.

Na Europa, a Federação In-
ternacional da Indústria Fono-
gráfica, um grupo de empresas
com sede em Londres e que re-
presenta os interesses das gra-

vadoras, vem insistindo para
que a proteção ao copyright se-
ja ampliada de 50 para 70 anos,
ou mesmo para 95 anos, como
acontece nos EUA.

Sem essa prorrogação, as mú-
sicas de artistas dos anos 50 e
60 entrarão em domínio públi-
co em 20 países da União Euro-
péia (UE) nesta e na próxima

década, o que permitirá a qual-
quer pessoa comercializá-las
sem pagamento de royalties.

O primeiro espólio de um ro-
queiro famoso a ser afetado se-
rá o de Elvis Presley, cujo sin-
gle That’s all right, de 1954, en-
trará em domínio público na
UE em janeiro do ano que vem.
Mas o caso que realmente cha-

ma mais atenção é o catálogo
dos Beatles, que entra em domí-
nio público na UE em 2013
com Love me do, embora os di-
reitos de publicação permane-
çam intactos.

Terry Carroll, advogado es-
pecializado em propriedade in-
telectual e professor de lei do
copyright na Santa Clara Uni-

versity School (Califórnia), diz
que não há caminho jurídico de-
finido no que se refere aos con-
flitos de copyright na internet.

Não é a primeira vez que E o
vento levou ocupa o centro das
atenções do copyright. O espó-
lio de Margaret Mitchell levou
a editora Houghton Mifflin à
Justiça em 2001 por causa do li-
vro The wind done gone, de Ali-
ce Randall, que conta uma his-
tória passada na mesma fazen-
da do romance de Mitchell, po-
rém sob a perspectiva de um es-
cravo. Após uma vitória jurídi-
ca inicial a favor da editora, o
caso terminou com um acordo
fora dos tribunais.

Segundo Col Choat, coorde-
nador do Projeto Gutenberg na
Austrália, cerca de 300 livros
que integram o acervo do site
são de domínio público na Aus-
trália, mas não nos EUA. Entre
eles, Mein Kampf, de Hitler,
1984, de George Orwell, além
das histórias de Sherlock Hol-
mes, de Conan Doyle. Os tex-
tos continuavam disponíveis
no endereço www.gutenberg.
net.au até a semana passada.

“Pode ser que a simples
ameaça de pressão tenha sido
suficiente para tirar o romance
do ar”, disse Carroll. “O Proje-
to Gutenberg é administrado
por voluntários e não dispõe de
fundos para sustentá-lo.”

Outra explicação para a re-
moção imediata do livro talvez
seja a celebração de um acordo
comercial a ser supostamente
ratificado pelos EUA e pela
Austrália este ano, e que obriga-
ria os australianos a adotar um
limite de proteção de copyright
de 70 anos transcorridos da
morte do autor.

Seria um período mais longo
do que o previsto pela lei austra-
liana, porém menos abrangente
do que a lei americana atual. E
o vento levou estaria sob a pro-
teção de copyright na Austrália
até 2019.

“A proteção conferida aos
conteúdos criativos em todo o
mundo deverá girar em torno
de um mesmo número de anos,
isto é, 70 anos passados da mor-
te do artista”, diz Carroll. “O
perigo é que as datas serão fixa-
das pelos governos mais prote-
cionistas.”●
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Micros em rede para combater aids e câncer

CLÁSSICO DA TELA – Clark Gable e Vivien Leigh em cena de E o vento levou, de 1939, um dos filmes mais populares de todos os tempos

●●● A IBM anunciou um projeto
que pretende usar a capacidade
ociosa de milhões de computa-
dores para ajudar a desvendar
os mistérios genéticos de doen-
ças como aids, mal de Alzhei-
mer, malária e câncer. O projeto,
chamado de Rede Comunitária
Mundial, foi desenvolvido em
colaboração com a OMS e a
ONU, entre outras organizações,
e precisa de mihões de voluntá-

rios para funcionar. Eles deve-
rão instalar um programa que
realizará cáclulos matemáticos
para solucionar complicados
problemas. Pouco a pouco, o
aplicativo enviará pela internet
os dados coletados para um ser-
vidor central, que vai analisar os
dados e poderá descobrir uma
solução para os problemas apre-
sentados. Para participar, visite
www.worldcommunitygrid.org.
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