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Ese pudéssemos reunir emum
só lugar todo o conhecimento
colhido através dos tempos?
Foi com esse intuito que surgiu
em280 a.C. aBiblioteca deAle-
xandria que, segundo historia-
dores, chegou a contar com
70% da produção da época. Sé-
culos depois, com a chegada da
internet e iniciativas como a do
Google – que está digitalizando
o acervo completo de cinco das
maioresbibliotecasdomundo–
sófizeramosonhodeumfuturo
de obras digitalizadas, acessí-
veis pelo computador, parecer
cada vez mais próximo. Na se-
mana passada, porém, o grupo
editorial francês LaMartinière
denunciou o Google por “ata-
que ao direito de propriedade
intelectual”.Éapenasumentre
muitos indícios de que, do te-
morpelodesaparecimentodoli-
vrocomooconhecemosàques-
tãodosdireitos autorais, a cria-
çãoda superbiblioteca virtual é
umempreendimentomaiscom-
plexo do que se supunha. E de
queprevisõescomoadosedito-
resamericanos –que, em2000,
reuniram a imprensa para
anunciar que, até 2005, 10% do
mercado editorial seria digital
– foramum tanto precipitadas.
OprojetodoGoogleincluiins-

tituições como a Universidade
deStanford, ondeumrobôsca-
neiamil páginas por hora de li-
vros e documentos raros. Já a
americana Carnegie
MellonUniversity enviouà
China– onde custa três ve-
zesmenos scanear cada li-
vro,US$ 10 – 30mil títulos
de sua biblioteca: 100 mil
páginasestãosendodigita-
lizadaspordiaeaexpecta-
tivaédeque,emdoisanos,
1 milhão de livros estejam
acessíveis pelo computador.
Aidéianãoéapenasfacili-
taroacessoaobras:espe-
ra-se que as bibliotecas
virtuais possibilitem aos
usuários criar rapida-
mente inter-relações en-
tre obras e temas. Depa-
rando-se com uma pala-
vra desconhecida, por
exemplo, o usuário teria
acesso a todos os textos
em que ela já foi utilizada.
Mais: em poucos cliques, po-
der-se-ia ter acessoa todooma-
terial já publicado sobre deter-
minado tema, o que provocaria
uma revolução sem preceden-
tes na atividade intelectual.
No Brasil, também existem

iniciativas. A USP, por exem-
plo, criou a sua Biblioteca Vir-

tualeoferece,alémdastesesde-
fendidas na universidade, tex-
tos clássicos de diversas áreas,
da literatura e das ciências hu-
manasatésaúdepúblicaapsico-
logia. O governo também criou
ositewww.dominiopublico.gov.
br, que oferece obras de auto-
resbrasileiros livresdedireitos
autorais.Longedainiciativaofi-
cial, tambémhámovimento em
uma variedade de sites (veja

quadroao lado) quenão apenas
disponibilizam livros, como
também são espaço de encon-
tro entre os leitores que utili-
zamesse tipodetecnologia.Ali,
sãooferecidasváriasopçõespa-
ra download – você pode tanto
baixaroarquivoemformatopa-
ra computadores e palm-tops
como escolher um tipo de aces-
soligadoaoseue-book,opeque-
no aparelho no qual você pode
armazenar os livros baixados.
Todaessamovimentaçãonão

significa, porém, que não exista
gentecontráriaàsbibliotecasvir-
tuais e seus significados. Em re-
cente feira literária nos EUA, o
escritorJohnUpdikeengrossou
a lista de descontentes e bradou
em favordo contato físico como
livro. Apesar das críticas, po-
rém, os especialistas garantem
que o crescimento do mercado
digitaldelivroséumaquestãode
tempo. “Tudo que achávamos
quesabíamossobrelivrosvaimu-
dar”, escreveu Kevin Kelly, au-
tordeOutofControl:TheNewBio-
logyofMachines,emartigorecen-

tenoNewYorkTimes.
“Tempo”,aqui, incluiumasé-

rie de definições. Uma delas é a
tecnológica:todooconhecimen-
to humano cabe em 50 peta-
bytes que, convertidos em dis-
quetes,ocupariamumprédiode
dois andares.Mas Kelly mostra
que as pesquisas caminham no
sentidode tornarpossível a “su-
perbiblioteca virtual”. E adver-
te: não vai demorar tanto quan-
to se imagina. “Tempo”, porém,
tambémsignifica a necessidade
de se encontrar novos padrões.
“Vamos ter de repensar o negó-
cio do livro. O livrodigital preci-
sa ser encarado como um novo
negócio”,dizCarlosAugustoLa-
cerda,editordaNovaFronteira.
“Esperamos que uma grande
editorainternacionalabracami-
nho,quesecrieummodeloaser
seguido. Os e-books precisam
terumatecnologiabemestrutu-
rada e serem economicamente
viáveisdopontodevista comer-
cial. Hoje, eles não são viáveis”,
diz Sérgio Machado, editor da
Record – e os números estão ao

seu lado: um novo aparelho,
apresentado na Bienal do Livro
de São Paulo pela E-BookCult,
armazenaaté40livros,maséim-
portado e custaUS$600.

SEGUNDO A LEI...
A questão mais delicada, po-
rém,pareceseradosdireitosau-
torais. Coma reprodutibilidade
permitida pela internet, como
preservar os direitos dos auto-
res e editoras? Adenúncia feita
estasemanapelaseditorasfran-
cesas é exemplo do terrenomo-
vediçoemqueestáfundamenta-
daaquestão.OGoogleestádigi-
talizando as obras de domínio
público presentes nos acervos
debibliotecascomoadaUniver-
sidade deStanford – já os livros
protegidospelosdireitosdepro-
priedades intelectual têm ape-
nas trechos reproduzidosnare-
de.OGooglesedefendeafirman-
doqueestádivulgandoasobras.
Para as editoras, porém, trata-
se de apropriação ilegal. Aqui
no Brasil, as empresas pedem
por orientação. “Precisamos

criar mecanismos para o paga-
mento dos autores”, diz Sérgio
Machado. “Adigitalização é um
caminhoirreversível,masquan-
totempolevaráparachegaraos
livrosprotegidospelaleidedirei-
toautoral?”,complementaCar-
los Lacerda. Segundo Kevin
Kelly, 15% dos livros estão em
domínio público, 10% estão no
catálogo das editoras e 75% es-
tão fora de catálogo. “Émelhor
terumlivroprotegidoesgotado
ou ter um livro circulando de
graça?”, pergunta Lacerda.
“Talvezcomareduçãodos cus-
tos, ao se eliminar o papel, por
exemplo,aseditoraspossampa-
garmais aos autores”, diz o es-
critor e professor de Direito da

Universidade de Yale, Yochai
Benkler. “Não sabemos como
funcionaria a questão financei-
ra, acho que dependeria mes-
mo de um acordo com as edito-
ras. Eu abriria mão facilmente
dosmeus direitos autorais, que
nunca são muitos, caso o site
não fosse com fins lucrativos.
Dirigidoaestudantesporexem-
plo, ou a projetos sociais”, diz o
escritor Ricardo Lísias, autor
deDuasPraças (EditoraGlobo).
Mas se Lísias quiser fazer is-

so, não terá a proteção legal ao
seu lado: a questão é que não
existe uma legislação que espe-
cifique os direitos autorais pe-
rante a era virtual. “Quando se
publica um livro, firma-se um
contrato de edição que institui
uma relação de direito autoral.
Nele, o autor permite que a edi-
torareproduzaecomercializeo
livro. Mas quando este livro é
digitalizadoepassaa fazerpar-
te de umbanco dedados, trata-
se de uma outra utilização da
obra, oquepressupõeoutraau-
torização”, explica o advogado
Rodrigo Salinas, especialista
na legislação de direitos auto-
rais. “Isso é o que está na lei.
Masnãoexistemseçõesespecí-
ficas que tratem, por exemplo,
de liberação das obras no caso
deprojeto de interesse público,
como é o caso de uma bibliote-
ca, por exemplo. Neste contex-
to, estamos desamparados pe-
rante a lei”, completa.
E os leitores, o que achamde

tudo isso? O estudante Paulo
Kon,de17anos,reconhecequea
internettornaocaminhoàinfor-
maçãocadavezmais fácil. “Mas
não acho a leitura no computa-
dor confortável, o mérito mes-
mo é possibilitar o acesso a li-
vros esgotados”, diz. O escritor
Mario Prata segue pelo mesmo
caminho: “Nunca vi alguém
com um e-book na mão. É algo
frio, impessoal demais.” Dono
do maior acervo bibliográfico
particular da América Latina,
JoséMindlinnãodescartadeca-
raose-books.“Sepermitircons-
tante acesso a obras raras, será
umavantagem”,diz.“Masocon-
tato com o livro é insubstituí-
vel.”Enãopáraporaí.“Umavez
vieramaquiemcasaparaeuex-
perimentar o e-book. Prepara-
ram tudo mas, quando fui me-
xer, não funcionou. Isso não
acontece comooriginal.” ●

na rede

Umarevoluçãoacaminho
Futuroapontapara livros virtuais,masespecialistasdiscutemviabilidadee falta de legislação

Bastidoresdacriação conjugamoverbo ‘deletar’
À frente deumcomputador, escritorespreferemapagar os caminhosqueos conduziramao texto final

LiteraturaDigital:

FORMATOS-Omonumentodoconhecimentohumanoao toquedosdedosemume-book?ParaKoneMindlin, o livro faria falta

●● CLÁSSICOS:Marcos da lite-
ratura brasileira e mundial
podem ser encontrados em
diversos sites, como o
E-BookCult (www.ebookcult.
com.br), Domínio Público
(www.dominiopublico.gov.
br) e Virtual Books (virtual-
books.terra.com.br).

●● PROJETO GUTENBERG: En-
tre os sites estrangeiros, des-
taque para o do Projeto Gu-
tenberg (www.gutenberg.
org), que reúne cerca de 17
mil livros e tem dois milhões
de downloads pormês.

●● UNIVERSIDADES: Institui-
ções de ensino cada vez mais
disponibilizam conteúdo na re-
de. A USP, por exemplo, ofere-
ce as teses defendidas por alu-
nos(www.teses.usp.br)e livros
(www.bibvirt.futuro.usp.br).
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NACHINA,
100MIL PÁGINAS
SÃODIGITALIZADAS
PORDIA

Patricia Villalba

O e-book não é uma realidade,
talveznãovenhaaser tãocedo,
masainformatizaçãodaprodu-
ção literária deve extinguir em
breve as charmosas edições de
manuscritos, cartas e toda a
sortededocumentosquecostu-
mam cercar um escritor que
passa para a posteridade. As
cartas de Zelda e Scott Fitzge-
rald, os manuscritos que deta-
lham o processo de criação de
Guimarães Rosa até chegar à
perfeiçãodeGrandeSertão:Ve-

redas, acorrespondência entre
os modernistas de 1922, para
citaralgunsexemplos,nãoexis-
tiriam hoje, quando quase não
se escreve à mão e as conver-
sassãoeletronicamentedigita-
das e apagadas quando a caixa
de e-mails fica lotada.
Na cadeira nº 30 da Acade-
mia Brasileira de Letras e uma
das mais premiadas autoras da
línguaportuguesa,NélidaPiñon
admite que se preocupa com o
registro dos bastidores de sua
obra. Costuma imprimir tudo o
que escreve durante a criação

de um romance e faz alterações
à mão, para só então voltar ao
computador. “Isso é razão de
grandescuidadosdeminhapar-
te.Meuacervoocupaumaparta-
mento de três quartos, de sala
grande. Ali trabalham três pes-
soas, cuidando dele”, conta. Fo-
tos, documentos,manuscritos e
textos diversos de palestras já
despertaram o interesse até de
uma universidade americana,
quechegouaenviaraoRiorepre-
sentanteparaavaliaroacervoe,
talvez, comprá-lo. Não conse-
guiu,poisnãoestavaàvenda,pa-

raobemdamemóriabrasileira.
Não é raro arquivos como o
deNélidaviraremobjetodedis-
puta. Uma recente queda-de-
braço envolveu os EUA e Cuba
em torno dos papéis deixados
por Ernest Hemingway emHa-
vana. Após anos de negociação,
os cubanos aceitaram que os
americanosfaçamcópiasdosdo-
cumentos do autor americano,
que viveu emCuba entre 1939 e
1960. O acordo foi fechado em
2002,mas sóno fimdomêspas-
sado técnicos americanos obti-
verampermissãoparacomeçar

a digitalização dos cerca de 20
mil documentos, cujas cópias fi-
carãonaBibliotecadoCongres-
so dos EUA. Os originais conti-
nuam em Cuba, na antiga casa
do escritor, agoramuseu.
Picuinhas políticas à parte e
apesar do valor que um acervo
literário pode vir a ter, exem-
plos como o de Nélida são cada
vez mais raros. O novelista
Luiz Alfredo Garcia-Roza não
sónão sepreocupaemguardar
os bastidores das aventuras do
seu detetive Espinosa, como
planeja destruir tudo o que pu-

der em torno delas. “Às vezes
acontece de eu terminar de es-
crevero livro sem imprimirne-
nhuma vez. Só quando acho
quecheguei àversão final éque
imprimo. Corrijo nessa versão
impressa e finalizo o que vou
mandar para a editora. Mas a
minha vontade é não guardar
nenhuma dessas versões im-
pressas, mas eliminá-las.”
Com bom humor e uma dose
demodéstia,Garcia-Rozaargu-
menta que o livro vale pelo que
foiparaagráfica, aindamaisno
seu ofício de escritor de poli-
ciais, emqueoenredovalemais
doqueaourivesariadapalavra,
como no caso de Nélida. “É
egoísmo com quem vai fazer o
trabalhodehistoriografianofu-
turo,masnãotenhopretensões
depermanecernahistóriada li-
teraturaaopontodealguémter
interesse em fazer isso.” ●
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