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Nanci Oddone

Introdução

O surgimento das universidades na Idade Média
foi fator decisivo para o aparecimento de um pú-
blico leitor. Em torno desse novo ponto de passa-
gem na circulação do saber (LATOUR, 1999), de-
senvolveu-se um comércio de cópias manuscritas.
A autoria destas obras nem sempre era conhecida,
pois alguns autores sofriam punições ao manifes-
tar livremente seu pensamento. Ao longo da histó-
ria, novas tecnologias intelectuais (LÉVY, 1993) sem-
pre contribuíram para ampliar o acesso à informa-
ção. No século XV, um marco importante foi a ti-
pografia de Gutemberg. Nesse período, o direito
autoral não era tratado da forma como é visto hoje,

Nas universidades brasileiras
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mas o advento da imprensa trouxe novos papéis para os atores
da cadeia editorial.

A possibilidade de aumento no número de exemplares produ-
zidos, a partir dos processos de impressão, estabeleceu rela-
ções diferentes entre autor, editor, livreiro e o próprio leitor.
Mas somente no século XVIII, de forma pioneira, a Inglaterra
estabelece uma lei que concede ao autor o direito exclusivo de
imprimir sua obra. O grande marco, no entanto, foi a Con-
venção de Berna em 1883, que através da assinatura de um
acordo entre vários países, passou a proteger o direito do au-
tor para obras literárias e artísticas.

Segundo Guilherme Carboni (2004), hoje o direito do autor
passa de mecanismo de estímulo à criação intelectual a pode-
rosa ferramenta de apropriação da informação enquanto mer-
cadoria, reduzindo a esfera de liberdade de expressão e cons-
truindo obstáculos para o acesso ao conhecimento. Desse
modo, a crise do direito do autor torna conflitante o interesse
individual do autor pela autoria de sua criação e o interesse
coletivo pelo desenvolvimento cultural, econômico e
tecnológico.

A base do tema aqui tratado são os atores que compõem a
rede de associações que gira em torno do objeto livro,
enfocando as variáveis que determinam o fenômeno das cópi-
as de livros no meio acadêmico. Busca-se também identificar
as propostas de ação que vêm sendo sugeridas por diversas
organizações para não descumprir a lei do direito do autor. O
direito de acesso à informação e, por outro lado, o direito à
propriedade intelectual são algumas questões fundamentais que
estão em foco este trabalho.
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Direito autoral no mundo

As universidades surgem na Europa no final do século XII,
início do século XIII, contribuindo para o aparecimento de um
público leitor constituído por professores e estudantes, à pro-
cura de textos, obras de referência, comentários de textos e
manuscritos. Para atender a essas necessidades, copistas pro-
fissionais se multiplicavam em volta das universidades, for-
mando verdadeiras corporações. No século XV, a revolução,
desencadeada pela imprensa em relação ao registro e à disse-
minação da informação colaborou para aumentar rapidamente
a disponibilidade de textos impressos satisfazendo à demanda
das universidades. Como se sabe, ao longo da história, essas
universidades foram responsáveis por grande parte do conhe-
cimento produzido no mundo.

Nos séculos XVI, XVII e XVIII a atividade editorial estava rela-
cionada, sobretudo, ao comércio do livro, centrada na figura do
�livreiro-editor�. De acordo com Chartier além de vender os
livros que editava, os livreiros vendiam os livros que obtinham
através de troca com outros livreiros, que por sua vez desem-
penhavam a mesma função. Esses atores tinham, portanto, uma
posição privilegiada e dominavam grande parte do mercado li-
vreiro, pois detinham os direitos sobre a obra. Chartier afir-
mou �a atividade de livraria comanda[va] [�] a atividade de
edição, seus mecanismos e seus limites� (1998, p. 54).

Na Inglaterra, no século XVI, por decisão da monarquia, o con-
trole do que se publicava foi delegado à comunidade, à
corporação dos livreiros-gráficos londrinos. Desse modo, ao
obter um manuscrito, o livreiro ou gráfico o registrava e asse-
gurava, a partir daí, o direito �[...] perpétuo e imprescritível
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[...] de editá-lo e reeditá-lo indefinidamente� (CHARTIER,
1998, p. 55). Este fato levou muitos escritores a assumirem a
publicação das próprias obras. Somente a partir de 1710 é que
a monarquia inglesa limitou o prazo do copyright, protegendo
os autores dos abusos praticados pelos empresários gráficos,
concedendo aos autores o exclusivo direito de imprimir suas
obras, após o prévio registro das mesmas. Desta forma, a In-
glaterra foi o primeiro país do Ocidente a estabelecer uma lei
para o direito autoral.

A historiadora Elizabeth Eisenstein defende a idéia de que so-
mente após o aprimoramento da imprensa e dos tipos mó-
veis, por Gutenberg, foi possível diferenciar os papéis do au-
tor, do escriba, do tradutor, do comentarista, do compilador e
definir, de fato, o conceito de autoria. Sobre o direito autoral,
Eisenstein afirma o seguinte:

A competição pelo direito de publicar um dado texto ge-
rou também controvérsias a respeito de novos tópicos,
como o monopólio e a pirataria. A imprensa trouxe a ne-
cessidade de definir legalmente o que pertencia ao domí-
nio público. Uma espécie de �terra de ninguém� literária
tornou-se com o tempo objeto de um �loteamento� e um
individualismo começou a caracterizar a atitude dos escri-
tores para com suas obras. Os termos plágio e direito de
reprodução [...] não existiam para o menestrel. Somente
depois do advento da imprensa é que passaram a ter signi-
ficação para o autor.  (EISENSTEIN, 1998, p. 101)

Na França a interferência do Estado era muito mais ampla,
sendo os privilégios e permissões de livrarias concedidos pela
monarquia. A partir de 1777 foi que os autores, e não só os
livreiros, passaram a ter o privilégio de publicar e muitos ten-
taram transformar-se em editores. Finalmente, foi com as dis-
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cussões das assembléias revolucionárias que o Estado francês
interveio fortemente na legislação para proteger o autor e o
público em seus direitos de, respectivamente, ser remunera-
do por seu trabalho e ter acesso às obras originais (CHARTIER,
1998). Após a revolução de 1789 definiu-se um prazo para a
propriedade literária, ou seja, um prazo para que a obra se
tornasse pública, iniciativa que vigora até os dias atuais.

Ao longo do tempo, vários acordos e congressos internacionais
foram realizados e tinham como foco a proteção dos direitos
dos autores. A Bélgica, em 1858, foi o primeiro país a realizar
uma conferência internacional sobre o tema. A terceira confe-
rência diplomática sobre direitos autorais � que resultou num
importante documento, o mais antigo tratado internacional em
defesa e proteção dos direitos patrimoniais e morais do autor �
foi realizada em Berna, em setembro de 1886. O documento
sofreu várias revisões, sendo a última em 28 de setembro de
1979, a qual tem servido como base para as legislações sobre
direitos autorais de vários países, inclusive o Brasil.

Outra recomendação desses congressos, adotada com o apoio
da maioria dos Estados, foi o princípio de que �[...] a proprieda-
de das obras literárias e artísticas em favor de seus autores deve
inscrever-se na legislação de todos os povos civilizados� (LINS,
1974, p. 78). Assim, �[...] o direito do autor deve ser concedido
aos autores dos países membros sem qualquer exigência refe-
rente a formalidades� (HAMMES, 1984, p. 32). Em 1948, após a
Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em seu artigo 27, item 2, estabelecia que �todo ho-
mem tem direito à proteção de seus interesses morais e mate-
riais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou
artística da qual seja autor� (ORGANIZAÇÃO, 1948).
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Ocorreu em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, uma impor-
tante conferência internacional onde foi instituída a World
Intellectual Property Organization (WIPO � Organização
Mundial de Propriedade Intelectual) que passou a vigorar em
26 de abril de 1970. Sendo uma instituição especializada do
Sistema das Nações Unidas, o objetivo da WIPO é �promover
melhor compreensão e colaboração entre os Estados [...] [e]
encorajar a atividade criativa promovendo a proteção da pro-
priedade intelectual no mundo� (HAMMES, 1984, p. 147).

Direito autoral no Brasil

No Brasil, antes da Convenção de Berna, o direito do autor
estava assegurado pela Lei Imperial de 1827, que protegia o tra-
balho intelectual por um período de dez anos, mas não se base-
ava em nenhuma documentação internacional. Somente em 1898,
os efeitos da Convenção de Berna vieram a ser sentidos no Bra-
sil através da Lei 496, que estendeu o período de proteção do
direito autoral por dez anos após a morte do autor se este tives-
se deixado herdeiros. Com a entrada em vigor do Código Civil
de 1912, cujos artigos 649 a 673 regulamentavam a matéria, hou-
ve uma complementação da lei 496, quando foi reconhecido o
direito de autor às obras publicadas em países estrangeiros, qual-
quer que fosse a nacionalidade dos autores.

Em 14 de dezembro de 1973, após vários anos de estudos e
discussões, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 5 988,
que definiu o direito autoral e estabeleceu as penalidades no
caso do descumprimento da mesma.
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A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988,
também dispõe de proteção ao direito do autor. Em seu capí-
tulo 1, artigo 5º, a Constituição dá a seguinte redação aos direi-
tos e deveres individuais e coletivos:

XXVII � aos autores pertence o direito exclusivo de utili-
zação, publicação ou reprodução de suas obras, tran-
smissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVII I - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas
atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem aos criado-
res, aos intérpretes e às respectivas representações sindi-
cais e associativas (BRASIL, 1988).

A Lei nº 9.610 foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998 para
regulamentar os itens dispostos na Constituição, estabelecen-
do as formas de controle e estipulando o tempo durante o
qual este direito pode ser exercido. Nesta Lei, o inciso 1 do
artigo 5º, conceitua publicação como �o oferecimento de obra
literária, artística ou científica ao conhecimento público, com
o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular do
direito do autor, por qualquer forma ou processo�. No capítu-
lo 4, o artigo 46, sobre as delimitações dos direitos autorais,
dispõe, em seu inciso 2, que �a reprodução em um só exem-
plar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde
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que feito por este, sem intuito de lucro não constitui ofensa
aos direitos autorais�. A subjetividade do legislador no que diz
respeito a �pequenos trechos� tem gerado discussões polêmicas,
sobretudo no meio acadêmico.

Por outro lado, em 02 de agosto de 2003 entrou em vigor a Lei
nº 10.695, que alterou os dispositivos do Código Penal e do Có-
digo de Processo Penal no que se refere à tipificação do crime
de violação do direito autoral e às medidas processuais cabíveis.
Carboni comenta o seguinte no que tange ao artigo 46:

[...] a Lei 10.695/03 resolve definitivamente a polêmica
questão a cerca da cópia única para uso privado do copista,
sem intuito de lucro, ao inserir o parágrafo 4º no artigo
184, que exclui tal prática, de forma expressa, da incidência
das penas previstas nos parágrafos precedentes. Portanto,
copiar obra integral, em um só exemplar, para uso exclusi-
vamente privado, sem intuito de lucro, não é tipificado
como crime.

Essa, porém, não era a regra do nosso ordenamento jurídi-
co até a entrada em vigor da Lei 10 695 razão pela qual tal
alteração é muito bem vinda. De fato, o artigo 46, inciso II,
da Lei de  Direitos Autorais, diz que não constitui ofensa
aos direitos do autor � a reprodução em um só exemplar,
de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde
que feita por este, sem intuito de lucro�. Portanto, a limi-
tação ao direito de autor contida no referido artigo legal
seria aplicada apenas à reprodução de pequenos trechos e
não de obra integral. É por essa razão que a cópia integral
de uma obra qualquer, como um livro, por exemplo, até a
entrada em vigor da Lei 10 695, era tipificada como crime
de violação do direito do autor.
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No entanto, apesar de a Lei nº 10.695/03 ter expressamente
excluído da tipificação penal a reprodução privada da obra
para uso particular do copista, em um único exemplar, sem
intuito de lucro, o fato é que continua em vigor a regra do
artigo 46, inciso II, da lei de Direitos Autorais. Portanto, o
titular dos direitos autorais ainda pode ingressar com uma
ação na esfera civil, visando a apreensão das obras
reproduzidas ou a suspensão da prática, além do pagamen-
to de uma indenização pela reprodução integral não auto-
rizada. Por essa razão, já existem diversos estudos em anda-
mento visando alterar a redação do artigo 46, inciso II, da
Lei de Direitos Autorais, de forma a permitir a cópia inte-
gral nos termos estabelecidos pela Lei nº 10 695/03.

Em 2005, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
5.046, que autorizava a reprodução de livros, desde que sem
fins comerciais, para uso exclusivo de estudantes universitári-
os. Este projeto foi submetido à Câmara pelo deputado Anto-
nio Carlos Mendes Thame em abril do mesmo ano. Na Co-
missão de Educação e Cultura a proposta não recebeu nenhu-
ma emenda no prazo regimental e tramitou em caráter con-
clusivo, isto é, não seria necessário que o Plenário abrisse  uma
votação para que a Câmara o considerasse aprovado, bastando
apenas que as comissões designadas para analisá-lo o aprovas-
sem. O relator dessa proposta foi o deputado Chico Alencar
que, no dia 1 de setembro, emitiu parecer favorável ao Projeto
de Lei, destacando �[...] o enorme alcance educacional e cultu-
ral, que é também um alcance social, de uma proposta [...] que
visa permitir ao estudante universitário, exclusivamente e sem
fins comerciais, o acesso a qualquer obra pela via de reprodu-
ção reprográfica, desde que limitada a um só exemplar�. O
relator ainda complementou: �a proposição do nobre Deputa-
do Antonio Carlos Mendes Thame deve, portanto, ser vista
como uma via alternativa válida, justa e de grande mérito pelo
aprimoramento intelectual que pode propiciar aos universitá-

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:49151



152   Cópia de livros

rios brasileiros.� Em outubro de 2005, o deputado Jonival Lucas
Júnior apresentou em um requerimento para retirada do pro-
jeto antes de ir ao Plenário para ser votado.

O Ministério da Justiça (MJ), em outubro do ano passado,
criou o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos
contra a Propriedade Intelectual. Este órgão dedica-se a pro-
posição do Plano Nacional de Ações contra a Pirataria cujo
objetivo é combater a pirataria, a sonegação fiscal que é por ela
gerada e os crimes contra a propriedade intelectual. Este plano
abrange não apenas a indústria editorial, mas também as in-
dústrias de confecções, calçados e especialmente a fonográfica,
possuindo algumas ações direcionadas para coibir a reprodu-
ção de livros, embora não haja propriamente pirataria e sim
reprodução ilegal.

Fundada em 1992, a Associação Brasileira de Direitos
Reprográficos (ABDR) atua como entidade representativa das
editoras no combate à cópia de livros. Em 16 de março de 2004
a ABDR uniu-se à Associação Brasileira para a Proteção dos
Direitos Editoriais e Autorais (ABPDEA), fundada em 1999,
com o objetivo de

conscientização da população sobre a necessidade de se
respeitar o direito autoral, na esteira da Lei nº 9.610/98, que
o regulamenta no Brasil, esclarecendo, educando, propor-
cionando encontros e discussões sobre a preservação des-
ses direitos, atuando como entidade �fiscalizadora e repressora
da reprodução ilegal das obras de seus associados� (grifo nosso)
(ASSOCIAÇÃO...).

A ABDR vem agindo de forma repressora através de �ações
policiais [que] são planejadas a partir de denúncias anônimas
feitas ao site da associação�, tendo como foco as instituições de
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ensino superior (IES), defendendo desse modo as 160 edito-
ras a ela filiadas, que correspondem a 90% das principais edi-
toras do País.

A construção do saber e a universidade

As universidades são responsáveis por grande parte das pes-
quisas científicas desenvolvidas no mundo, produzindo, siste-
matizando e difundindo informações e gerando conhecimen-
to. No entanto, para que a produção científica das IES seja
disseminada é necessário, de um lado, o intercâmbio de infor-
mações e idéias entre os cientistas e, de outro, uma política
institucional específica que apóie e valorize a produção inte-
lectual.

No entanto, a cultura do sistema educacional brasileiro, desta-
cando o universitário, não favorece a valorização do direito au-
toral. Além disso, até mesmo os empresários do livro, muitas
vezes não tratam a questão com a responsabilidade devida. Se-
gundo Osman Lins, �com o objetivo de amenizar seus riscos
[...] nossos editores, quase todos, quando se decidem a lançar
um livro brasileiro, [agem] de maneira muito discutível no
que se refere aos direitos autorais� (1974, p. 76).

A falta de consciência sobre o direito autoral está aliada a fato-
res como: a popularização das máquinas reprográficas, ao
surgimento de novos suportes de informação, a condição só-
cio-econômica dos estudantes, e a situação dos acervos das bi-
bliotecas universitárias, sobretudo das IES públicas.

A instalação de máquinas reprográficas vem se multiplicando a
cada dia nas universidades, sendo ainda respaldada pelos crité-

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:49153



154   Cópia de livros

rios de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação
estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). No que
concerne à infra-estrutura, no item biblioteca, no indicador ser-
viços, para efeito de avaliação considera que ela deve fornecer,
dentre outros serviços �acesso a serviço de cópia de documen-
tos internamente na instituição (ainda que não no espaço físico
da biblioteca)� (BRASIL, 2002).

Atualmente, a cópia parece ser um instrumento indispensável
ao ensino de uma disciplina porque, ao contrário do que ocor-
ria há trinta ou quarenta anos, não é mais possível ao professor
se decidir � ou se limitar a � um único livro-texto. E não há
livros-texto para as diversas disciplinas porque o conhecimen-
to se fragmentou, os autores se multiplicaram e as edições são
muito mais numerosas. Dessa forma, um professor não en-
contra e, por outro lado, não se satisfaz mais em definir um
único autor como a principal autoridade naquele assunto: não
existem mais autores que sejam autoridades absolutas em seus
próprios assuntos. Por isso, não existem mais fontes e obras
consideradas definitivas sobre cada tema: �a escrita de livros
está crescendo exponencialmente. Se nossa paixão por escre-
ver não for controlada, no futuro próximo haverá mais pesso-
as escrevendo livros que lendo� (ZAID, 2004, p. 13).

Se, para compreender bem determinado assunto � seja de for-
ma panorâmica ou pormenorizada � um aluno precisa ler três,
quatro, cinco ou às vezes mais autores e obras, como obrigar o
aluno a comprá-las se o próprio professor admite que cada
obra, isoladamente, não é suficiente? Se a cada aluno é dito
que o melhor ou importante daquele autor é apenas um deter-
minado capítulo de um livro, porque o aluno iria comprá-lo,
considerando sua condição sócio-econômica?
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Tudo indica que o próximo estágio desse embate será o �livro
didático universitário�, composto por recortes que os profes-
sores efetuariam na lista de referências básicas de cada disci-
plina. Assim, um livro que servisse aos alunos da USP poderia
não servir aos da UFBA � e, dentro da mesma universidade,
poderia não servir a dois professores da mesma disciplina. Ou,
ao contrário, poderíamos chegar à completa uniformidade de
pensamento: todos os brasileiros lendo pelas mesmas cartilhas
e pagando royalties sempre aos mesmos �autores�. Em qual-
quer caso, o conhecimento, em cada área e em cada disciplina,
ficaria restrito ao �editorialmente autorizado�, desestimulando
e até mesmo bloqueando a diversidade cultural e a autonomia
de pensamento. Além disso, as próprias editoras iriam formar
grupos que entrariam em árduas disputas financeiras para pro-
duzir esses �materiais didáticos�, tal como já se vê hoje em
torno do livro didático do ensino fundamental e do ensino
médio.

Outro fator que consideramos determinante para o fenôme-
no das cópias é a condição sócio-econômica dos estudantes.
Isso parece ser visivelmente, conseqüência do baixo crescimen-
to econômico do País, que se reflete no poder aquisitivo da
maioria da população, contribuindo assim, para que o livro seja
visto como artigo de luxo.

Nesse sentido as bibliotecas têm a função de prover o acesso à
informação. Para tanto, é necessário que elas possuam acervos
atualizados e com a quantidade de exemplares compatível com
a quantidade de alunos, bem como tecnologias informacionais
adequadas às novas formas de acesso à informação. Quanto ao
acervo das bibliotecas universitárias, o MEC estabelece crité-
rios de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação
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e no que se refere ao item biblioteca, no indicador acervo consi-
dera no que se refere a livros:

Muito fraco � quando não atendem aos programas das dis-
ciplinas, não há quantidade suficiente (na proporção de
um exemplar para mais de 20 alunos matriculados no cur-
so, para quaisquer dois títulos selecionados pelo docente
da disciplina) e não são atualizados.

Regular � quando atendem parcialmente aos programas
das disciplinas, a quantidade é razoável (na proporção de
um exemplar para mais de 10 até 20 alunos matriculados no
curso, para quaisquer dois títulos selecionados pelo do-
cente da disciplina) e são parcialmente atualizados.

Muito bom � quando atendem aos programas das discipli-
nas, há quantidade suficiente (na proporção de um exem-
plar para até 10 alunos matriculados no curso, para quais-
quer dois títulos selecionados pelo doente da disciplina) e
são atualizados. (BRASIL, 2002)

Esta categorização está muito aquém da necessidade real dos
estudantes, sobretudo no que se refere à bibliografia básica.
Classificar como muito bom a proporção de um exemplar para
até 10 alunos � quando, de acordo com Earp & Kornis (2005),
o padrão internacional é de �cerca de um exemplar para cada
cinco usuários� � é mais um estímulo para conduzi-los à práti-
ca da cópia de livros.

O MEC, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia
(MCT), anunciou, em 2004, a criação do Portal de Livros, com
o intuito de possibilitar acesso aos textos completos indicados
pelos professores e de acordo com as bibliografias básicas das
disciplinas. Tudo indica que essa iniciativa tenha como objetivo
minimizar as dificuldades econômicas dos estudantes univer-

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:49156



Flávia G. M. G. Rosa/Susane S. Barros/Nanci Oddone   157

sitários. Segundo Kehrle �[...] além da leitura e da pesquisa,
professores, pesquisadores e alunos poderão imprimir, par-
cialmente, as informações contidas na obra, sem descumpri-
mento da Lei de direitos autorais. [...]� (2004). A intenção para
a elaboração do portal com esse objetivo era fazer contato com
os editores das publicações para uma negociação. No entanto,
esta iniciativa até o momento não se concretizou. Outra ques-
tão, diz respeito à capacidade instalada de computadores no
âmbito das IES, o que dificulta o acesso às obras digitalizadas.
A instalação física dos institutos de pesquisa e unidades uni-
versitárias onde todos estes recursos eletrônicos de informa-
ção terão que ser consultados, lidos ou manipulados não tem
sido ampliada e aparelhada com suficiente presteza para aten-
der à crescente demanda por computadores ligados à Internet,
sugerindo um futuro colapso de todo o sistema.

No entanto, sobretudo no âmbito das IES, esses avanços
tecnológicos, possibilitam o aparecimento de outros suportes
e de outros meios de difusão da informação, e ampliam a
polêmica em torno do direito autoral uma vez que acarretam
�[...] a diversidade e a ampliação do acesso público às obras
intelectuais�, embora, para muitos pesquisadores, seja �de ex-
trema importância que seu trabalho seja utilizado por outros,
desde que sejam feitas as referências [...]� ( PEREIRA, 2004).

Uma rede de associações

Remetendo a Latour (1997, p. 247), e levantando os possíveis
atores envolvidos nesse processo � original, livro, autor, lei,
cópia, editora, livraria, professor, leitores e biblioteca � e o
fluxo de como esses atores se associam no processo, designa-
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do de rede de associações, eles têm o livro como um �ponto
de passagem obrigatório�. É em torno dele que se reúnem
autores, leitores, bibliotecas, editoras, livreiros etc, sendo ele
a razão de existir dos atores. Esta rede não é algo estático, pois
ela está sempre em movimento e depende da força de cada
ator ao longo do tempo. A força está relacionada ao poder e ao
saber e, portanto a rede se movimentará na direção onde o
poder estiver no momento. Cabe a organizações da sociedade
civil como associações de bibliotecários, de professores e es-
tudantes, mobilizar a população com o objetivo de fazer com
que essa rede passe a tender em prol da comunidade atenden-
do assim aos interesses dela.

Essa rede de associações tem como ponto de partida o autor, que
transforma suas idéias em um original. O original é encaminhado
à editora que o publica na forma de livro. Este por sua vez será
disponibilizado para os leitores através das livrarias para compra e
através das bibliotecas para consulta ou empréstimo. O professor
passa a participar dessa rede no momento em que ele indica para
o leitor (o estudante) a bibliografia de uma disciplina. O leitor se
depara com algumas opções, quais sejam elas: adquirir os livros
indicados na livraria, retirá-los na biblioteca da instituição, solici-
tar empréstimo de alguém, ou ainda tirar cópias reprográficas.
Como foi abordado anteriormente, dentre outros fatores, o
econômico impede que essa aquisição ocorra na prática.

Dentre os elementos que fazem parte dessa rede de associa-
ções, a biblioteca é, no contexto universitário, um dos mais
importantes, pois atua muitas vezes como fornecedora do
material a ser copiado. As ações ligadas à educação, à cultura, e
as bibliotecas têm sido historicamente preteridas. Na realida-
de, a política cultural brasileira, desde a chegada da Família Real,
priorizou a elite, representada por pequenos grupos, em de-
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trimento da maior parcela da população. O acesso aos bens
culturais não tem sido a motivação da política cultural aplicada
no País até o momento.

Outro fator que explica a pouca atenção dispensada à bibliote-
ca, este importante equipamento cultural, é o estágio de de-
senvolvimento econômico em que o Brasil se encontra. A de-
sigualdade social, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste do
País, é acentuada e grande parcela da população não tem acesso
a recursos básicos como água, alimentação, moradia, e talvez
por esse motivo a educação e a biblioteca não parecem ser pri-
oridade e não fazem parte dos planos de ação dos governos.

As bibliotecas das escolas e das universidades cumprem com
muita dificuldade o papel de conduzir o indivíduo a buscar e
utilizar as informações que servirão de base ao seu aprendiza-
do e conseqüente construção do conhecimento. A escassez de
recursos não tem permitido às bibliotecas universitárias aten-
der às necessidades mínimas de suas comunidades no que diz
respeito à bibliografia básica dos cursos, mesmo na proporção
de um exemplar para consulta. A solução é suprir tais necessi-
dades, sob a forma de cópias, em geral de capítulos de livros,
disponibilizados, muitas vezes, na denominada �pasta do pro-
fessor�, ou, copiar o exemplar de consulta da biblioteca, o que
causa uma rápida deterioração no exemplar. A situação ideal
seria que o estudante pudesse adquirir seu próprio exemplar
do livro, na livraria, o que ocorre com pouca freqüência.

As editoras, sobretudo as universitárias, como um dos atores
da rede de associações, têm um papel importante na divulga-
ção da pesquisa das universidades através de publicações cien-
tíficas, sendo esta a linha editorial da grande maioria dessas
editoras. A partir dos anos 80 elas ampliaram a sua participação
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do mercado editorial brasileiro, se preocupando com a difusão
do conhecimento produzido nas IES, otimizando a produção
acadêmica e científica, bem como, definindo critérios de seleção
dos originais a serem publicados, respaldadas por Conselhos
Editoriais. Porém, a atividade editorial nem sempre está inserida
na política da Instituição, bem como, persistem dúvidas com
relação ao caráter empresarial da editora universitária do pon-
to de vista da gestão e dos seus profissionais, não havendo o
entendimento devido quanto ao lugar estratégico que deve ser
ocupado por ela na Instituição (ROSA, 2005).

Essas editoras, no entanto, poderiam propor como alternati-
va, por exemplo, a produção de coletâneas que contemplem a
diversidade de pensamentos. Além da produção de livros de
menor custo, ou mesmo com parte desses custos subsidiados
pelo próprio governo atendendo aos programas das discipli-
nas oferecidas pelos diversos cursos das IES.

Ações propostas

Em busca de alternativas para solucionar a questão das cópias
de livros em universidades, varias ações têm sido sugeridas. A
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pro-
põe um sistema de intranet em que todas as obras ou trechos
exigidos pelos cursos da instituição estejam disponíveis para
impressão nos terminais da própria universidade. A Anhanguera
Educacional que mantém 10 faculdades no interior de São Paulo
criou o Programa Livro-texto. Através da parceria com quatro
editoras, fazem tiragens personalizadas para as disciplinas da
instituição. Com esse programa já foram publicados quatro
títulos com uma tiragem de 32 mil exemplares.
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Na Universidade de São Paulo (USP) foi aprovada uma norma
sobre o uso de cópias, em que fica entendido como �pequenos
trechos� como colocado pela Lei nº9.610, capítulos de livros
ou de trabalhos científicos em revistas especializadas. A Uni-
versidade Luterana do Brasil (ULBRA) criou um projeto
intitulado �Cadernos Universitários�, cujo objetivo é estimu-
lar a produção de material didático pelo corpo docente e con-
seqüentemente diminuir o uso das cópias. Em 2004 foram
impressos 19.384 exemplares, sendo que 85% deles têm um
custo de R$ 0,08 por página incluindo a capa. Já foram publica-
dos 302 cadernos para serem utilizados em sala de aula nos
diversos cursos da instituição.

Algumas editoras comerciais, como a Forense e a Saraiva, pos-
suem um catálogo online de obras. O interessado pode baixar o
texto ou parte dele, de acordo com o que desejar, pagando por
meio de cotas que variam entre R$ 20,00 e R$ 1.000,00 e que
podem ser quitadas através de boletos bancários ou de cartões
de crédito.

A Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU),
em reunião anual realizada em Canela/RS, no final de agosto
decidiu pelo encaminhamento da Carta de Canela, destacando
importantes pontos como: implantação de uma política
institucional de apoio à produção do livro universitário, inser-
ção de percentual de 0,5 no orçamento global da instituição
para a formação de um fundo que possibilite às bibliotecas
universitárias adquirirem obras produzidas pelas editoras uni-
versitárias, além de estabelecer política interna inibidora de
reprodução de cópias.

A própria ABDR lançou uma campanha em julho desse ano,
que acabou sendo adiada, para ampliar o acervo das bibliotecas
universitárias através de vendas em condições especiais, ne-

comunicação plural.pmd 28/8/2007, 17:49161



162   Cópia de livros

cessitando, no entanto da adesão das editoras. Houve de ime-
diato uma reação por parte da Associação Estadual de Livrarias
do Rio de Janeiro (AEL-RJ), pois as condições especiais ofere-
cidas às universidades retirariam �as vendas a bibliotecas da
ossada dos livreiros, os quais já não participam das polpudas
vendas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) [...],
[o que] significa estrangular ainda mais o principal canal de
distribuição do livro�. Mesmo sob protestos, a campanha foi
implantada em outubro oferecendo 45% de desconto para as
bibliotecas sobre o preço de capa, frete pago pelas editoras e
prazo de até 180 dias para o pagamento dependendo da quan-
tidade adquirida.

Os estudantes, de nove diretórios acadêmicos do Rio de Ja-
neiro e São Paulo lançaram no final de fevereiro um movi-
mento denominado �Copiar livro é direito� e preparam am-
plo material de divulgação em manifesto a favor da cópia. O
principal argumento dos estudantes é o acesso à informação.

Como se observa, as alternativas que começam a surgir como
solução para a questão das cópias de livros nas universidades,
ainda não alcançaram alguns de seus pontos essenciais. Tais pro-
postas permanecem como soluções institucionais isoladas e
muitas vezes conflitantes.

Conclusão

O tema da cópia de livros nas universidades está sob contro-
vérsia, na expectativa de soluções que atendam a todos os atores
envolvidos. Há contradições flagrantes na legislação e ques-
tões que, no momento atual, são intransponíveis, como os fa-
tores culturais e socioeconômicos. Por outro lado, alguns dos
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atores em cena têm omitido seu posicionamento em relação
ao problema, agravando a polêmica.

Considerando a complexidade do fenômeno e a importância
do seu esclarecimento para que se alcance um maior equilíbrio
social, acredita-se que é necessário e oportuno dar continuida-
de a esta pesquisa. Para tanto se pensa em adotar uma estraté-
gia metodológica voltada para a aplicação de um questionário
que identifique  e sistematize as diferentes variáveis em jogo.
Espera-se, assim, contribuir de modo consistente para soluci-
onar o problema cumprindo a legislação sem prejudicar o en-
sino ou onerar o custo da formação profissional para os estu-
dantes.
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