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RESUMO 

O trabalho procura entender os valores sobre os quais a existência do direito autoral se 

sustenta nos dias de hoje. Buscando compreender o contexto que permitiu a criação dos 

mecanismos legais de proteção intelectual, com ênfase nos do direito autoral, afirma que 

esse sistema hoje obedece a interesses específicos, que não necessariamente têm ligação 

com a criação e divulgação da cultura de forma plural e ampla. O estudo contrasta a criação 

do direito autoral a idéias de pensadores como Roland Barthes e Michel Foucault, que 

tentaram compreender sobre o que se baseava o conceito de autoralidade. Em seguida, 

aborda a crítica aos mecanismos contemporâneos de proteção intelectual efetivada por 

autores de uma tradição liberal como Lawrence Lessig e James Boyle e, por fim, centra-se 

numa discussão ao redor da chamada pirataria digital na atualidade. 
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Há um quadro de Klee chamado Angelus Novus. Apresenta-se nele 

um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo que encara 

fixamente. Tem os olhos esbugalhados, aberta a boca, estendidas 

as asas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Ele tem o rosto 

virado para o passado. Naquilo que nos aparece como cadeia de 
acontecimentos, ele vê uma única catástrofe, que incessantemente 

empilha ruína sobre ruína, atirando-as a seus pés. Ele bem 

gostaria de demorar-se, acordar os mortos e recompor o 

despedaçado. Mas uma tempestade fustiga, vinda do paraíso, 

emaranhando-se, tão forte, em suas asas que o anjo já não pode 

fechá-las. Essa tempestade arrasta-o irresistivelmente para o 

futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto a pilha de ruínas 

amontoa-se até os céus. Esta tempestade é o que chamamos 

progresso.  

(Walter Benjamin, Tradução de Idelber Avelar)
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1. Introdução 

 

Ao longo dos anos de estudo na Escola de Comunicação, a certeza da necessidade 

de escrever uma dissertação ao final do curso me levou com frequência a imaginar o tema 

sobre o qual gostaria de discorrer. Assim como deve ocorrer com a maioria dos colegas, 

buscava um assunto que se relacionasse com questões estudadas na faculdade, mas também 

ligado aos meus principais interesses, de modo que a pesquisa não servisse apenas para a 

obtenção de um diploma, mas também se revelasse uma atividade agradável e instigante. 

Desta forma, de acordo com o que mais me inquieta, buscava um tema ligado diretamente a 

estética e política, cogitando especialmente escrever sobre tragédia ou a internacional 

situacionista.  

 Minhas certezas se alteraram com uma mudança repentina para os Estados Unidos,  

ocorrida simultaneamente à premência da conclusão da graduação. Provocada por motivos 

pessoais, esta mudança de país, além dos transtornos causados por qualquer alteração súbita 

e significativa nos hábitos cotidianos, colocava um problema adicional muito próprio de 

nosso tempo. Como ocorre com a maioria dos jovens com acesso a relativo conforto 

material hoje em dia, cresci conectado à internet. A rede, além de moldar meus 

relacionamentos pessoais duma forma impensável até há pouco tempo, possibilitou que 

tivesse uma relação com bens culturais de abundância e acesso quase irrestrito. 

 Se, durante o início de minha adolescência, me acostumara a salvar centavos para 

comprar discos, desde a criação do programa Napster, em 1999, havia me acostumado a 

escutar a música desejada na hora que bem entendesse. Se, antes da internet banda-larga, 

era comum conhecer filmes apenas por seus nomes ou raras mostras em centros culturais, a 

disponibilização dessas obras em larga escala na rede mundial de computadores 

possibilitou que assistisse trabalhos produzidos em todas as partes do mundo, bastando para 

isso alguns cliques e o tempo de espera cada vez menor do carregamento dos arquivos. 

 Este tipo de hábito se viu subitamente ameaçado com a mudança para um país 

notoriamente mais rígido que o Brasil em relação aos direitos autorais. Porque, se enquanto 

vivia no meu país natal podia contar com o relaxamento das autoridades para uma prática 

que, para todos os efeitos, era ilegal, passando a viver num regime onde processos contra 

infratores aconteciam em larga escala, decerto havia motivos para que surgissem 

preocupações adicionais para além das mais tradicionais. 
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 Meu incômodo não se traduzia em meros termos de ser descoberto pelas 

autoridades. Os processos, embora existissem, se davam entre uma minoria dentre os que 

compartilhavam arquivos virtualmente. Antes disso, tratava-se de um desconforto 

decorrente da consciência de que, por algum motivo, uma ação judicial poderia ser tornada 

contra mim pelo acesso a um item que, de outra maneira, eu dificilmente viria a conhecer. 

Afinal, realizar aquela cópia era uma atividade ilegítima? Ao conhecer uma obra por um 

meio ilegal eu prejudicava os criadores de minhas obras mais queridas? 

 Desta forma, voltei-me ao tema dos direitos autorais. O assunto no entanto, me era 

estranho em muitos aspectos. Enquanto bons amigos haviam se dedicado a militar em prol 

da chamada cibercultura, durante anos eu havia me restringido a desfrutar dos benefícios da 

tecnologia.  Minha concepção teórica sobre os movimentos contrários à propriedade 

intelectual era ambígua, de simpatia por suas convicções, mas descrença em suas palavras 

de ordem. Minha vida virtual, ao mesmo tempo, era certeira: permitia que todos 

aproveitassem de obras em meu disco rígido, contanto também o fizessem. Isto é, quem 

quisesse usufruir dos benefícios do que eu oferecia, deveria fazer o mesmo. 

 Ao escolher o tema, assim, tinha mais dúvidas do que certezas. Não sabia sequer se 

minhas práticas ordinárias no computador poderiam prejudicar os interesses que 

considerava como mais importantes, isto é, a criação de manifestações culturais amplas e 

diversificadas. O começo de minha pesquisa levou-me aos princípios dos direitos autorais. 

Em sua forma moderna, esses direitos foram criados com o propósito de criar uma escassez 

artificial entre os bens culturais, de modo que criadores pudessem ser recompensados por 

seus trabalhos, aprendi numa de minhas primeiras leituras. A escassez impedia a 

reprodução a custos mínimos provocada pelos meios de reprodução de massa, e servia 

como incentivo para que outras pessoas também criassem. Argumento compreensível para 

a época de sua origem – a Inglaterra da primeira metade século XVIII – mas que talvez não 

dissesse tanto em relação ao contexto contemporâneo (LESSIG, 2004). 

 Ao invés de tomar essa resposta como dada e partir para o estudo simples da 

atualidade, voltei-me para os mecanismos envolvidos na criação destes direitos. De fato, 

quem produzia cultura o fazia indispensavelmente pelos lucros provenientes da venda das 

obras? Isso sempre foi assim? Que estruturas legais desde então partiram dos mesmos 

princípios e ignoraram transformações sociais e na concepção da arte? 
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Ao retornar para as origens dos direitos do autor, acabei por descobrir uma série de 

motivos não tão nobres quanto os incentivos à criação artística por trás de sua trajetória. 

Averiguei que, por trás da condenação moral e legal de cada arquivo baixado ilegalmente 

na internet, predominava uma retórica baseada em conceitos contraditórios e não 

condizentes com o que de mais elevado colocava em minha escala de valores.  

 Meu trabalho traça uma genealogia dos conceitos fundamentais dos direitos autorais 

desde sua criação. Esta não é uma história legal, como não sou especializado em direito, 

mas uma história cultural de um fenômeno legal. Não me foco no caso específico da 

atualidade, mas na base conceitual pela qual o sistema autoral funciona hoje. No primeiro 

capítulo após a introdução, começo por definir o que é propriedade intelectual e quais são 

suas formas. Destaco as diferenças entre as formas de propriedade tradicionais e aquelas 

intangíveis e destaco o papel dos direitos autorais nesse regime. Aponto a noção do autor 

como o criador de obras únicas como a característica fundamental de qualquer doutrina de 

direitos autorais (WOODMANSEE, 1984). 

 Na seção posterior, apresento as críticas à noção de autor realizadas por Roland 

Barthes e Michel Foucault nas décadas de 1960 e 1970, em A morte do autor e O que é um 

autor. Conforme colocam os dois pensadores franceses, o autor, antes de uma figura 

transcendental, é uma construção surgida a partir da cristalização da noção individualidade, 

ao mesmo tempo em que se popularizavam os meios de reprodução em massa e o 

capitalismo substituía o feudalismo na Europa. Barthes e Foucault não traçam uma história 

dessa figura, mas suas colocações ajudam a entender que papel ela desempenhou ao longo 

da história e que tipos de relação entre os discursos foram incentivados a partir dali. 

  Após essa análise, volto-me diretamente para a história dos direitos do autor. A 

partir de um estudo realizado por Martha Woodmansee em 1984, analiso como o escritor de 

textos ficcionais, antes entendido como somente mais um artífice na produção de um livro 

ou um mensageiro inspirado por musas, passou a ser compreendido como uma figura 

dotada duma característica própria – a originalidade. Esta passagem é marcada, conforme já 

sugeriam Barthes e Foucault, por novas condições socioeconômicas, mas acontece 

acompanhada por uma série de transformações no entendimento da natureza de um texto e 

do processo criativo. 
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 No capítulo seguinte, apresento como essa nova compreensão sobre a figura que 

escreve se traduziu em termos legais e definiu a doutrina de direitos autorais. Aqui, foco-

me no caso inglês, que deu origem à doutrina do copyright. Antes de criticar a lei anglo-

saxônica, porém, me interessa entender como funcionam os principais conceitos por trás 

dos direitos autorais – a originalidade, a dicotomia entre ideia e expressão, o domínio 

público. Tais conceitos estão presentes até hoje em qualquer doutrina de direitos autorais ao 

redor do mundo, e são eles o que abordo no trabalho. 

 Na abertura do quarto capítulo, defendo que os grandes conceitos que fundamentam 

legalmente os direitos do autor hoje não fazem sentido somente de um ponto de vista 

ontológico, mas também se apresentam como ferramentas muito pobres em termos 

jurídicos. Argumento que esses direitos se baseiam numa retórica desprovida de sentidos 

positivos que tende antes a enfraquecer o processo criativo que alimentá-lo. Tento mostrar 

como a noção de originalidade não se sustenta sob qualquer ponto de vista. Mais do que 

isso, por estar no centro do discurso legal sobre direitos autorais, mas, ao mesmo tempo, ser 

incapaz de fornecer limites demarcáveis de um ponto de vista prático, essa noção acaba por 

atrapalhar processos criativos, uma vez que gera obstáculos para o próprio tipo de produção 

que tenta incentivar. 

  Em seguida, aponto o domínio e os bens públicos como contrapontos à noção de 

originalidade, que permitem o funcionamento dos sistemas de direitos autorais como os 

conhecemos hoje. Criadas com o objetivo de impedir monopólios, essas áreas não 

protegidas na realidade são justamente o que oferece material a quem cria, de modo que 

foram os mecanismos que impediram que o sistema entrasse em colapso. Na atualidade, no 

entanto, cada vez mais as duas esferas se veem ameaçadas por leis que subestimam sua 

importância e pela própria tecnologia, que pode fazer com que o controle sobre a produção 

criativa aconteça desde sua origem. 

 No encerramento do trabalho, proponho a alteração do eixo da discussão sobre 

direitos autorais dos termos de originalidade para os de uma compreensão diferente sobre a 

natureza da cópia. Acompanhando as propostas do estudioso norte-americano Marcus 

Boon, proponho que a discussão realmente relevante não deve ser sobre a existência de 

cópias, mas antes sobre o contexto em que essas cópias acontecem. 
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Ao fazer um trabalho motivado pela internet, acabei por pouco falar diretamente 

sobre um dos eixos temáticos decisivos da contemporaneidade. Ainda assim, ao criticar o 

discurso dos detratores dos hábitos virtuais de dezenas de milhões de usuários, creio que 

ajudei a oferecer termos para que a conversa se construa a favor de um regime amplo e 

generoso na economia dos discursos. Nesse aspecto, me parece que o objetivo primeiro 

também foi cumprido. Vejamos os motivos. 
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2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O AUTOR 

 

2.1 Significados de propriedade intelectual e direito autoral 

 A expressão propriedade intelectual, segundo define a Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), braço das Nações Unidas, refere-se ―às criações do 

espírito: invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens e designs 

utilizados no comércio‖. Conforme explica o site do mesmo organismo, ela divide-se em 

duas categorias: a propriedade industrial, que inclui, sobretudo, patentes e marcas 

registradas, e os direitos autorais, onde se enquadram trabalhos literários e artísticos
1
. 

  Todas as leis de propriedade intelectual partem de uma premissa comum. Ao 

contrário da propriedade material, a informação não sofre de escassez. Isto implica que, 

uma vez criada, esta informação pode ser reproduzida por um custo muito pequeno, senão 

irrelevante. Esta característica fez com que investimentos para a criação intelectual fossem 

passíveis de proteção, uma vez que a reprodução desregulada poderia levar a ausência de 

interesse na produção artística, científica ou tecnológica (VAIDHYANATHAN, 2001).  

 A ausência de escassez acaba por criar desafios à noção tradicional de propriedade. 

O mais importante deles é óbvio: o fato de um bem não sofrer limitação significa que mais 

de uma pessoa pode usufruí-lo sem perda para nenhuma das partes. Embora a expressão 

―propriedade intelectual‖ tenha surgido apenas em 1967, com a criação da própria 

organização acima referida, os dilemas deste tipo de regulamentação remontam aos 

primórdios dos estados-nações modernos. Um dos grandes símbolos do imaginário 

republicano dos Estados Unidos, Thomas Jefferson definiu de forma bastante clara os 

dilemas da chamada propriedade intelectual em uma carta escrita no século XVIII: 

Se a natureza produziu uma coisa menos suscetível de propriedade 

exclusiva que todas as outras, essa coisa é a ação do poder de 

pensar que chamamos de ideia, que um indivíduo pode possuir com 

exclusividade apenas se mantém para si mesmo. Mas, no momento 
em que a divulga, ela é forçosamente adquirida por todos, e aquele 

que a recebe dela não consegue se desembaraçar. Seu caráter 

peculiar também é que ninguém a possui a menos, porque todos os 

outros a possuem integralmente. Aquele que recebe uma ideia de 

mim recebe instrução para si sem que haja diminuição da minha, da 

mesma forma que quem acende um lampião no meu, recebe luz 

sem que a minha seja apagada. Que as ideias devam espalhar-se 

livremente de um para outro ao longo do planeta, para a moral e a 

                                                
1Sobre a propriedade intelectual – http://www.wipo.int/about-ip/en. Acesso em 5 de novembro de 2010. 

http://www.wipo.int/about-ip/en
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instrução mútua do homem, e o aprimoramento de sua condição, 

parece ter sido a designação particular e benévola da natureza, 

quando os fez, como o fogo, expansível por todo o espaço, sem 

perder densidade em qualquer ponto, e, como o ar em que 

respiramos, nos movemos e onde encontramos nossos seres físicos, 

incapaz de confinamento ou apropriação exclusiva. Invenções não 

podem, portanto, ser objeto de propriedade na natureza2 

(JEFFERSON apud. BOYLE, 2004: 20). 

 

 

 Muito citada, esta passagem de Jefferson não se opõe a leis que regulamentem a 

economia de informação. Ao invés disso, sugerem que invenções não podem ser passíveis 

de direitos permanentes e exclusivos, tal como a propriedade é originalmente concebida no 

estado liberal. Invenções poderiam ser protegidas por monopólios temporários criados pelo 

estado para o bem comum. A continuação da carta deixa isso claro: 

 

A sociedade pode dar um direito exclusivo aos lucros que surgem 

de invenções, como um estímulo para que os homens produzam 

ideias que possam ser úteis, sem a exigência ou reclamação de 

ninguém. Desta mesma maneira, é um fato, até onde sei, que a 

Inglaterra foi, até que a copiássemos, o único país no mundo que, 

por uma lei geral, deu um direito legal para o uso exclusivo de uma 

ideia. Em outros países isto às vezes acontece, em grandes 

situações, e por um ato pessoal e especial, mas, falando geralmente, 
outros países pensaram que esses monopólios produzem mais 

desvantagens que vantagens para sociedade; e deve ser observado 

que países que se recusam a monopólios de invenções são tão bem 

sucedidos quanto à Inglaterra na criação de novas e úteis 

ferramentas (Ibidem, 20) 3. 

 

                                                
2 Tradução do autor. ―If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it 
is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as he keeps it 

to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver 

cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possess the less, because every other 

possess the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening 

mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread 

from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his 

condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when  she made them, like fire, 

expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, 

move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then 

cannot, in nature, be a subject of property.‖ 
3 Tradução do autor. ―Society may give an exclusive right to the profits arising from [inventions], as an 

encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according 

to the will and convenience of the society, without clai or complaint from any body. Accordingly, it is a fact, 

as far as I am informed, that  England was, until we copied her, the only country on earth which ever, by a 

general law, gave a legal right to the exclusive use of an idea. In some other countries it is sometimes done, in 

a great case, and by a special and personal act, but, generally speaking, other nations have thought that these 

monopolies produce more embarrassment than advantage to society; and it may be observed that the nations 

which refuse monopolies of invention, are as fruitful as England in new and useful devices‖. 
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 Conforme aponta o professor de direito da Universidade de Duke James Boyle, a 

mensagem de Jefferson tem três sentidos principais. Em primeiro lugar, ela reconhece que a 

propriedade intelectual pode ser necessária. Em segundo, explica que, mesmo no estado 

liberal, não deve ser tratada como um direito natural. Por último, alerta para os riscos de 

monopólio que pode gerar (BOYLE, 2004: 21). 

 Boyle aponta cinco diferenças fundamentais entre a propriedade intelectual e a 

tradicional a partir daí. Devido a sua ausência de escassez, ele coloca, antes de um bem, a 

propriedade intelectual: 

 

• é um monopólio criado artificialmente pelo estado para encorajar a invenção; 

• se trata de algo que não concede ―direito natural‖ de propriedade, conforme a noção 

tradicional do conceito de John Locke, onde propriedade significa ―natureza transformada 

pelo trabalho‖. São antes de direitos concedidos socialmente; 

• é constituída por direitos que não podem nem devem ser permanentes; antes pelo 

contrário, necessitam durar apenas o tempo limitado para estimular a criação; 

• cria riscos de monopólios; 

• é  apenas uma primeira decisão numa série de questões muito mais complexas; 

 

 Todas as leis de propriedade intelectual compartilham dessas premissas. Os dois 

principais tipos de propriedade desse tipo, no entanto – as patentes e os direitos autorais – 

não possuem origens nem identidades idênticas. 

 As leis de patentes buscam encorajar a invenção. Conferem monopólios temporários 

a inventores de utensílios ou processos ―úteis, tangíveis e não-óbvios‖ 

(VAIDHYANATHAN, 2001: 31). Este tipo de proteção em geral dura menos do que os 

direitos autorais, mas possui abrangência maior. Além de proteger a própria invenção, uma 

lei de patente protege também invenções que funcionem de modo considerado similar. 

 Os direitos autorais partem de uma premissa diferente. Para eles, toda produção 

artística divide-se em ideias e expressões. As primeiras são definidas como os aspectos 

gerais das coisas, que não podem pertencer a ninguém. As segundas, por sua vez, são 

consideradas únicas e tem um ponto de origem definido: o autor. Por esse termo, entende-se 

alguém que produza expressões originais, trabalhando as ideias a partir do espírito.  
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Todas as doutrinas de direitos autorais – o copyright anglo-saxão e os direitos 

autorais continentais, cujas diferenças principais se resumem à presença de direitos morais 

nos últimos, como o de ter o nome apresentado junto com a obra – decorrem dessa 

dicotomia. Os dois regimes protegem apenas expressões – as formas únicas de um trabalho. 

Nem sempre, no entanto, a lei acreditou que um autor era alguém que produzia uma obra 

original. E só recentemente as implicações do pressuposto de que um autor é alguém que 

produz originais começaram a ser medidas em termos legais.   Dois dos estudos que 

fundamentaram esse novo campo de pesquisas, realizados por Barthes e Foucault, são o 

próximo ponto a ser estudado. 

 

 

2.1. As críticas ao autor 

 

A função do autor desempenhou um papel fundamental na criação do direito 

autoral. Autor aqui é entendido como alguém a quem se deve unicamente a criação de uma 

obra, merecendo, portanto o crédito e os direitos sobre ela (WOODMANSEE, 1984: 426). 

Conforme diversos estudos de pensadores a partir do estruturalismo e do pós-estruturalismo 

indicam, no entanto, o surgimento da categoria tem data de nascimento e propósitos 

estabelecidos. A definição teve ao longo dos últimos 250 anos implicações diretas tanto na 

área do direito legal quanto nos estudos literários. Só nos últimos 50, no entanto, a 

presunção de que por trás de cada obra de arte há um gênio original começou a ser 

questionada por estudos acadêmicos. 

A crítica aparece pela primeira vez em 1968, no ensaio A morte do autor, onde 

Roland Barthes é categórico: o autor, isto é, a figura por trás de textos de tanto valor para a 

apreciação e os estudos convencionais das obras literárias, está morto. Ou, em outras 

palavras, as obras agora devem falar por si e em sua relação com o leitor, sem que 

significados escondidos por trás de personalidades sejam buscados. Para justificar sua 

teoria, Barthes aponta o autor como uma figura moderna, surgida com o fim da Idade 

Média e a ascensão do empirismo inglês, o racionalismo francês, a fé pessoal da reforma e 
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a invenção do prestígio do indivíduo (BARTHES, 1968: 1)
4
. Sua crise, diz o pensador 

francês, já é sentida desde a virada do século XIX para o XX. O poeta Sthéphane Mallarmé 

foi o primeiro a senti-la, retirando-se toda pessoalidade de cena para devolver essa posição 

à linguagem. O sentido das obras não deveria mais ser procurado do lado de quem as 

produziu, em sua história, gostos, paixões, mas sim na própria relação do leitor com a obra.  

Além de Mallarmé, Barthes indica Proust e o surrealismo como outros exemplos do 

fim da figura do autor. O primeiro, ao desenvolver sua obra como a do próprio processo de 

aprendizado do escritor. Embora o livro seja narrado em primeira pessoa, o protagonista de 

Em busca do tempo perdido nunca aparece. Seu nome mal é citado, não sabemos sua idade 

ou aparência. Temos conhecimento, contudo, de que deseja escrever e não pode. Quando 

consegue, está à beira da morte e o livro termina. Ao invés de colocar sua vida num livro, 

diz Barthes, Proust fez de sua vida uma obra, cujo livro é o modelo, de modo que, se 

buscamos descobrir se a relação da personagem do Barão de Charlus com o aristocrata 

francês Montesquieu, acabaremos por descobrir que é a dimensão deste último que surge 

como um fragmento secundário e derivado da criação proustiana (Ibidem, 2). 

Já os surrealistas aparecem como subversores da imagem do autor em seu próprio 

sistema. Ao interromper bruscamente os sentidos esperados, escrever de forma apressada (a 

famosa escrita automática) e produzir de modo coletivo, diz Barthes, os escritores 

surrealistas serviram para mostrar que o sentido de uma obra literária reside noutros pontos 

para além da figura mística do autor.  O autor é quem escreve, tal como ―eu‖ é quem 

pronuncia o pronome. O sujeito que fala está no interior da própria enunciação, e é dentro 

dela que reside o sentido daquilo que ele emite (Ibidem, 2). 

Para opor a figura do autor, Barthes indica a ascensão do escritor moderno. 

Enquanto tradicionalmente o escritor é o passado de uma obra, a partir de agora o escritor 

surgirá ao mesmo tempo em que escreve. O texto não possui qualquer outra origem senão a 

linguagem, que, ao mesmo tempo, é recriada incessantemente conforme é expressa. A obra 

não surge de uma ordem única, com uma única mensagem, mas pelo contrário surge a 

partir de um tecido de citações, de referências incessantemente repostas e todas desprovidas 

de originalidade. O poder do escritor é o de misturar as linguagens anteriores, de combiná-

                                                
4
 BARTHES, Roland. A morte do autor, 1968 in 

http://www.artesplasticas.art.br/guignard/disciplinas/critica_1/A_morte_do_autor_barthes.pdf. Acesso em 
16 de outubro de 2010. 

http://www.artesplasticas.art.br/guignard/disciplinas/critica_1/A_morte_do_autor_barthes.pdf
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las e criar contrastes a partir disso. O espaço onde o sentido do texto se reúne reside no 

leitor, na figura que lê, negligenciada nos estudos até então, que de fato realiza os 

significados de uma obra e de onde eles continuarão a partir dali. 

As críticas de Barthes ao conceito de autor, escritas no curto ensaio em tom de 

manifesto, são reavaliadas por Michel Foucault em 1972 na conferência O que é um autor. 

Como diz o próprio conferencista, seu propósito naquele momento não é fazer uma análise 

histórico-sociológica da noção de autor, isto é, demonstrar as condições econômicas, 

políticas e sociais que permitiram que se cristalizasse a ideia de que os chamados textos 

literários remetem um criador original, com o estudo de quantos começaram os 

mecanismos de atribuição de valor e autenticidade. Antes disso, Foucault busca entender a 

relação entre os textos e quem os escreve. 

Foucault inicia sua exposição definindo o surgimento do autor como um momento 

de ―individualização na história das ideias, do conhecimento, literatura, filosofia e ciências‖ 

(FOUCAULT, 1972: 5)
5
. De acordo com ele, quando se reconstroem o estudo dessas as 

áreas, as categorias parecem ―relativamente fracas, secundárias e impostas em comparação 

com a unidade sólida e fundamental entre autor e obra‖ (Ibidem, 5). 

Uma frase de Beckett (―o que importa quem escreve, alguém disse, o que importa 

quem escreve‖) é citada para demonstrar a indiferença da relação do texto com aquele que 

o redige. Esta indiferença decorre da escrita não ser algo completo, fechado, mas antes uma 

prática que constantemente se revitaliza. Um texto é produzido conforme alguém o escreve. 

Não há fim nele próprio, pelo contrário, diz Foucault, a literatura livrou-se do compromisso 

do texto com a interioridade de quem escreve, de forma que o texto basta a si mesmo, 

tornando-se um jogo de signos comandado menos pelo conteúdo significado do que pela 

própria natureza do significante. Sua regularidade encontra-se em seus limites, de forma, 

que, o ato de escrever não é o aprisionamento de um sujeito numa linguagem, mas, pelo 

contrário, por onde sujeito aproxima-se do desaparecimento (Ibidem, 7). 

 Os casos de Flaubert, Kafka e novamente Proust são invocados e opostos à função 

da tragédia para os gregos. Naquele momento, escrevia-se para eternizar o herói, cuja morte 

ocorria enquanto este ainda era jovem. O romantismo substituiu o herói pela figura do 

                                                
5 FOUCAULT, Michael, O que é um autor?, 1972 In http://fido.rockymedia.net/anthro/foucault_autor.pdf. 
Acesso em 20 de outubro de 2010. 

http://fido.rockymedia.net/anthro/foucault_autor.pdf
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autor. Nos três casos citados, no entanto, as obras não possuem a intenção de eternizar a 

vida de quem escreve, mas antes de apagá-la. Proust, como disse Barthes na citação acima, 

não grafou sua vida numa obra, mas antes fez da obra sua vida. Já o caso de Kafka, com 

seus textos sem fim e o pedido para que o amigo Max Brod queimasse seus escritos na 

ocasião de sua morte, deixa claro que não era a vida individual do autor que estava em 

questão, mas sim o texto, cuja marca agora é a da singularidade da ausência do autor 

(Ibidem,  7). 

Como Foucault coloca, a noção de autor se apóia na de obra. Não são todos os 

discursos na sociedade que recebem este status: na civilização ocidental, apenas em alguns 

discursos a função do autor está presente. Para o filósofo, textos escritos na rua e cartas 

particulares têm redatores e signatários, não autores. A função do autor deve ser 

compreendida, portanto como característica de determinados discursos na sociedade. A 

própria noção de obra é entendida como tão problemática quanto à de autor, uma vez que 

não há tampouco nenhuma unidade estável que garanta a existência de uma obra enquanto 

estrutura fechada. 

Conforme diz Foucault, antes de proclamar o desaparecimento do autor, faz-se 

necessário entender os locais onde essa função se exerce. O primeiro destes pontos é o seu 

nome. Este nome não é um elemento banal do discurso, mas, pelo contrário, é exatamente a 

partir dele que os discursos se organizam e apresentam. Sua função é classificatória: para 

um discurso, o fato de haver um nome de autor determina que não se trate de uma palavra 

cotidiana, mas sim de algo que deve ser recebido de determinada maneira e com 

determinado valor. O nome de um autor é antes a descrição de uma série de características. 

Os textos são atravessados por essas denominações, que não se referem a quem os 

produziu, mas antes realizam uma ruptura que instaura um grupo de discursos com um 

modo próprio de ser, determinando que os textos devam ser recebidos de formas 

específicas. 

Algumas características do que tradicionalmente se entende como um autor são 

então apontadas. Em primeiro lugar, trata-se dum mecanismo de apropriação dos textos, 

isto é, se conclui que um texto pertence a alguém, é uma decorrência de uma fonte anterior 

e originária. De acordo com Foucault, textos começaram a possuir autores conforme 

puderam desempenhar funções transgressoras. Para que a punição sobre quem escrevia 
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pudesse acontecer, a função do autor começou a ser valorizada. Antes que os textos 

pudessem ser objetos de transgressão, escrever era um ato. Quando a literatura entra no 

regime das propriedades, no entanto, a responsabilidade sobre quem produz o texto entra 

em cena, como se fosse para compensar o aumento de prestígio de quem escreve (Ibidem, 

14). 

Obras tidas como literárias na modernidade foram escritas noutras épocas como 

anônimas, sem que por isso sua validade entrasse em questão. O mesmo ocorria nas 

ciências, conforme Focault aponta, onde o nome do autor desempenhava uma função que 

estabelecia credibilidade sobre as obras analisadas. 

Outra característica avaliada demonstra como a noção de autor aponta para uma 

entidade provida de razão que escreveu os textos, uma fonte originária que aparece como o 

lugar original do discurso. Para Foucault, no entanto, essa posição original não passa de 

uma construção: 

Na verdade, o que no indivíduo é designado como autor (ou o  que  

faz de um  indivíduo  um  autor) é apenas a projeção, em termos 

sempre mais ou menos psicologizantes, do tratamento que se dá aos 

textos, das aproximações que se operam, dos traços que se 

estabelecem como pertinentes, das continuidades que se admitem 

ou das exclusões que se praticam. Todas essas operações variam de 

acordo com as épocas e os tipos de discurso. Não se constrói um 

"autor filosófico" como um "poeta"; e não se construía o autor de 

uma obra romanesca no século XVIII como atualmente (Ibidem, 

17). 

 

Essa construção, diz o pensador francês, decorre de mecanismos de atribuição 

semelhantes aos praticados pela exegese cristã. Essa atribuição decorre de quatro 

pressupostos, de acordo com o senso comum. O autor é entendido como o que permite 

explicar a presença de certos acontecimentos (a partir de sua história pessoal, de sua 

posição de classe ou de outro critério biográfico, o elemento do texto é explicado), o 

princípio de certa unidade de escrita (o que explica as diferenças desde critérios como 

maturação e influência), o que permite superar as construções de textos (as contradições são 

atribuídas a uma contradição original), e, por fim, um foco de expressão único que, 

manifesta-se da mesma maneira, e com o mesmo valor, em obras, rascunhos, cartas, 

fragmentos, etc. (Ibidem, 18).  

A última característica analisada na conferência, por fim, diz respeito aos elementos 

do texto que provém dele próprio, como pronomes, advérbios e conjugações verbais. 



14 

 

Enquanto, para Foucault, num texto desprovido de autor esses elementos remetem a própria 

pessoa que o escreve, em um texto que possui essa função tais elementos se dirigem não ao 

próprio escritor, mas a uma projeção dele mesmo, denominada autor ego. Num romance em 

primeira pessoa, por exemplo, um eu nunca se refere à vida de quem escreve, mas sim a um 

produto de sua imaginação que pode variar ao longo da obra e possuir maior ou menor 

relação com a vida do escritor. Foucault diz ser errado procurar o autor tanto do lado de 

quem escreve quanto do locutor. A noção de autoralidade, ele diz, reside nessa própria 

cisão. 

No fim de sua exposição, Foucault observa que uma cultura em que os discursos 

existam sem a figura do autor é possível.  . Segundo ele mesmo coloca, seu objetivo nessa 

exposição foi entender como, segundo que condições e sob que formas algo como um 

sujeito pode aparecer na ordem dos discursos. Tratou-se, em suma, de retirar do sujeito (ou 

do seu substituto) seu papel de fundamento originário, e de analisá-lo como uma função 

variável e complexa (Ibidem, 28). 

A função do autor é colocada como a aplicação do princípio econômico na 

proliferação do sentido. Ao contrário da ideia tradicional, não é um homem iluminado cujo 

texto surge de forma espontânea, mas sim o operador de uma cisão nos discursos, entre 

aqueles convencionais e os dotados dessa noção iluminada. Ou, nas suas próprias palavras:  

O autor torna possível uma limitação da proliferação perigosa das 
significações em um mundo onde se é parcimonioso não apenas em 

relação aos seus recursos e riquezas, mas também aos seus próprios 

discursos e suas significações. O autor é o princípio de economia 

na proliferação do sentido. Conseqüentemente, devemos realizar a 

subversão da idéia tradicional do autor. Temos o costume de dizer, 

examinamos isso acima, que o autor é a instância criadora que 

emerge de uma obra em que ele deposita, com uma infinita riqueza 

e generosidade, um mundo inesgotável de significantes. Estamos 

acostumados a pensar que o autor é tão diferente de todos os outros 

homens, de tal forma transcendente a todas as linguagens, que ao 

falar o sentido prolifera e prolifera infinitamente.  

A verdade é completamente diferente: o autor não é uma 
fonte infinita de significações que viriam preencher a obra, o autor 

não precede as obras. Ele é certo princípio funcional pelo qual, em 

nossa cultura, delimita-se, exclui-se ou seleciona-se: em suma, o 

princípio pelo qual se entrava a livre circulação, a livre 

manipulação, a livre composição, decomposição, recomposição da 

ficção. Se temos o hábito de apresentar o autor como gênio, como 

emergência perpétua de novidade, é porque na  realidade  nós  o  

fazemos  funcionar de  um modelo exatamente inverso. Diremos 

que o autor é uma produção ideológica na medida em que temos 

uma representação invertida de sua função histórica real. O autor é 
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então a figura ideológica pela qual se afasta a proliferação do 

sentido (Ibidem, 43). 
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3 – O AUTOR E OS SEUS DIREITOS 

 

3.1 – Condições histórico-sociais da emergência do autor 

 

Embora as críticas de Barthes e Foucault já sugerissem que a noção de autor possui 

data de surgimento marcada e atende a interesses específicos, 12 anos se passaram até que 

estudos se dedicassem a compreender o contexto histórico-social que permitiu que a 

categoria emergisse. A ponte entre os campos filosófico e legal começou a ser estabelecida 

em 1984, com o artigo O gênio e o copyright: Condições econômicas e legais da 

emergência do autor·, de Martha Woodmansee. Em seu artigo, Woodmansee, professora de 

inglês e literatura, observa que em 1750 o escritor ainda é compreendido na Alemanha 

como um dos muitos artífices envolvidos na produção de um livro. No começo de seu 

artigo, a estudiosa cita uma definição do dicionário do Allgemenines Oeconomisches 

Lexicon, de 1753, que informa: 

 

Livro, conjunto de numerosas páginas brancas que foram unidas de 

modo que possam ser preenchidas com texto; ou, um instrumento 

altamente conveniente e útil construído de folhas produzidas em 

papelão, papel, couro, etc., para apresentar a verdade para outra 

produção de uma maneira que possa ser convenientemente lida e 

reconhecida. Diversas pessoas trabalham neste produto antes que 

ele esteja pronto e se torne um livro de fato. O professor e o 
escritor, o fabricante de papel, tipógrafo, o impressor, o revisor, o 

editor, o encadernador, às vezes até mesmo o dourador e quem 

trabalha com latão, etc. Portanto diversas bocas são alimentadas a 

partir deste tipo de manufatura (HEIRICH ZINCK apud 

WOODMANSEE, 1984: 4426). 

 

A partir desta definição, Woodmansee procura demonstrar como uma nova classe 

de escritores profissionais na Alemanha do século XVIII, procurando proteção legal para o 

seu trabalho, redefiniu a noção de escrita e ajudou a dar ao conceito de autor sua forma 

moderna.  

                                                
6
Tradução do autor. ―Book, either numerous sheets of White paper that have been stitched together in such a 

way that they can be filled with writing; or, a highly useful and  convenient instrument constructed of printed 

sheets variously bond in cardboard, paper, vellum, leather, etc. for presenting the truth to another in such a 

way that it can be conveniently read and recognized. Many people work on this ware before it is complete and 

becomes an actual book in this sense. The scholar and the writer, the papermaker, the type founder, the 

typesetter and the printer, the proofreader, the publhiser, the book binder, sometimes even the gilder and 

brass-worker, etc. Thus many mouths are fed by this branch of manufacture‖. 
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Seu artigo começa por apontar que, no período que vai da Renascença até meados 

do século XVIII, a posição do autor é ambígua. Ou ele é um entendido como um artífice 

especializado em retórica e poética que, através da manipulação de elementos culturais 

tradicionais, busca criar determinados efeitos no público, ou então como uma figura 

inspirada por alguma musa ou força divina, que por meio de sua escrita procura dar voz a 

essas entidades. Em ambos os casos, o autor não é compreendido como o responsável por 

seu trabalho. Como artífice, ele funciona como um funcionário do público, a quem deve sua 

posição social e sustento. Já no caso da inspiração, a figura do escritor é entendida como 

um veículo que agencia uma comunicação exterior, de forças transcendentais, a quem se 

deve de fato o texto.  

De acordo com Woodmansee, a compreensão dessas figuras sofre alterações no 

século XVIII. A figura do artífice perde importância, enquanto aquela inspirada 

divinamente se torna o modelo preponderante de explicação de um texto literário, com a 

noção de criação sendo internalizada no autor. Surge a concepção de um gênio original, de 

um veículo de verdades preexistentes. As obras começam a ser vistas como um produto 

único gerado por uma entidade única – o autor (do latim auctor, originador, criador, 

fundador). 

Essas ideias foram anunciadas em 1759 pelo poeta inglês Edward Young. No ensaio 

Conjecturas sobre a composição original, Young indica o gênio do criador como fonte 

original de uma obra. De acordo com Woodmansee, embora tenham atraído pouca atenção 

na Inglaterra, tais ideias tiveram um profundo impacto na Alemanha. Teorias de Herder e 

Goethe a Kant e Fichte partiram dos pressupostos de Young e levaram suas ideias para o 

centro das noções sobre as artes. Uma das razões desse desenvolvimento, ela pontua, tinha 

razões sócio-econômicas antes que estéticas. Escritores precisavam conseguir 

reconhecimento legal sobre a propriedade do produto de seus trabalhos. O ensaio de Young 

já apresenta as obras como propriedade de quem as produz. Em suas próprias palavras: 

Não deixemos grandes modelos, ou autoridades, intimidarem tua 
razão numa grande timidez de si: reverencia a ti, como quem 

prefere o crescimento nativo de sua própria mente à maior riqueza 

trazida de fora; tais riquezas nos empobrecem. O homem que 

reverencia a si, logo encontrará a reverência do mundo a seguir a 

sua. Seus trabalhos permanecerão distintos; será sua a propriedade 

sobre eles; propriedade que sozinha pode conferir o nobre título de 

um autor; isto é, de alguém (para falar com exatidão) que pensa e 

compõe; enquanto os outros que invadem a prensa, por mais 
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volumosos e doutos que sejam (com todo o respeito que seja dito), 

podem apenas ler e escrever (YOUNG, 1966: 289) 7. 

 

 Young não poupava ainda na eloqüência e na glorificação à ideia de originalidade: 

Pode-se dizer que um original seja de uma natureza vegetal; ele 

surge espontaneamente da raiz vital do Gênio; não é feito; 

Imitações são freqüentemente um tipo de manufatura organizada 

por mecânica, arte e trabalho, a partir de materiais pré-existentes 

que não são eles próprios8 (Ibidem, 291). 

 

 Embora o Estatuto de Anne – a primeira lei de direito autoral moderna – tenha sido 

estabelecida na Inglaterra em 1709, a Alemanha da segunda metade do século XVIII ainda 

não dava proteção a obras de autores. Os trabalhos eram vistos como um mero veículo de 

transmissão de ideias que se encontravam ao alcance do público, e, por extensão ou 

analogia, também pertenciam a este. As únicas instituições concernentes à administração de 

obras intelectuais eram o honorarium, a maneira pela qual os escritores eram remunerados, 

e o privilégio, que regulava o comércio de livros. O honorarium, conforme diz 

Woodmansee, se tratava de uma forma de remuneração que editores ofereciam a escritores 

que eles concordavam em publicar. Seria um erro, no entanto, concluir que as modestas 

somas pagas a quem escrevia representavam uma compensação direta pelos trabalhos. 

Conforme mostra o Universal-Lexicon de Zedler, de 1735, tratava-se antes de uma 

demonstração de estima: 

 Honorarium, significa agradecimento ou recompensa, 

reconhecimento, favor ou estipêndio; não acontece em proporção 

ou equivalência aos serviços prestados; difere de pagamentos ou 

salários, que são especificados pelas partes contratantes e 

expressam uma relação de equivalência entre o trabalho e o 
pagamento (ZEDLER apud WOODMANSEE, 1984: 434)9. 

                                                
7 Tradução do autor. ―Let not great examples, or authorities, browbeat thy reason into too great a diffidence of 

thyself: thyself so reverence, as to prefer the native growth of thy won mind to the richest import from abroad; 

such borrowed riches make us poor. The man who thus reverences himself, will soon find the world’s 

reverence to follow his own. His works will stand distinguished; his the sole property of them; which property 

alone can confer the noble tilte of an author; that is, of one who (to speak accurately) thinks and composes; 

while others invaders of the press, how voluminous and learned soever, (with due respect be it spoken) only 

read and write‖. 
8 Tradução do autor. ―may be said to be of a vegetable nature; it rises spontaneously from the vital root of 

Genius; it is not made; Imitations are often a sort of Manufacture wrought up by those Mechanics, Art and 
Lbaour, out of pre-existent materials not their own‖. 
9
 Tradução do autor. ―Honorarium, means acknowledgment or reward, recognition, favor, stipend; it is not in 

proportion to or equivalent to the services performed; differs from pay or wages, which are specifically 

determined by contracting parties and which expresse a relationship of equivalence between work and 

payment‖. 
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 Portanto, o honorarium que um autor esperava receber por seu trabalho não 

representava relação de troca profissional, mas era antes um reconhecimento do valor da 

obra, de forma semelhança aos presentes dados a artistas por aristocratas. Sobre a produção 

de livros, Goethe escreve: 

O comércio de livros estava principalmente preocupado com 

trabalhos científicos, obras originais que recebiam modestos 

honorários. A produção de obras poéticas, no entanto, era estimada 

como algo sagrado, e aceitar ou barganhar por um honorário era 

algo próximo à simonia. Autores e editores desfrutavam da mais 

incrível reciprocidade. Eles pareciam, de forma como se tratavam 

clientes e funcionários.  Os autores, que além de seu talento eram 

vistos pelo público como pessoas de alta moral, possuíam status 

intelectual e se sentiam recompensados pela alegria de seu trabalho 

(GOETHE apud WOODMANSEE, 1984: 435)10. 

 

 Conforme pontua Woodmansee, esse modelo permitia que editores enriquecessem, 

enquanto os poetas em geral viviam de doações. Esses, por sua vez, precisavam lidar com 

cópias não autorizadas de seus livros. A prática de impressão não autorizada – que viria a 

ser chamada de ―pirataria‖ – existia desde o final do século XV. Conforme a leitura se 

tornou mais comum, cresceu a proporções significativas. A única instituição legal da 

Alemanha para beneficiar os editores era o privilégio. Uma invenção de príncipes do século 

XVI para proteger o comércio, autorizando concessões especiais, o mecanismo foi 

estendido a editores no século XVI, de forma que estes pudessem obter lucros em seus 

investimentos na produção de um livro antes que ocorressem reimpressões. Tratava-se, 

assim, de uma lei para favorecer editores, antes de algo que procurasse recompensar os 

escritores.  

 Esta relação de harmonia descrita por Goethe, no entanto, entrou em crise quando o 

número de publicações ilegais aumentou. O privilégio, que, antes de se tratar de uma lei 

positiva, era, conforme o filósofo Johann Gottlieb Fichte definiu ironicamente, ―uma 

exceção à lei natural‖ (FICHTE, 1793: 8), uma vez que esta pressupunha que todos teriam 

                                                
10 Tradução do autor.  ―The book trade chiefly concerned with important scientific works, stock works which 

commanded modest honoraria. The production of poetical works, however, was regarded as something 

sacred, and it was considerer close to simony to accept or bargain for an honorarium. Authors and publishers 

enjoyed a most amazing reciprocity. The appeared, as it were, as patron and client. The authors, who in 

addition to their talent were usually considered by the public to be highly moral people and were honored 

accordingly, possessed intellectual status and felt themselves rewarded by the joy of their work‖. 
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direito a imprimir todos os livros, possuía validade apenas municipal, e a Alemanha da 

época dividia-se em mais de 300 estados. O número de escritores a partir da segunda 

metade do século XVIII também cresceu significativamente, assim como a reivindicação de 

que não estavam sendo pagos por suas ideias.  O anúncio em 1772 do Deustsche 

Gelehrtenrepublik (República das Letras Alemãs) pelo poeta Friedich Gottlob Klopstock é 

um importante marco do debate, ao propor um esquema em que os autores poderiam 

distribuir suas obras de modo coletivo sem o intermédio das editoras. Seu propósito era 

Determinar se seria possível desta maneira que os estudiosos se 

tornassem os proprietários de seus trabalhos. Porque, até o 

presente, eles o são somente em aparência; os negociantes de livros 

são os reais proprietários, porque os estudiosos precisam levar seus 

escritos até eles se querem ter esses escritos impressos. Essa 
situação provará se há esperança de que o público, e os próprios 

estudiosos, serão úteis em ajudar os estudiosos a assumir real 

propriedade de seus trabalhos (KLOPSTOCK apud Woodmansee, 

1984: 441)11. 

 

 Embora poucos escritores tenham aderido à sua proposta e a iniciativa tenha 

fracassado, o propósito dos escritores de tornarem-se os proprietários de suas obras 

mostrou-se o modelo a ser seguido. A maior parte da opinião pública estava inicialmente 

com os piratas, que não só permitiam a circulação de cópias a preços baixos como também 

impediam que as cifras de todo o mercado se elevassem a partir da oferta que criavam. Dois 

tipos de explicações filosóficas buscavam justificar a prática. A primeira reduzia o livro a 

um objeto fisíco, que não podia pertencer a um autor, uma vez que os piratas 

transformavam seu formato. A saída era então, conforme aponta Woodmansee, demonstrar 

que o valor de um livro transcendia seu formato físico, e, além disso, que esse conteúdo que 

ultrapassava a fisicidade podia se constituir como propriedade, uma vez que acreditava-se 

que, após expressa, uma ideia deixava de pertencer a um escritor .  

Para responder a essa questão, Fichte diz em Prova da ilegalidade da reimpressão: 

uma análise racional e uma parábola
12

 que um livro, além de sair do intelecto de um 

escritor, também é uma corporificação verbal ou uma impressão daquele intelecto. Ele 

                                                
11 to ascertain wheter it might be possible in this way for scholars to become the owners [Eigenthümer] of 

their writings. For at present they are so only in appearance; book dealers are the real proprietors, because 

scholars must turn their writings over to them if they want to have these writings printed. This occasion will 

show whether or not one might hope that the publci, and the scholars among themselves, will be instrumental 

in helping scholars achieve actual possession of their property [Eigenthums] 
12 J.G. Fichte, ―Proof of the Illegality of Reprinting: A Rationale and a Parable‖ - 

http://www.case.edu/affil/sce/authorship/Fichte,_Proof.doc, acesso em 7 de novembro de 2010. 

http://www.case.edu/affil/sce/authorship/Fichte,_Proof.doc
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divide o livro em dois aspectos, o conteúdo e  a forma. O primeiro inclui as ideias, que não 

podem pertencer a um escritor, uma vez que o leitor adquire a obra justamente com o 

propósito de possui-las. Para isto, no entanto, precisará ler a obra, e, ao fazê-lo, irá 

transformá-las segundo suas próprias ideias. As formas, isto é, a maneira pela qual as ideias 

são apresentadas, são portanto consideradas inimitáveis. 

Cada indivíduo possui os próprios processos mentais, sua própria 

maneira de formar conceitos e conectá-los... Tudo o que pensamos 

que precisamos pensar de acordo com a analogia de nossos outros 

hábitos do pensamento; e somente retrabalhando novos 

pensamentos depois de compará-los com os nossos tradicionais 

podemos torná-los como nossos próprios. Sem isso as novas ideias 

permanecem estranhas à nossas mentes, sem conectar-se a nada e 

afetar nada... Agora, desde que puras ideias sem imagens sensíveis 

não podem ser pensadas, muito menos elas são capazes de 

representar para as outras. Portanto, cada escritor precisar dar a 

seus pensamentos uma certa forma, e ele pode dar a elas nenhuma 
outra forma porque ele não possui nenhuma outra. Mas ele não 

pode estar disposto a ceder  essa forma ao tornar seus pensamentos 

públicos, e portanto ninguém pode apropriar seus pensamentos sem 

alterar sua forma. Esta última portanto permanece sua propriedade 

exclusiva eternamente13 (FICHTE, 1793: 3). 

 

 O conceito de forma surge assim como fundamental para a construção da noção de 

autor. Sua origem remonta diretamente a Edward Young, com o conceito de originalidade 

aprimorado no de forma, isto é, a forma é a criação original do autor. Um escrito passa a ser 

entendido como uma tradução da alma do escritor. A ―função variável e complexa‖ assume 

um modo de ser que remete a categorias trascedentais e intangíveis. Goethe já não mais 

trabalhará com a noção do escritor como um mero veículo de ideias para defini-lo como 

alguém que não apenas as transforma, mas o faz de tal maneira que as torna uma expressão 

                                                
13 Tradução do autor. ―Each individual has his own thought processes, his own way of forming concepts and 

connecting them.  This we take as a presupposition here, as it is universally recognized and accepted by all 

who understand it, and because we are not writing an empirical study of the mind.  All that we think we must 

think according to the analogy of our other habits of thought; and solely through reworking new thoughts after 

the analogy of our habitual thought processes do we make them our own.  Without this they remain something 

foreign in our minds, which connects with nothing and affects nothing.  It is more improbable than the 

greatest improbability that two people should ever think about any subject in exactly the same way, in the 
same sequence of thoughts, and the same images when they know nothing of one another.  Still{,} this is not 

absolutely impossible. What is absolutely impossible, however, is that someone to whom the ideas must first 

be imparted by another should ever assimilate them into his own system of thought in exactly the form in 

which they were given. Now since pure ideas without sensible images cannot be thought, much less are they 

capable of representation to others.  Hence, each writer must give his thoughts a certain form, and he can give 

them no other form than his own because he has no other.  But neither can he be willing to hand  over this 

form in making his thoughts public, for no one can appropriate his thoughts without thereby altering their 

form.  This latter thus remains forever his exclusive property‖. 
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de sua própria e única mente. A criação do autor redefinirá o papel da leitura, que deixa de 

ser buscar a identificação do leitor com o herói, conforme no período neoclássico, para ser 

a exploração do espírito do outro (Woodmansee, 1984: 448). A literatura, ou ao menos os 

seus estudos, numa oposição a colocação de Foucault, não se veem livre do problema da 

expressão, mas, pelo contrário, se enredam nele. As leis de direito autoral criadas na 

Alemanha nos anos seguintes ao texto de Fichte vão seguir este princípio, de que uma obra 

pertence a um escritor conforme o que ele escreve e é uma expressão de sua alma.   

 

3.2 - A criação do direito autoral 

 

 O trabalho de Woodmansee foi acompanhado pela produção de nomes como Mark 

Rose, Carla Hesse e Peter Jaszi. Esses autores dedicam-se a mostrar como as condições 

histórico-sociais que permitiram o surgimento do autor foram acompanhadas por 

transformações nas doutrinas legais. O foco do trabalho agora sai da Alemanha e concentra-

se na Inglaterra, onde a primeira lei de direitos autorais moderna foi criada. Embora a 

tradição dos direitos autorais se divida entre uma continental, em especial a francesa, onde 

surgem os droits d‟autor – base também da legislação atual brasileira – as semelhanças 

entre a estrutura dos casos superam as diferenças, e o trabalho priorizou focar-se no caso 

inglês devido à bibliografia disponível e também que, por ter vindo primeiro, acabou por 

influenciar as doutrinas posteriores. Em um momento oportuno, as diferenças entre as 

origens do copyright – fundamento da legislação anglo-saxônica – e o direito autoral serão 

aprofundadas, mas, por ora, nos aprofundaremos nas origens do primeiro, que nos fornece 

os conceitos fundamentais para a compreensão e posterior crítica de ambas as doutrinas
14

. 

O propósito é expor que há uma relação intrínseca e direta entre profissionalização do autor 

e instituição das leis de direitos autorais e, mais importante, que tal processo não se 

completou antes que se atingisse certo nível de produção  e consumo de impressos, situação 

que primeiramente se efetuou na Inglaterra, onde se desenvolvera mais rapidamente a 

economia de mercado. 

                                                
14 Por se tratar sobretudo de uma abordagem conceitual, o trabalho preferiu utilizar o termo direitos autorais 

para se referir tanto à doutrina anglo-saxônica quanto à continental. Para uma abordagem comparada das duas 

doutrinas e suas diferenças até hoje consultar STROWEL, Alain. Droit d‟auteur‟ and Copyright: Between 

History and Nature, in Of Authors & Origins, Sherman e Strowel, 1994. 
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Quanto aos autores citados, o primeiro explora a partir de O autor como 

proprietário, de 1988, como o debate sobre a propriedade literária na Inglaterra do século 

XVIII ajudou a desenvolver conceitos literários. Já Hesse mostrou que a ideia de um autor 

individual que detém a propriedade sobre suas obras foi introduzida como um instrumento 

da repressão monarquista para controlar o conhecimento, e que a partir da Revolução 

Francesa se buscou ―destronar o autor absoluto... e reintroduzi-lo, não mais como um 

indivíduo particular (o burguês absoluto), mas antes como um funcionário público, o 

cidadão modelo‖ (HESSE, 1990: 117)
15

 Jazsi, por sua vez, mostrou ―conexões entre a 

ideologia da autoria e a formação de doutrinas específicas nas leis de direitos autorais‖ 

(JASZI, 1990: 31).   

Os autores mencionados sustentam de que há uma relação intrínseca e direta entre a 

profissionalização do autor e a instituição das leis de direitos autorais. Afirmam também 

que tal processo se completou apenas depois que um volume significativo de produção e 

consumo de impressos fosse atingido, situação que se efetuou primeiro na Inglaterra, onde 

a economia de mercado se desenvolvera mais rapidamente (ROSE, 1993). Foi lá que foi 

promulgada a primeira lei moderna de direitos autores, o Estatuto de Anne (Statute of 

Anne). 

Porém, como pontua o influente historiador legal norte-americano Lyman Ray 

Patterson em Copyright numa perspectiva histórica, o Estatuto – cujo nome se deve à 

efetivação ter ocorrido durante o reinado de Anne – foi apenas a culminância de um longo 

processo, do qual fazem parte três modalidades de direitos autorais: os direitos da 

Stationer‟s Company (Companhia dos Papeleiros), a patente de impressão, que se tratava da 

versão inglesa do privilégio, e o controle governamental da imprensa (Patterson, 1968). Na 

Idade Média, qualquer pessoa provida de pena e superfície favorável à escrita podia copiar 

qualquer texto. Com a introdução da imprensa em 1476 por William Caxton, os editores e 

livreiros sentiram necessidade de assegurar retorno financeiro, uma vez que a impressão 

mecânica exigia investimentos elevados de capital.  

Em 1557, em resposta a uma petição desses grupos, instituiu-se por concessão real 

um monopólio à guilda Stationer’s Company, que limitava a permissão de publicação a 

                                                
15 Tradução do autor ―Dethrone the absolute author… and recast him, not as a private individual (the absolute 

bourgeois), but rather as a public servant, as the model citizen‖. 
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seus membros registrados. Nesse período, conforme observa Rose, o que se entende hoje 

por direitos autorais era designado por copy/cópia, termo que se referia tanto ao original 

quanto ao direito de reproduzi-lo.  

A patente de impressão, por sua vez, surgiu concomitantemente à Stationer’s 

Company como outro mecanismo de regulação da circulação de obras. Assemelhava-se ao 

privilégio alemão por se tratar de uma permissão pelo rei. Instituída para proteção e 

promoção do comércio livreiro inglês, podia ser obtida por qualquer pessoa, mas, apesar 

disso na maioria das vezes era concedida a membros da Stationer’s Company. Desta 

maneira, os tipos de permissão sustentaram e reforçaram o monopólio que caracterizou os 

séculos XVI e XVII. De acordo com Rose, o principal propósito deste monopólio não era 

assegurar o direito dos impressores, mas garantir um sistema de controle mais rígido sobre 

a reprodução de material escrito. Ele cita o começo da carta da companhia para demonstrar 

o propósito da realeza: 

Sabemos nós, considerando e manifestadamente percebendo que 

certo sediciosos e heréticos livros de rimas e tratados são 

diariamente publicados e impressos por tais diversas escandalosas, 

maliciosas, cismáticas e heréticas pessoas, não apenas movendo 

nossos súditos e vassalos para a sedição e desobediência contra 

nós, nossa coroa e dignidade, mas também para renovar e criar 

grandes e detestáveis heresias contra a fé e vibração da doutrina 

católica da Igreja da Mãe Sagrada, e desejando fornecer uma 

solução adequada a essa situação (ARBER apud. ROSE, 1993: 

12).
16

 

 

Ao ceder um direito de cópia, o que de fato ocorria era a concessão do direito de 

impressão e a garantia que ninguém mais a publicaria.  Patterson chama este período como 

de regulamentação, uma vez que se tratavam das primeiras leis sobre a hoje chamada 

propriedade intelectual. Embora já houvesse alguns indícios de que os autores pensavam 

em obter o controle da permissão sobre a primeira impressão de suas obras, somente a 

Stationer’s Company podia ceder direitos. Rose concorda e acrescenta: 

 

O regime no qual o direito dos papeleiros foi criado era o que 

podemos chamar de um regime de regulação antes de um regime de 

                                                
16 Tradução do autor.  ―Know ye that we, considering and manifestly perceiving that certain seditious and 

heretical books rhymes and treatises are daily published and printed by divers scandalous malicious 

schismatical and heretical persons, not only moving our subjects against us, our crown and dignity, but also to 

renew and move very great and detestable heresies against the faith and sound catholic doctrine of Holy 

Mother Church, and wishing to provide a suitable remedy in this behalf‖. 
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propriedade. A guilda estava preocupada com a regulação do 

comércio de livros, e o estado se preocupava com a regulação do 

domínio público. Como tanto o direito autoral como a censura eram 

entendidos em termos de regulação da imprensa, era difícil sequer 

pensar neles como práticas distintas
17

 (ROSE, 1993: 12).  

 

Os autores da época não eram totalmente desprezados, contudo. Conforme pontua 

Patterson, a relação entre autores e papeleiros existia num nível sofisticado e complexo. Os 

últimos reconheciam que quem escrevia tinha alguns direitos e a prática entre as partes era 

de cooperação, mas isso se dava mais em relação aos direitos pessoais do autor que aqueles 

ligados à propriedade.  Conforme explica o estudioso norte-americano, direitos pessoais são 

aqueles em geral entendidos como naturais ou hereditários, e não regulados pela lei. Os 

impressores entendiam que uma obra, antes de divulgada, pertencia a quem a criava. Tão 

logo tivessem acesso a ela, no entanto, estavam livres para reproduzi-la.   

Já de um ponto de vista legal, a permissão para publicar um trabalho se traduzia em 

termos antes negativos que positivos. Isso significa que os editores reconheciam a 

obrigação de pagar ao autor e obter sua permissão para publicação de sua obra, mas, como 

os autores não tinham direitos exceto aqueles pessoais, a permissão para a impressão na 

verdade era uma garantia por parte de quem criava uma obra que esta pessoa não se 

objetaria à sua publicação posteriormente.  

O sustento dos escritores, assim como na Alemanha, se devia, sobretudo, a mecenas. 

Como observa Rose, ―a figura do autor proprietário depende de um conceito do indivíduo 

como essencialmente independente e criativo, algo incompatível com a ideologia do estado 

absolutista‖. O fato de o pagamento aos autores pelos seus manuscritos ser considerado 

mais propriamente como uma recompensa corresponde perfeitamente à condição de 

produção cultural anterior ao regime de mercado. Como acrescenta Rose, ―os textos podiam 

servir para enobrecer ou imortalizar grandes mecenas e, com isso, talvez redundar em 

cargos ou outros favores a seus autores‖ (Ibidem, 13).  

Embora a legislação tenha permanecido a mesma nos séculos XVI e XVII, os tipos 

de discurso ligados aos direitos autorais se transformam nesse período. A forma das 

                                                
17 Tradução do autor. ―The regime in which stationer’s copyright was Born was what we might call a regime 

of regulation rather than a regime of property. The guild was concerned with the regulation of the book trade, 

and the state was concerned with the regulation of public discourse. Since both copyright and censorship were 

understood in terms of regulation of the press, it was difficult even to think about them as separable 

practices‖. 
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entradas no livro de registros da Stationer’s Company sofre alterações: enquanto as 

primeiras anotações se referem às autorizações para impressão, como, por exemplo, ―Owyn 

Rogers possui permissão para imprimir um balé intitulado Tenhais piedade dos pobres‖
18

, a 

maneira correta de se dizer que um livro entrara no registro da companhia no Século XVII 

no entanto se parecia mais à seguinte: ―As mãos do Mestre Roger Le Strange e Mestre 

Luke Fawne recebem a posse de um livro chamado Birinthea, um Romance escrito por 

J.B.‖ (Ibidem, 14). 

Embora Patterson note que, apesar da forma das entradas, a base legal para o direito 

autoral continuasse a mesma – uma permissão da companhia para um membro -, Rose 

sugere que no Século XVII um vácuo entre a instituição dos direitos dos papeleiros, 

baseada numa concepção tradicional da sociedade como uma comunidade unida por laços 

de fidelidade e serviço, e a ideologia emergente do individualismo começava a se 

desenvolver (Ibidem, 16).  

Durante o século XVI, tomou corpo uma rejeição nascente ao monopólio da 

Stationer’s Company.  Um ato de licenciamento de 1662 tornava ilegal publicar qualquer 

coisa sem a licença do governo. Além de ampliar a censura, essa licença limitava o número 

de máquinas de imprensa existentes, restringia a importação de livros e confirmava o 

monopólio da Stationer’s Company. Essa licença deveria ser renovada em 1693, mas, 

devido a uma oposição crescente, não o foi. Um dos primeiros a se manifestar contrário a 

ele é o filósofo John Locke, como uma carta para Edward Clarke de 2 janeiro de 1683 

demonstra: 

Que qualquer pessoa ou companhia deva ter patentes exclusivas 

para a publicação de trabalhos antigos é insensato e muito 

prejudicial ao conhecimento; e, para aqueles que compram cópias 

de autores que agora vivem e escrevem, pode ser razoável limitar 

sua propriedade a certo número de anos após a morte do autor, ou a 

primeira impressão do livro, como, digamos, 50 ou 70 anos. De 

uma coisa estou certo, é muito absurdo e ridículo que qualquer um 

agora vivo possa fingir ter uma propriedade, ou um poder para 

empregar a propriedade de qualquer cópia ou escrito de autores que 

viveram antes que a impressão fosse conhecida ou usada na Europa 
(LOCKE, apud. ROSE, 1993: 33) 19.  

                                                
18 Tradução do autor. ―Owyn Rogers ys licensed to printe a ballett Called have pytie on the poore” 
19 Tradução do autor. ―That any person or company should have patents for the sole printing of ancient 

authors is very unreasonable and injurious to learning; and for those who purchase copies from authors that 

now live and write, it may be reasonable to limit their property to a certain number of years after the death of 

the author, or the first printing of the book, as, suppose, fifty or seventy years. This I am sure, it is very absurd 
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Além disso, a revolução de 1688 transformou a liberdade e a propriedade em 

questões de destaque no discurso público. Embora o conceito de autor ainda não estivesse 

definido, começava a existir uma reflexão diferente sobre a natureza do texto. Daniel Defoe 

é um dos primeiros a levar a questão adiante. O escritor de um texto, pensa ele, pode ser 

punido por coisas sediciosas que diz; dessa forma, é simplesmente injusto que esse mesmo 

escritor não possa receber nenhum benefício sobre obras decentes (ROSE, 1993: 35). 

Defoe é uma figura fundamental também para a formação da retórica do autor. A 

figura mais comum nos séculos XVI para se referir ao autor e a sua obra é a de paternidade: 

um livro é o filho de um escritor. Essa imagem, no entanto, criava uma grande dificuldade 

quando aplicada ao mercado. Era consenso na época que um filho de fato descendia de 

alguém, e podia até ser entendido como sua propriedade, mas, daí a pensar que essa criança 

poderia ser vendida no mercado era um escandaloso (Ibidem, 40). Outra metáfora, sugerida 

há muito tempo pelos papeleiros, começava a se desenvolver: a do trabalho literário como 

uma propriedade de terra. 

Antes disso, no entanto, é preciso voltar para o impasse relativo ao fim do Ato de 

Licenciamento. A realeza desejava regulamentar o mercado, tomado por litígios entre 

livreiros e editores piratas e, ao mesmo tempo, acabar com o monopólio da Stationer’s 

Company (ABREU, 2001: 4). Com esse duplo propósito, é aprovado em 1710 o Estatuto de 

Anne: Um Decreto para a Promoção do Conhecimento ao dar a posse das Cópias de 

Livros impressos aos autores ou Adquirentes de tais Cópias durante os Períodos 

mencionados neste documento. Formulado no ano anterior, o documento se baseou em 

muitas das mesmas regras que orientavam o estatuto da Stationer’s Company – para 

conseguir o direito de cópia, em ambos os casos era necessário um registro da obra a ser 

publicada, por exemplo–, mas trazia duas mudanças importantes.  

Em primeiro lugar, o Estatuto incluía uma cláusula que oferecia métodos 

alternativos de registros da Stationer’s Company. Isso tornava impossível o monopólio da 

companhia e tornava os direitos autorais acessíveis a qualquer pessoa, inclusive, mas não 

principalmente, autores. Ou seja, o texto não dizia respeito aos interesses destes, mas antes 

era uma lei a qual todos os livros estavam sujeitos (PATTERSON, 1968: 147).  

                                                                                                                                               
and ridiculous that any one now living should pretend to have a propriety in, or a power to dispose of the 

propriety of any copy or writing of authors who lived before printing was know or used in Europe‖. 
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A outra cláusula importante foi o estabelecimento de um termo de 14 anos para o 

monopólio sobre a cópia de novas obras, e de 21 anos para as obras preexistentes. Findo o 

termo de 14 anos, a propriedade retornava para os autores se estes estivessem vivos que 

podiam renová-la por mais 14 anos. Já o termo de 21 foi colocado porque os interesses 

envolvidos na permissão para copiar estavam estabelecidos havia muito tempo e já tinham 

se tornado por demais poderosos. Estabelecer um limite de mais de 20 anos para 

monopólios que eram antes perpétuos gerava oportunidades para quem dependia desses 

interesses (Ibidem, 148).  

Exceto pelo fato de retomar os direitos sobre suas obras após 14 anos caso 

estivessem vivos e pelo título do documento, os autores não eram mais citados no texto. 

Dar destaque a eles se tratou antes de uma estratégia para conseguir destituir o monopólio 

da Stationer’s Company, conforme demonstra Patterson: 

A ênfase no autor no Estatuto de Anne, implicando que o estatuto 

de direitos autorais dizia respeito aos autores, era mais uma questão 

de forma que de substância. Os monopólios que o estatuto mirava 

estavam estabelecidos havia muito tempo para serem atacados sem 

alguma base para mudanças. A mais lógica e natural base para as 

mudanças era o autor. Embora o autor nunca tivesse possuído 

direito autoral, seu interesse era sempre estadeado pelos papeleiros 

como um meio para o seu fim. Seus argumentos consistiam, 
essencialmente, que sem a ordem no comércio livreiro promovida 

pelos direitos autorais, editores não poderiam publicar livros, e 

dessa forma não pagariam aos autores pelos seus manuscritos. Os 

formuladores do Estatuto de Anne empregaram esses argumentos, e 

o autor foi usado primariamente como uma arma contra o 

monopólio (Ibidem, 147) 20. 

 

O status exato da propriedade da obra pelo autor não foi o propósito do Estatuto, 

mas antes o meio pelo o qual se conseguiu derrubar o monopólio. O Estatuto de Anne, 

dessa forma, não resolveu as questões teóricas por trás da noção da propriedade literária, 

mas ainda assim representou um momento importante de transformação cultural. Durante 

os séculos anteriores, os direitos autorais se tratavam mais de uma questão de censura que 

                                                
20 Tradução do autor. ―Emphasis on the author in the Statute of Anne implying that the statutory copyright 

was an author’s copyright was more a matter of form than of substance. The monopolies at which the statute 

was aimed were too long established to be attacked without some basis for change. The most logical and 

natural basis for the changes was the author. Although the author had never held copyright, his interest was 

always promoted by the stationers as a means to their. Their arguments had been, essentially, that without 

order in the trade provided by copyright, publishers would not pulish books, and therefore would not pay 

authors for their manuscripts. The draftsmen of the Statute of Anne put these arguments to use, and the author 

was use primarily as a weapon against monopoly.  
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de propriedade. A passagem do estatuto marca o divórcio dos direitos autorais da censura e 

seu restabelecimento sob a rubrica da propriedade antes que da regulação (ROSE, 1993: 

48). 

 Trinta anos depois da aprovação do Estatuo de Anne, a questão fundamental ligada 

aos direitos autorais tornou-se a natureza do direito do autor.   O termo de 21 para obras 

preexistentes contentou a princípio os editores, que não questionaram a base legal do 

documento. As duas interpretações possíveis definiam que o Estatuto poderia tratar-se de 

um privilégio limitado sobre autores ou, por outro lado, estabelecer uma proteção adicional 

para um tipo de propriedade igual a todas as outras, ou seja, perpétua. Quando o termo 

expirou-se, no entanto, a questão veio para o centro do debate. O que exatamente era a 

propriedade literária? Como alguém poderia ter propriedade sobre ideias, cuja existência se 

dava unicamente na mente? (Ibidem, 67).  

Antes disso da resposta destas questões, é útil entender a noção de propriedade 

criada por John Locke, que estabeleceu os termos das discussões nos tribunais. Para Locke, 

a propriedade privada é criada quando o homem remove materiais em seu estado natural e 

os transforma por meio de seu trabalho. Composições literárias eram o produto de trabalho, 

e, portanto, autores tinham direito sobre suas obras. Isto implica um axioma – que cada 

homem possui uma propriedade em sua pessoa. Logo discurso da originalidade está 

intrinsecamente ligado ao da propriedade. (Ibidem, 114). Ambas as noções são 

indispensáveis na compreensão dos casos legais. 

A discussão estendeu-se durante os 60 anos seguintes. Os principais detentores de 

direitos voltaram-se às cortes, primeiro para denunciar casos que entendiam como pirataria, 

e depois para estabelecer o princípio que o direito autoral era uma lei do direito comum e 

por isso permanecia perpétuo a despeito das especificações do Estatuto de Anne. O 

primeiro caso onde a lei do direito comum foi diretamente confrontada foi Tonson contra 

Collins, de 1760. Constatou-se, no entanto, que ambos atuavam de forma combinada para 

testar a lei, e o julgamento foi cancelado.  

Em 1769, os livreiros recorreram e recuperaram o direito perpétuo, no caso Millar 

contra Taylor. O primeiro era um livreiro que havia comprado em 1729 os direitos sobre o 

poema ―As estações‖, de James Thomson. Quando o limite do direito de acordo com o 

Estatuto de Anne expirou, no entanto, Robert Taylor começou a imprimi-los e foi 
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processado por Millar, que clamava um direito perpétuo de acordo com a lei comum 

(LESSIG, 2004: 91). Todo o caso, julgado pela Corte de Chanceria, instância relativa às 

leis do direito comum existentes até o século XIX, gira em torno da questão se esse o 

direito comum sobre a propriedade de uma obra literária existia antes do Estatuto de Anne 

ou não, se o documento se tratava apenas de um direito adicional àquele preexistente. 

A defesa de Millar argumentava que, pelo direito comum, um trabalho pertencia a 

um autor antes de sua publicação. Julgamentos anteriores já haviam definido duas vezes 

(Pope contra Curl, em 1741, e o Duque de Queensberry contra Shebbeare, em 1758) que a 

posse de um manuscrito não significava a autorização para publicá-la. A origem destas 

decisões, no entanto, não tinha base legal anterior, como os casos eram muito recentes para 

possuírem jurisprudência. Sua origem, portanto, remonta a uma transformação na 

concepção do autor: 

Porque é justo que um autor consiga o lucro pecuniário de sua 

própria engenhosidade e trabalho. É justo que outro não possa 

utilizar seu nome sem seu consenso. É adequado que ele possa 

decidir quando publicar, ou se é que ele queira publicar. É 

adequado que ele escolha não só a época, mas a maneira de 

publicação. É adequado que ele escolha aos cuidados de quem ele 

vai confiar a acuidade e correção da impressão; em qual 

honestidade ele confiará, para que não haja erros; entre outras 
razões do mesmo efeito. (ER apud ROSE: 80). 

 

 Esta explicação mostra uma alteração radical no conceito de obra e de autor. Se até 

50 anos antes, a publicação de um trabalho podia acontecer até mesmo contra a vontade de 

seu escritor, sendo sua autorização, conforme o demonstrado, apenas uma garantia de não 

objeção agora a ideologia de que os direitos da obra dependiam de quem a produzia eram a 

palavra de ordem. Restava, desta maneira, descobrir se os direitos do autor continuavam 

após a publicação, e foi exatamente nesta lógica que o proponente do caso, Lord Mansfield, 

se manifestou no tribunal. Ele levantou as seguintes conseqüências caso fosse negada a 

perpetuidade do uso de uma obra para os autores: 

Ele não é mais o mestre do uso de seu nome. Ele não tem controle 
sobre a correção de sua obra. Ele não pode prevenir incorreções. 

Ele não pode alterar erros. Ele não pode mudar ou cancelar uma 

edição incorreta. Qualquer um pode imprimir, piratear e perpetuar 

as imperfeições, para a desgraça e contra a vontade do autor; pode 

propagar sentimentos sob seu nome, os quais ele desaprova, repele 

e se constrange perante. Ele não pode exercer controle à maneira 

pela qual ou as pessoas pelas quais seu trabalho será publicado. 

(Ibidem, 80). 
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 Os defensores, por sua vez, tentaram levar a discussão para a natureza da definição 

de propriedade. ―Que todo homem seja gratificado com os frutos de seu próprio trabalho, 

eu prontamente admito‖ (Ibidem, 86) 
21

, disse o defensor Yates, antes de acrescentar: 

Mas a propriedade aqui reinvidicada é totalmente ideal: um 

conjunto de ideias que não são limites ou marcas, nada que seja 

capaz de posse visível; nada que possa sustentar qualquer uma das 

qualidades ou exigências de propriedade. Toda a sua existência está 

unicamente na mente; incapaz de qualquer outro modo de aquisição 

ou desfrute, exceto pela posse mental ou apreensão; nenhuma 

invasão pode alcançá-la; nenhum dano pode afetá-la; nenhuma 

fraude ou violência a diminui ou prejudica. Contudo são esses os 
fantasmas aos quais o autor se agarra e se confina; e é disso que a 

queixa contra o réu o acusa de ter roubado (ER apud ROSE: 87).22 

 

  Os proponentes, portanto, se focavam no direito comum, enquanto os 

defensores se focavam na natureza da obra. O caso acabaria vencido por Millar e os 

defensores da perpetuidade, mas, de qualquer forma, no centro das discussões estavam o 

autor e a obra, uma pessoa e uma coisa. Conforme já mencionado no estudo da emergência 

do autor na Alemanha, no período pós-renascentista o texto costumava ser entendido menos 

como uma coisa que como um ato. Os direitos da Stationer’s Company também não se 

preocupavam exatamente com a propriedade das obras, mas antes como a permissão para 

reproduzi-las. Agora, o direito autoral estava sendo pensado como uma reivindicação para, 

citando um jurista da época favorável à perpetuidade garantida pelo direito comum, ―a 

exclusiva e despótica dominação... em total exclusão dos direitos de qualquer outro 

indivíduo no universo‖ (ROSE, 1993: 88).  

O outro caso fundamental envolve o mesmo poema de Thomson. Como aponta 

Rose, isso não foi acidental: embora se tratasse de uma obra popular, As estações não era 

considerado um tesouro nacional da magnitude das peças de Shakespeare ou da obra de 

John Milton. Além, conforme aponta Rose, o poema se tratava da perfeita obra literária 

lockeana, onde, a natureza, com montanhas, florestas, planícies e rios serve de cenário para 

                                                
21

 Tradução do autor. ―That every man is intitled to the fruits of his own labour, I readily admit‖ 
22

 Tradução do autor. ―But the property here claimed is all ideal; a set of ideas which have no bounds or marks 

whatever; nothing that is capable of a visible possession; nothing that can sustain any one of the qualities or 

incidents of property. Their whole existence is in the mind alone; incapable of any other modes of acquisition 

or enjoyment, than by mental possession or apprehension; safe and invulnerable, from their own 

immateriality; no trespass can reach them; no tort affect them; no fraud or violence diminish or damage them. 

Yet these are the phantoms which the Author would grasp and confine to himself: and these are what the 

defendant is charged with having robbed the plaintiff of. 
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meditações morais e filosóficas. Era, portanto, a natureza retratada pelo poeta com a marca 

de sua própria personalidade reproduzida (Ibidem, 114).  

A principal figura do caso é Alexander Donaldson, um livreiro escocês que 

começou a carreira em 1750 em Edimburgo vendendo obras cujas propriedade estavam 

expiradas pelo Estatuto de Anne. Com a decisão do caso Millar, que definia o direito 

autoral como perpétuo, o livreiro se mudou para Londres, onde abriu uma livraria que 

vendia livros por um terço dos preços praticados oficialmente. Isso o levou a ser processado 

diversas vezes, processos que ele respondeu escrevendo suas próprias Considerações sobre 

a natureza e origem da propriedade literária, onde acusava os livreiros londrinos de 

―combinação desleal, a partir da qual conspiraram para derrubar toda concorrência e 

suprimir a venda de todo livro reimpresso em qualquer outra parte do Reino Unido‖ 
23

 

(DONALDSON apud ROSE, 1993: 93).  

Andrew Millar morreu em 1768, enquanto aguardava a decisão do caso que 

colocaria o seu nome na história. No ano seguinte à sua morte, após sua vitória legal, os 

direitos sobre sua obra foram vendidos para um sindicato de editores que, entre seus 

membros, incluía Thomas Beckett. Este processou Donaldson pela reprodução ilegal de As 

estações, que, após ser considerado culpado em primeira instância, recorreu à Casa dos 

Lordes. A natureza da propriedade literária estava pronta para julgada pela corte máxima da 

Inglaterra (ROSE, 1993: 95).  

Três questões foram levantadas para os juízes. Em primeiro lugar, se um autor 

possuía um direito comum para controlar a primeira publicação de sua obra. Depois, caso 

esse direito existisse, se ele continuava após a morte do autor. Por fim, caso o direito 

sobrevivesse à publicação, se ele deixava de existir com o Estatuo de  Anne. Os 

proponentes dos direitos perpétuos citaram a necessidade de se recompensar os autores. 

Lord Camden, advogado de defesa, argumentou que a perpetuidade seria danosa à 

literatura.  Ela iria, de acordo com as palavras ditas no tribunal, ―encorajar o espírito a 

escrever por dinheiro; o que é uma desgraça para o escritor, e para sua própria época‖, 

conforme diz um memorando do julgamento. Tentaram ligar a literatura ainda às invenções, 

                                                
23 Tradução do autor. ―Unlawful combination, whereby the London booksellers have conspired to beat down 

all opposition, an to suppress the sale of every book reinprinted in the other part of the United Kingdom‖ 
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sujeitas às leis de patentes com prazo limitado de 20 anos. Tanto a ciência quanto o 

―conhecimento deveriam ser livres como água e o ar‖. Ainda:  

Bacon, Newton, Milton e Locke instruíram e deliciaram o mundo; 

seria injusto tais homens negociarem com um livreiro sujo por um 

camalhaço de papel impresso. Quando o livreiro ofereceu cinco 
libras a Milton por seu Paraíso Perdido, ele não os rejeitou e 

lançou seu poema às chamas, nem aceitou a miserável esmola 

como a recompensa de seu trabalho; ele sabia que o real valor de 

sua obra era a imortalidade, e que a posteridade o pagaria (CASES 

OF THE APPELANTS apud. ROSE: 105).24  

 

 A idealização dos autores como espíritos divinos desprovidos de interesses 

materiais provocou uma reação da historiadora Catharine Macaulay, que, numa carta 

publicada duas semanas antes do veredicto final, citava o interesse de Shakespeare em ver 

sempre seu teatro cheio para ironizar a argumentação da defesa (ROSE, 1993: 106). Em 

relação à aproximação entre inventores e escritores, no entanto, Macaulay concordava. Os 

primeiros cuidavam das questões cotidianas, enquanto os últimos estavam ocupados com ―o 

desenvolvimento da mente humana‖. Além disso, a carta definia que as invenções poderiam 

ter seu valor acessado a qualquer hora, enquanto uma obra literária tomava tempo para ser 

entendida por uma mente vulgar (ROSE, 1993: 106).  

Conforme observa Rose, a retórica do advogado de defesa revela um temor de 

contaminação dos autores pelo mercado. Macaulay aceita este, mas ainda coloca quem 

escreve em clara superioridade em relação ao resto da humanidade (ROSE, 1993: 107). A 

concepção desta última, no entanto, seria mais similar à decisão dos juízes, que 

determinariam a validade do Estatuto de Anne e portanto a inexistência de um direito 

comum sobre a propriedade literária. O público, que durante meses acompanhou o caso – o 

bissemanário Edinburgh Advertiser chegou a defini-lo como ―a causa privada que mais 

atraiu atenção‖ (Ibidem, 96) – saiu às ruas para celebrar. Estava criado o domínio público 

(LESSIG, 2004: 93).  

 

 

                                                
24

 Tradução do autor. ―Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the world; it would be 

unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much as a sheet of letter-press. When the 

bookseller offered Milton five pounds for his Paradise Lost, he did not reject it, and commit his poem to the 

flames; nor did he accept the miserable pittance as the reward of his labor; he knew that the real price of his 

work was immortality, and that posterity would pay it‖. 
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4 – FUNCIONAMENTO DO DIREITO AUTORAL HOJE 

4.1 – A originalidade e suas consequências  

Desde sua criação na sua forma moderna na Europa há mais de 300 anos, os direitos 

autorais prosperaram e ajudaram a definir novos padrões na circulação dos bens culturais 

mundiais. O alcance da proteção inicial sobre obras literárias expandiu-se para diversas 

outras áreas da cultura, de modo que, se consultada a legislação brasileira atual relacionada 

à área hoje, prestes a ser substituída, encontram-se protegidas ―as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro‖. Essas criações atualmente incluem, além das obras 

literárias, conferenciais, alocuções, sermões, obras dramáticas, audiovisuais, composições 

musicais, obras de desenho, pintura e gravura, cartas geográficas, traduções, antologias, 

dicionários, programas de computador, entre outros (L9610, 1998: art. 7)
25

.  

Além de terem aumentado sua abrangência sobre o tipo de obra protegida, os 

direitos autorais também ganharam uma maior duração e alcance geográficos. Desde a 

Convenção de Berna, realizada em Paris em 1886, o comércio de bens culturais no mundo 

tenta ser regulada por meio de tratados. Atualmente 157 países são signatários da 

Convenção, que, junto com outros acordos, é um requisito para quem deseja fazer parte do 

comércio mundial (LESSIG, 2004).  

O tempo mínimo de proteção às obras aumentou de 14 anos, de acordo com o 

estabelecido pelo Estatuto de Anne, para no mínimo o tempo de vida do autor somado a 50 

anos, mas em muitos países, como no Brasil e nos Estados Unidos, chega ao tempo de vida 

somado a 70 anos. Para formas de produção coletivas, como os programas de computador, 

a proteção é de no mínimo de 50 anos da data de criação, Além disso, mecanismos de 

identificação e registro das obras criadas, importantes no começo dessa história, foram 

definidos como dispensáveis pela lei. Na atualidade, um autor tem os direitos sobre seu 

material tão logo o produz.  

                                                
25 Lei 9610 de direitos autorais  – www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9610.htm, acesso em 25 de outubro de 
2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9610.htm
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Apesar disso, algumas características dos modelos originais de direitos autorais 

permanecem presentes na atualidade. Em primeiro lugar, essas leis existem com o mesmo 

propósito de quando foram criadas: 

Os custos de se criar trabalhos muitas vezes são altos enquanto os 

custos de reprodução são baixos e, uma vez criados, os trabalhos 

podem ser reproduzidos rapidamente sem alterar o original. Em um 

mundo onde essa reprodução não esteja contida, um autor não será 

capaz de recuperar os custos de um trabalho e portanto abandonará 

seus esforços criativos em favor de algo que o remunere melhor. 

Para oferecer ao autor um mercado em que possa buscar 

compensação para suas criações, estabelecemos direitos de 

propriedade sobre suas obras e permitimos que ele venda ou alugue 

esses direitos para outros (LITMAN, 1990: 5)26.27 

 

 O objetivo destas leis, portanto, é encorajar a criação. Para que isso aconteça, 

promove-se uma distinção entre o público e o privado, garantindo um direito limitado de 

exclusividade. Conforme aponta Peter Jaszi, porém, essa distinção possui uma contradição 

desde sua fundação. Por um lado, o direito autoral procura promover e disseminar obras 

realizadas por ―autores‖ publicamente. Por outro, oferece aos criadores o poder de restringir 

ou negar a distribuição de seus trabalhos. Essa diferença de propósitos, acrescenta o 

estudioso norte-americano, se prova impossível quando testada na prática, porque não há 

maneiras de servir a um dos objetivos sem desservir ao outro. Dessa forma, ainda hoje se 

discute qual é a recompensa apropriada para compensar a disponibilidade pública de uma 

obra, por quanto tempo o direito autoral deve durar e quão protegido um trabalho deve ser 

para não produzir restrições desnecessárias a seu acesso. ―Diferentes doutrinas construídas 

são simples tentativas de mediar a contradição fundamental entre o benefício público e a 

recompensa privada. Sua instabilidade é garantida porque os dois objetivos são 

irreconciliáveis‖ (JASZI, 1991: 464). 

                                                
26

  
27 The cost of creating the works is often high, the cost of reproducing them is low, and once created, the 

works may be reproduced rapaciously without depleting the original. In a world in which such reproduction is 

not restrained, an author will be unable to recover the costs of creating a work and will  therefore forgo the 

creative endeavor in favor of something more remunerative. To provide the author with a market in which she 

can seek compensation for her creation, we establish property rights in her work and allow her to sell or lease 

these rights to others. 
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 Citando Claude Lévi-Strauss, Jaszi acrescenta que uma maneira de mediar 

princípios conflitantes é substituir um par de termos contrastantes por outro que, 

superficialmente, parece uma oposição mais reconciliável. Seguindo esta lógica, as leis de 

direitos autorais procuram substituir essa oposição enfatizando a dicotomia entre ideia e 

expressão – a mesma criada por Fichte na Alemanha na segunda metade século XVIII, nos 

termos de forma e conteúdo (Ibidem, 465). 

 O problema dessa distinção é que ela torna-se impossível de ser diferenciada na 

prática: por baixo de si, a tensão entre o público e o privado permanece (Ibidem, 465). 

Conforme Litman aponta, o sistema de direitos autorais cria direitos semelhantes aos de 

propriedade. Autores possuem direitos exclusivos de controle, e a invasão desses direitos, 

em qualquer sistema de direitos autorais, é formulada de forma semelhança à invasão da 

propriedade, sujeitando seus infratores a estatutos de fraude (LITMAN, 1990: 5)
28

.  

Essa inspiração em modelos de propriedade física torna-se problemática por no 

mínimo uma parcela da propriedade intelectual não ser nem tangível nem única, conforme 

demonstra James Boyle: 

Na propriedade pessoal ou real, uma pessoa pode ao menos apontar 

para um par de sapatos ou uma casa e dizer ―eu possuo isso‖, e ter 

algum senso de confiança que a afirmação significa algo... Não é 

todo claro que essa confiança seja justificável, mas ao menos a 
propriedade se apresenta como uma ferramenta aparentemente 

coerente da realidade social, e este é um fato de considerável 

importância política e ideológica. Na propriedade intelectual, a 

resposta para a frase ―eu possuo isso‖ pode ser ―o que você quer 

dizer?‖ (BOYLE, 1996: 52).29 

 

De acordo com o que explica Litman, os diferentes tipos de propriedade intelectual 

encontram soluções particulares para esse problema de intangibilidade. O sistema de 

patentes reconhece direitos de propriedade somente quando o requisitante pode demonstra 

                                                
28

 LITMAN, Jessica. The public domain in http://www.law.duke.edu/pd/papers/litman_background.pdf. 
Acesso em 18 de novembro de 2010. 
29 Tradução do autor. ―In presonal or real property, one cana t least point to a pairo f sneakers or a house, say 

―I own that‖, and have some sense of confidence that the statement means something… It is not all clear that 

such confidence is justified, but at least property presents itself as an apparently  coherent feature of social 

reality, and this is a fact of considerable ideological and political significance. In intellectual property, the 

response to the claim ―I own that‖ might be ―what do you mean?‖. 

http://www.law.duke.edu/pd/papers/litman_background.pdf
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que sua invenção é nova e que o inventor foi o primeiro a criá-la. Este inventor também 

necessita especificar a dimensão dos direitos que requisita na sua invenção e demonstrar 

que as originou. Se não conseguir atender a essas exigências, a patente não será autorizada 

(LITMAN, 1990: 7). 

 O sistema de marcas registradas, por sua vez, exige que o requerente prove a 

propriedade de uma marca demonstrando que a utilizou no comércio e que o público a 

reconhece como sua assinatura. Os direitos de propriedade obtidos a partir de tal exposição 

são limitados ao uso exclusivo da marca em circunstâncias nas quais o público tenda a 

perceber como provinda dela. A propriedade de uma marca registrada, portanto, funciona 

como um homônimo. Seu proprietário possui o direito exclusivo de utilizá-la em contextos 

nos quais possa ser entendida como uma marca comercial, mas não possui os direitos 

exclusivos sobre a palavra em outros contextos (Ibidem, 7). 

 O sistema de patentes, portanto, estabelece um tipo de exigências de singularidade e 

tempo para determinar a propriedade de um uso exclusivo. As marcas registradas exigem o 

uso da marca no comércio como uma exigência análoga para determinar a propriedade, e 

estabelece direitos exclusivos para corresponder à percepção do público sobre uma marca 

(Ibidem, 8). 

 O sistema de direitos autorais na maioria dos países hoje, ao contrário, não exige 

nenhuma análise ou validação comparável até que uma disputa legal ocorra. Tudo 

automaticamente possui direitos autorais: fotos pessoais, textos escritos ao acaso, 

composições no violão. Para determinar os limites dos direitos de propriedade, cria-se uma 

ilusão que remonta às origens dos direitos autorais: o criador possui apenas a parte de seus 

discursos por ele, ou o que esses discursos possuem de original. Em outras palavras, apenas 

as partes que não foram copiadas de outras pessoas (Ibidem, 8). 

O conceito de originalidade surge, portanto, como fundamental ainda hoje nos 

assuntos ligados aos direitos autorais. Um trabalho é inelegível para proteção exceto na 

medida em que revela autoria original. O termo autoria é utilizado a partir exigência de 

expressão criativa significativa; originalidade, por sua vez, implica que a expressão 

pertença ao autor ao invés de ser copiada de outra fonte. Conforme coloca Litman: 
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Quando um trabalho autoral é baseado em fontes preexistentes, os 

direitos autorais vão proteger apenas as suas partes originais. A 

originalidade, dessa maneira, determina os limites dos direitos 

autorais. Seu reflexo define o alcance de suas infrações, uma vez 

que a lei protege o autor apenas de cópias ou do uso de parcelas 

originais de seu trabalho, não proibindo a criação independente (e, 

logo, original) de trabalhos semelhantes (Ibidem, 8). 30 

De acordo com a lei, no entanto, original significa apenas que um trabalho não foi 

copiado de outro (ROSE, 1993: 134). Litman acrescenta que esta limitação a aspectos 

originais de uma obra, embora simples de ser estadeada, tem sua aplicação impossível. A 

autora afirma que a capacidade de determinar a origem das inspirações individuais inexiste, 

e que, por isso, os limites das leis de direitos autorais são inevitavelmente indetermináveis 

(LITMAN, 1990: 6). Para demonstrar esta impossibilidade, ela propõe a análise de um caso 

imaginário. O exemplo parte da declaração de um juiz norte-americano que disse que, caso 

um homem magicamente reescrevesse a Ode à urna grega, poema de Keats em domínio 

público, e pudesse provar o feito, este novo poema, embora igual ao anterior, poderia ser 

protegido por direitos autorais, enquanto o de Keats, por encontrar-se desprotegido, poderia 

ser copiado livremente. Litman propõe uma variação do caso: 

Dois estudantes se deparam com a Ode quando um professor a lê 

em aula. Nenhum presta atenção. O primeiro dos meninos esquece 

o poema totalmente; o segundo não tem memória consciente do 

poema, mas as frases de Keats se prendem ao seu subconsciente. 

Ambos os meninos crescem e se tornam poetas sem ter mais 
contato com os trabalhos de Keats, e cada um compõe a Ode à urna 

grega sem ter ciência de que Keats os antecipou. As similaridades 

entre o poema do primeiro poeta são mera coincidência, e ele 

possui os direitos sobre sua obra. O seu segundo poeta, é claro, 

contou inconscientemente com sua memória, e não recebe um 

direito porque copiou seu poema, ainda que inconscientemente, de 

Keats. (Ibidem, 28)  31. 

                                                
30

 Tradução do autor. ―A work is ineligible for copyright protection except  to  the  extent that it reflects 

original authorship.  Authorship is a term used to describe the requirement of a non-trivial amount of creative 

expression;  originality requires that the expression "owe its origin"' to the author  rather than be copied from 

another source. Where a work of authorship is based on preexisting  sources,  copyright will  protect only  the 
portions of  it that are original. Thus, originality determines the boundaries of the copyright. Its mirror image 

defines the scope of copyright infringement since the statute protects the author only from another's copying, 

or use, of the original  portion of her work and does not prohibit the independent (and thus original) creation 

of other similar works. 
31 Tradução do autor. ―Two schoolboys encounter Keats' Ode when their teacher reads it aloud to them in 

class. Neither pays attention. The first of the boys forgets the Ode utterly; the second has no conscious 

memory of the poem, but Keats' turns of phrase stick in his subconscious mind. Both boys grow up to be 

poets with no further contact with the works of Keats, and each composes the Ode on a Grecian Urn with no 
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 Para quem acha o exemplo pouco plausível, um caso real extremo demonstra sua 

relevância. Cega e surda desde os primeiros anos de vida, a poetisa e ativista norte-

americana Hellen Keller foi acusada de plágio aos 11 anos por dar de presente ao diretor de 

sua escola uma história igual a uma já existente. Anos depois, refletindo sobre o trauma de 

ter sido exigida a se explicar diante de uma corte de inquérito, Keller, que aprendera a ler 

por meio de gestos feitos em sua mão, revelou que compreendia suas primeiras 

composições como meros exercícios de ―assimilação e imitação‖, e lamentou que, mesmo 

depois de adulta, embora tentasse, ainda não conseguia produzir composições originais: 

Não consigo sempre distinguir meus pensamentos daqueles que 

leio, porque o que leio se torna a própria substância e textura de 

minha mente. Consequentemente, em quase tudo o que escrevo, 
produzo algo que lembra muito os trabalhos remendados que fazia 

quando aprendi a costurar... (KELLER apud JASZI e 

WOODMANSEE, 1993: 1).32 

 

Tão extremo quanto a situação proposta por Lidman, o caso de Keller demonstra 

bem que a lei propõe a especificar limites sobre originalidade que não podem ser definidos. 

O problema, conforme bem coloca Lidman, não é que a lei faz necessário determinar a 

credibilidade de um autor de acordo com a explicação de suas intenções, mas antes que 

suas intenções são irrelevantes às determinações de originalidade em oposição à cópia. 

Uma infração não exige um mau motivo nem uma intenção culposa, mas apenas o ato de 

copiar. A determinação deste ato é o critério para se averiguar se um autor ultrapassou os 

direitos de outro. Somente quando ficar provado que um autor nunca encontrou um trabalho 

anterior pode-se determinar a diferença entre os dois. Os tribunais, conforme diz Lidman, 

colocam a responsabilidade de provar a originalidade sobre o acusado. A este restam duas 

                                                                                                                                               
awareness that Keats has anticipated him. The similarities of the first poet's poem to that of Keats are sheer 
coincidence, and  he  is  entitled  to  copyright his poem. The second poet, of course, relied unknowingly on 

his subconscious memory,  and  he  is  not  entitled  to  a   copyright because he copied his poem, albeit 

subconsciously, from Keats‖. 
32 Tradução do autor. ―I cannot always distinguish my own thoughts from those I read, because what I read 

becomes the very substance and texture of my mind. Consequently, in nearly all that I write, I produce 

something which very much resembles the crazy patchwork I used to make when I first learned to sew… But 

we keep on trying, because we know that others have succeeded, and we are not willing to acknowledge 

defeat‖. 
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saídas. Ou tenta-se provar que nunca se teve contato com a obra anterior, ou, caso isso não 

seja possível, pode-se buscar mostrar que a própria obra do litigante utiliza referências 

comuns e que, portanto, não estão protegidas por direitos autorais (LITMAN, 1990: 30). 

Litman conclui duas coisas de suas análises: 

A primeira é que o conceito de originalidade é um substituto pobre 

para limites tangíveis entre parcelas de propriedade intelectual 

porque é inerentemente indeterminável. A segunda conclusão é 

mais controversa: o conceito de autor (dentro de seu significo na lei 
de direito autoral) e o conceito de infração (também dentro desta 

lei) são, para efeitos práticos, sinônimos (Ibidem, 31) 33. 

 

Como não há nenhuma maneira de determinar a originalidade de uma obra, a ideia 

de que caso alguém consiga recriar de maneira inteiramente idêntica um trabalho anterior 

essa pessoa estará protegida pela lei se resume a uma simples quimera, aponta a autora. A 

ausência de meios possíveis para determinar a originalidade da nova criação faz com a 

presunção de que houve cópia defina o julgamento do caso. Para responder por que, então, 

o conceito de originalidade, irrelevante em termos legais já que indefinível, continua a ser 

valorizado, Litman recorre a duas explicações. O domínio público, analisado na próxima 

seção deste capítulo, é uma delas. A outra reside no conceito de autor.  

Conforme vimos, desde Fichte a noção de que existe uma oposição entre conteúdo e 

forma ou, para utilizar o vocabulário jurídico contemporâneo, ideia e expressão, definiu a 

autoria. Para a teoria romântica, a expressão é única porque o autor transforma palavras, 

notas musicais, formas ou cores para traduzir impulsos provenientes de sua singularidade. 

Este ser mítico pode ser o repositório de impressões, experiências e do trabalho de outros 

autores, mas sua sensibilidade transforma este material bruto em algo distinto e 

irreconhecível (Ibidem, 34). 

                                                
33 Tradução do autor. ―The first is that the concept of originality is a poor substitute for tangible boundaries 

among parcels of intellectual property because it is inherently unascertainable. The second conclusion is more 

controversial: The concept of authorship (within the meaning of  the copyright law) and the concept of 

infringement (also within the meaning of the copyright law) are, for practical purposes, synonymous‖. 
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Esta argumentação, já tanto citada, possui uma contradição fundamental em seus 

termos. Se a sensibilidade de um autor transforma suas experiências, inclusive com outras 

obras, para criar, esta criação só pode depender de processos conscientes e inconscientes. 

Estes processos desta maneira inevitavelmente são inidentificáveis  até para quem produz a 

obra.  Logo, quando um criador repete elementos de obras já existentes em sua obra, ele 

pode perfeitamente fazê-lo sem o saber. Conforme as análises dos textos de Barthes e 

Foucault já demonstraram, nenhum conhecimento é original. Relembrando uma citação do 

primeiro: 

Um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um 

sentido único, de certo modo teológico (que seria a  ―mensagem‖ 

do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se 

casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é 

original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da 

cultura...  O escritor não pode deixar de imitar um gesto sempre 

anterior, nunca original; o seu único poder é o de misturar as 

escritas, de contrariá-las umas às outras, de modo a nunca se apoiar 

numa delas; se quisesse exprimir-se, pelo menos deveria saber que 

a «coisa» interior que tem a pretensão de «traduzir» não passa de 

um dicionário totalmente composto, cujas palavras só podem 

explicar-se através de outras palavras, e isso indefinidamente 

(BARTHES, 1968: 8). 

 

A crítica de Litman, embora mais comedida, possui validade na análise pragmática 

do discurso legal sobre direitos autorais por demonstrar que, mesmo se um autor empenhar-

se em realizar o sonho romântico de encontrar uma expressão original, contra si e todas as 

outras obras existentes, falhará. Enquanto o filósofo francês pontua que ―o texto é um 

tecido de citações‖, ela pondera que inevitavelmente discursos protegidos atravessarão as 

tentativas de novas expressões. Em suas palavras:  

Um autor, seja um escritor, compositor ou escultor, busca 

comunicar sua própria expressão do mundo. Suas visões são 

formadas a partir de suas experiências, dos outros trabalhos 
autorais com que ele teve contato (que também são suas 

experiências) e da interação entres estes dois. Sua mente não 

organizou tudo isto em compartimentos claros e definidos 

chamados ―coisas que me aconteceram‖, ―coisas que eu li uma 

vez‖ e ―coisas que pensei do nada‖ para permitir que sejam 

retirados os elementos autorais de seus trabalhos. O autor, afinal de 

contas, não viveu essas experiências com tanto afastamento. Um 

fragmento de uma canção escutada se infecta pela forma do lugar 

onde se sentava naquele momento; seu senso sobre uma forma 
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colore-se pelo clima; uma conversa ouvida por alto é pincelada 

pelo livro que se lia no momento. Suas memórias sobre a música, a 

forma, a conversa, filtradas por sua experiência, de fato podem ser 

muito diferentes dos objetos que ele acredita que eles representam. 

(LITMAN, 1990: 36) 
34

. 

 

Um sistema de direito autoral baseado na originalidade inevitavelmente fracassa não 

só porque não existe expressão original, mas também porque essa expressão, mesmo se 

pudesse ser auferida em comparação a obras protegidas anteriormente, estará atravessada 

por elementos protegidos porque, assim como disse Helen Keller anteriormente, esses 

elementos tornam-se a própria substância e textura da mente.   Litman conclui: 

Tal amnésia sobre as fontes do estilo é a dádiva que permite que 

alguém prossiga sem a paralisia que aconteceria caso se 

examinasse cada sentença à procura de ecos de trabalhos anteriores. 

Minha caracterização da autoria como uma combinação de 

absorção, astigmatismo e amnésia não pretende diminuir seu 

mérito. De fato, minha posição é que esta combinação é 

precisamente o processo que possibilita os trabalhos autorais que as 

leis de direitos autorais procuram encorajar. A maneira forte de se 
afirmar isso é dizer que toda autoria é produto de uma remontagem 

astigmática da expressão de terceiros, mas essa formulação forte é 

desnecessária para nossas intenções. Podemos ao invés disso nos 

confiar a uma variação mais suave e dificilmente controversa: 

todos os trabalhos de autoria, até os mais criativos, contêm alguns 

elementos que o autor encontrou primeiro na obra de outrem. Se 

esta definição é precisa, ela implica que o modelo romântico de 

autoria, se levado a sério, comete um desserviço aos autores que ele 

procura descrever.  

Se quiséssemos levar o conceito legal de originalidade a sério, 

precisaríamos garantir que os direitos autorais compreendessem 

apenas aspectos de obras que fossem de fato originais. Não 

poderíamos definir os limites da propriedade de um autor até que 

                                                

34
 Tradução do autor. ―An author, be she writer, composer, or sculptor, seeks to communicate her own 

expression of the world. Her views of  the world are shaped by her experiences, by the other works of 

authorship she has absorbed (which are also her experiences), and by the interaction between the two. Her 

brain has not organized all of this into neat, separable piles entitled "things that happened to me,"' "things I 

read once,"' and "things I thought up in a vacuum"' to enable her to draw the elements of her works of 

authorship from the correct pile. She did not, after all, experience them so discretely. A snatch of a tune she 

heard was infected by the shape of the place where she was sitting when she heard it; her sense of a pattern 

she saw was colored by that day's weather; a conversation she overheard was tainted by the book that she was 

reading at the time. Her memories of the song, the pattern, the conversation, filtered through her experience, 

may in fact seem quite unlike the objects she believes they represent‖. 
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dissecássemos seu processo de autoria para comparar os elementos 

preexistentes de sua reorganização astigmática destes. Argumentei 

antes que tal dissecação seria impossível em termos práticos. Se 

fosse possível, sou confiante que os autores não seriam simpáticos 

a ela (Ibidem, 37) 
35

. 

4.2  Contrapontos legais à originalidade 

Conforme se procurou demonstrar até aqui, os direitos autorais surgiram a partir da 

expansão da popularidade dos meios de reprodução em massa e de uma reestruturação na 

função social do autor soerguida com a valorização da individualidade. Quem escreve 

deixou de ser entendido como um encarregado de transportar mensagens populares ou 

divinas e passou a ser encarado como um alguém que transforma itens da natureza a partir 

de uma característica individual denominada originalidade, o que permitiu que tivesse 

propriedade sobre sua produção. Tal ideia concilia uma tensão entre o que é público e o que 

é privado e fornece justificativas morais e filosóficas para a limitação de cópias que de 

outra forma seriam ilimitadas (BOYLE, 1996: 56). As tentativas de resolver a tensão entre 

as esferas pública e a privada possuem mais um pináculo: o domínio público. 

Na descrição de como o comércio de livros foi regulamentado na Inglaterra no 

século XVII a partir do Estatuto de Anne, se mostrou como foram criados limites de 14 

anos, renováveis por mais 14, para a exclusividade dos direitos de venda de um livro. Após 

este período, tais obras caiam num terreno comum. A escola francesa de direitos autorais 

cunhou o termo domínio público para se referir a este material desprotegido, e a expressão 

se popularizou ao redor do mundo (BOYLE, 2003). Ao definir limites para os usos 

                                                
35

Tradução do autor. ―Such amnesia about the sources of one's diction is a blessing that enables the work to 

proceed without the paralysis that would follow from examining each accretion for echoes of prior works. 

My characterization of authorship as a combination of absorption, astigmatism, and amnesia is not intended to 

diminish its merit. Indeed, my position is that this mixture is precisely the process that yields the works of 

authorship we wish to encourage through the copyright law. The strong form of this argument is that all 

authorship is the product of astigmatic repackaging of others' expression, but this strong form is unnecessary 

for our purposes. We  can  rely  instead  on a milder and hardly controversial  variation: All  works of 
authorship, even the most creative, include some elements  adapted from raw material  that the author first 

encountered in someone else's works. If this description is accurate, it implies that the romantic model of 

authorship, taken seriously, would do grave disservice to the authors it seeks to describe. 

Were we to take the legal concept of originality seriously, we would need to ensure that authors' copyrights 

encompassed only those aspects of their works that were actually original. We could not draw the boundaries 

of  an author's property in the contents of her work until we had dissected her authorship process to pare the 

preexisting elements from her astigmatic recasting of them. I argued earlier that such a dissection would be 

impossible in practical   terms. If it were possible, I am confident that authors would not welcome it‖. 
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exclusivos, no entanto, a lei acabou por criar o próprio mecanismo capaz de sustentar todo 

o sistema de direitos autorais. 

De acordo com o que se demonstrou anteriormente, a noção de originalidade não só 

não sustenta de um ponto de vista filosófico, como, não oferece limites mensuráveis 

quando aplicada à doutrina legal. Como também já foi dito, qualquer espécie de direito 

autoral se baseia numa distinção entre ideia e expressão, distinção indeterminável que 

afirma que as primeiras não são passíveis de proteção, enquanto as últimas sim. Litman se 

pergunta, então: 

Por que o direito autoral não protege ideias? Alguns escritores 

deram a justificativa de que ideias se originam no domínio público. 

Outros disseram que ―meras ideias‖ não merecem o status de 

propriedade privada. Outros autores sugeriram que ideias não são 
protegidas por conta dos escritos da Primeira Emenda. A tarefa de 

diferenciar ideias de expressões para explicar porque a propriedade 

privada é inapropriada para um tipo, mas adequada para o outro 

permanece indefinível, no entanto (LITMAN, 1996: 27) 36.  

 Para responder a essa questão, Boyle coloca que a dicotomia oferece entre ideia e 

expressão oferece: 

Uma base conceitual para direitos de propriedade limitados e 

parciais, sem deturpar completamente a noção de propriedade 

numa ideia de privilégios limitados, temporários e utilitários, 

revogáveis arbitrariamente. Ao mesmo tempo, oferece uma 

justificativa moral e filosófica para limitar os bens comuns, 

regalando aos autores propriedade sobre algo construído sobre os 

recursos do domínio público – da linguagem, da cultura, de 

gêneros, da comunidade científica. Se alguém faz da originalidade 

do espírito a característica singular da autoria e a base para os 
direitos de propriedade, é possível perceber o autor como criador 

de algo totalmente novo – sem recombinar os recursos dos bens 

comuns (BOYLE, 1996: 56). 37 

                                                
36 Tradução do autor. ―Why is that copyright does not protect ideas? Some writes have echoed the 

justification for failing to protect facts by suggesting that ideas have their origin in the public domais. Others 

have implied that ―mere ideas‖ may not be worthy of the status of private property. Some authors have 
suggested that ideas are not protected because of the strictures imposed on copyright by the first amendment. 

The task of distinguishing ideas from expression order to explain why private ownership is inappropriate for 

one but desirable for the other, however, remains elusive‖. 
37 Tradução do autor. ―a conceptual basis for partial, limited property rights, without completely collapsing 

the notion of property into the idea of a temporary, limited, utilitarian stategrant, revocable at will. [At the 

same time it offers] a moral and philosophical : justification for fencing in the commons, giving the author 

property in something built from the resources of the public domain—language, culture, genre, scientific 

community, or what have you. If one makes originality of spirit the assumed feature of authorship and the 
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Esta dicotomia transcende a escola anglo-saxônica de direitos autorais e se espalha 

também à tradição francesa. De acordo com o estudo ―Epistemologia do iluminismo e as 

leis de direitos autorais na França revolucionária de 1777 a 1793‖ (1990) 
38

, de Carla 

Hesse, os direitos autorais surgem no país em 1777, inicialmente como um mecanismo de 

controle do estado absolutista para administrar o monopólio dos editores, de modo similar 

ao inglês. Após a revolução de 1789, o debate se divide entre ideias de Diderot, que 

entende a obra intelectual como propriedade sagrada de seu autor, passível de direitos 

perpétuos, e Condorcet, que entende que o direito autoral deve funcionar como um 

privilégio limitado, de modo a incentivar a criação de novos trabalhos. O resultado deste 

debate é uma ―síntese legal epistemologicamente impura e instável que combina uma noção 

instrumentalista do bem público com uma teoria do autor baseada em direitos naturais‖ 
39

: 

Embora tenha partido de uma retórica de Diderot sobre a santidade 

da criatividade individual como um direito inviolável, a lei não 

respeitou rigorosamente as conclusões a que Diderot chegou desta 

posição. Em contraste com os privilégios de autor de 1777, a lei 
não reconheceu o direito autoral além de sua vida, mas consagrou a 

noção de que o único herdeiro da obra de um autor era a nação 

como um todo. Esta noção de um de domínio público de acesso 

democrático à herança cultural comum onde nenhuma 

reivindicação particular pudesse ser feita, não se deve à Diderot, 

mas a crença de Condorcet de que as verdades eram dadas na 

natureza e, embora intermediadas por mentes individuais, 

pertenciam em última instância a todos. O progresso do 

conhecimento humano dependia não em exigências de 

conhecimento privado, mas no acesso livre e equitativo ao 

iluminismo. Os direitos de propriedade de um autor foram 
concebidos como uma recompensa por seu serviço como um agente 

do iluminismo por meio da publicação de suas ideias. A lei de 1793 

cumpriu esta tarefa de síntese por meio de negociações políticas 

mais do que por meditação filosófica – isto é, reformulando a 

identidade política do autor nos primeiros anos da revolução, de 

uma criatura privilegiada do estado policial absolutista a um 

servidor do iluminismo público (HESSE, 1990: 121) 40. 

                                                                                                                                               
touchstone for property rights, one can see the author as creating something entirely new—not recombining 

the resources of the commons‖. 
38 Tradução do autor.  ―Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary France, 

1777-1793‖. 
39 Tradução do autor. ―an epistemologically impure and unstable legal synthesis that combined an 

instrumentalist notion of the public good with a theory of authorship based on natural rights.‖ 
40 Tradução do autor. ―Although it drew on a Diderotist rhetoric of the sanctity of individual creativity as an 

inviolable right, it did not rigorously respect the conclusions Diderot drew from this position. In contrast to 
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Nos dois casos, desta forma, o domínio público surge como o terreno alternativo à 

propriedade intelectual. Assim como ocorreu no caso da originalidade, no entanto, sua 

definição permaneceu indisputada até recentemente. Sua definição inicial o colocava como 

a maneira de evitar monopólios, que produziriam escassez artificial, preços elevados e 

baixa qualidade. Além disso, temia-se que a propriedade intelectual, especialmente aquelas 

válidas por longos períodos, dessem controle demais para indivíduos ou corporações sobre 

aspectos vitais da cultura (BOYLE, 2003: 58). 

Esta posição, conforme observa Boyle, representa antes uma crítica do monopólio 

que uma defesa do interesse público. Ela começou a ser reavaliada em 1981 no artigo 

―Reconhecendo o domínio público‖, de David Lange. Motivado por expansões na 

propriedade intelectual nas décadas de 1960 e 1970, Lange afirma que uma das principais 

motivações dessas expansões era que as leis de propriedade intelectual eram abstratas e 

imprecisas. Ele afirma dois princípios: 

O primeiro é que a teoria da propriedade intelectual deve sempre 

aceitar algo como ―uma terra de ninguém‖ em suas fronteiras; 

casos duvidosos de infração devem sempre ser resolvidos 

favoravelmente aos defensores. O outro é que nenhum interesse 

exclusivo deve nunca ser reconhecido afirmativamente a não ser 

que seu oposto conceitual também o seja. Cada direito deve ser 

marcado claramente contra o domínio público (LANGE apud. 

BOYLE, 2003: 59) 41. 

Jennifer Litman levou essa crítica adiante. Se a originalidade inexiste, ela coloca, o 

domínio público atua como a própria ferramenta capaz de fazer qualquer sistema de direitos 

                                                                                                                                               
the privilège d’auteur of 1777, the law did not recognize the author’s claim beyond his lifetime but 

consecrated the notion that the only true heir to an author’s work was the nation as a whole. This notion of a 

public domain, of democratic access to a common cultural inheritance on which no particular claim couldbe 

made, bore the traces not of Diderot, but of Condorcet’s faith that truths were given in nature and, although 

mediated through individual minds, belonged ultimately to all. Progress in human understanding depended 

not on private knowledge claims, but on free and equal access to enlightenment. An author’s property rights 
were conceived as recompense for his service as an agent of enlightenment through publication of his ideas. 

The law of 1793 accomplished this task of synthesis through political negotiation rather than philosophical 

reasoning—that is, by refashioning the political identity of the author in the first few years of the Revolution 

from a privileged creature of the absolutist police state into a servant of public enlightenment‖. 
41 Tradução do autor. ―One is that intellectual property theory must always accept something akin to a ―no-

man’s land‖ at the boundaries; doubtful cases of infringement ought always to be resolved in favor of the 

defendant.  The other is that no exclusive interest should ever have affirmative recognition unless its 

conceptual opposite is also recognized.  Each right ought to be marked off clearly against the public domain‖. 
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autorais funcionar. Se não houvesse uma esfera comum, a necessidade de se provar a 

originalidade de um trabalho tornaria o sistema inviável. O domínio público permite:   

Que continuemos a exaltar a originalidade sem reconhecer que as 

defesas de que devemos levar a originalidade a sério são meras 

pretensões. Ele fornece uma ferramenta fundamental para um 

sistema de outra forma inviável ao reservar material livre de autoria 

a todos, deixando este material livre para outros autores usarem. O 

domínio público permite que a lei de direitos autorais evite um 

confronto com a pobreza de alguns dos pressupostos nos quais ela 

está baseada (LITMAN, 1990: 45).42 

Na última década, uma série de estudos procurou entender a importância da 

existência dessa área comum quando aplicada à esfera da propriedade intelectual.  Um 

desses principais estudiosos é o especialista em direito digital Lawrence Lessig, que 

entende os bens comuns como uma espécie de commons  - em tradução livre, bens comuns. 

Em suas palavras:  

Por bens comuns, quero dizer um recurso que é livre. Não 

necessariamente livre de custos, mas, caso esse exista, que então 

seja de forma imposta neutramente ou igual. O Central Park é um 

bem comum: um extraordinário recurso de calma no centro de uma 

cidade que é tudo menos isso; uma fuga e um refúgio, que qualquer 

pode tomar e usar sem a permissão de qualquer outro. As ruas 

públicas são um bem comum: seguindo nenhuma regra senão as 

suas, você entra nelas e vai na direção que desejar. (...) Nenhuma 

permissão é necessária, nenhuma autorização pode ser exigida. 
Esses são bens comuns porque eles estão no alcance dos membros 

de uma comunidade sem a permissão de ninguém. São recursos que 

são protegidos por uma regra de responsabilidade antes que por 

uma de propriedade. Não se trata de dizer que nenhum controle está 

presente, mas que o tipo de controle é diferente daquele concedido 

à propriedade (LESSIG, 2002: 1783) 43. 

                                                
42 Tradução do autor. ―It permits us to continue to exalt originality without acknowledging that our claims to 
take originality seriously are mostly pretense. It furnishes a crucial device to an otherwise unworkable system 

by reserving the raw material  of authorship to the commons, thus leaving that raw material  available for 

other authors to use. The publ ic domain thus permits the law of copyright to avoid a confrontation with the 

poverty of some of the assumptions on which it is based. 

43 Tradução do autor. ―By a commons I mean a resource that is free. Not necessarily zero cost, but if there is a 
cost, it is a neutrally imposed, or equally imposed cost.  Central Park is a commons: an extraordinary resource 

of peacefulness in the center of a city that is anything but; an escape and refuge, that anyone can take and use 

without the permission of anyone else. The public streets are a commons: on no one’s schedule but your own, 

you enter the public streets, and go any direction you wish.  (…) No permission is necessary; no authorization 

may be required. These are commons because they are within the reach of members of the relevant 

community without the permission of anyone else.  They are resources that are protected by a liability rule 
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Como se vê, a definição de Lessig para os bens comuns difere da de Litman. 

Enquanto a primeira coloca o domínio público como meramente o território de fora do 

direito autoral, que, ao mesmo tempo, permite que o sistema funcione, Lessig define esse 

tipo de bem como algo que está sujeito a algum tipo de controle, mas um controle que não 

se dá na esfera da propriedade, mas sim em relação à distribuição e administração dos bens 

públicos.  

Conforme coloca James Boyle, o domínio público possui muitas definições. Ele 

entende que essas amplas definições são unidas pelo pressuposto de que todos se referem a 

uma mesma posição – um lugar oposto ao da propriedade. O principal delas é que todas 

definem o funcionamento da propriedade intelectual – entre elas o direito autoral, 

logicamente – como um balanço entre o que é propriedade e o que não é (BOYLE, 2004).  

Lessig compartilha desse pressuposto em sua crítica ao direito autoral na era digital. 

Conforme ele coloca no livre Cultura livre, de 2004, o direito autoral funciona a partir de 

limitações de normas, da lei, do mercado e de sua arquitetura. A lei regula as cópias 

ameaçando punir quem infringe os direitos. As normas também punem quem viola uma 

regra, mas trata-se de uma punição provocada por uma comunidade. O mercado é um 

terceiro tipo de limitação, impondo limitações sobre o que se pode fazer a partir das 

finanças. A arquitetura, por fim, se trata dos meios para que as cópias aconteçam – da 

tecnologia. Essa situação se altera com a internet:  

Há um equilíbrio entre lei, normas, mercado e arquitetura. A lei 

limita a capacidade de copiar e compartilhar conteúdo, impondo 

penalidades naqueles que copiam e compartilham conteúdo. Essas 

penalidades são reforçadas por tecnologias que fazem difícil copiar 

e compartilhar (arquitetura) e caro copiar e compartilhar (mercado). 

Finalmente, tais penalidades são alimentadas por normas que todos 

conhecemos – crianças, por exemplo, tomando discos de outras 
crianças. Esses usos de material protegido podem ser infrações, 

mas as normas de nossa sociedade (antes da internet, no mínimo) 

não tinham problemas com tais casos de infração. 

Entra a internet, ou, mais exatamente, tecnologias como o mp3. 

Agora as limitações da arquitetura mudam dramaticamente, assim 

                                                                                                                                               
rather than a property rule.  The point is not that no control is present; but rather that the kind of control is 

different from the control we grant to property‖. 
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como as do mercado. Conforme o mercado e a arquitetura 

diminuem a regulação dos direitos autorais, sucumbem. O 

equilíbrio feliz da vida (para seus guerreiros, ao menos) antes da 

internet se torna um estado de anarquia (LESSIG, 2004: 125).44 

Conforme o autor coloca, a introdução de uma nova tecnologia sempre provocou 

mudanças em leis de direitos autorais para que a lei não impedisse os benefícios desta 

tecnologia. Assim foi com a televisão, quando se disse que mataria o cinema, e com o vídeo 

cassete, que mataria os dois anteriores. Para conseguir resolver o dilema, as leis se 

reformularam para não impedir o potencial da tecnologia, ao mesmo tempo em que 

recompensassem os criadores. 

A questão se torna diferente na internet, por ela funcionar por meio de códigos 

digitais. Isso faz com que cada ação realizada no computador produza uma cópia. Os 

sistemas de direitos autorais, conforme coloca Lessig, incluem proteções, ausência de 

proteções (o domínio público) e usos de obras com proteções mas considerados legítimos 

(o fair use, como por exemplo utilizar um texto com propósitos educativos ou realizar uma 

paródia). Utilizando o exemplo de um livro, ele coloca que, após adquirir uma cópia, uma 

pessoa pode ler, doar, amassar, revender, etc. um livro sem precise pagar por isso. Ou seja, 

a maior parte dos usos não é regulada. Para alguns outros usos, como utilizar em sala de 

aula ou parodiar, a pessoa também é autorizada. Por fim, alguns outros usos – apropriação 

de personagens, traduções – são regulados por leis de direito autoral (LESSIG, 2001: 142). 

Na internet cada pessoa pode fazer uma cópia idêntica praticamente desprovida de 

custos. Como essas cópias, no entanto, não são regulamentadas por leis, mas por códigos, 

caso o proprietário do direito autoral determine que só se pode ler um livro uma vez, isso 

será possível através de bloqueios digitais, e a lei o apoiará. Os usos desregulados 

desaparecem, e o código transforma-se na lei (Ibidem 146).  

                                                
44 Tradução do autor. ―There is balance between law, norms, market and architecture. The law limits the 
ability to copy and share content, by imposing penalties on those who copy and share contente. Those 

penalties are reinforced  by technologies that make it hard to copy and share content (market). Finally, those 

penalties are mitigated by norms we all recognize – kids, for example, taping other kids’s records. These uses 

of copyrighted material may well be infringement, but the norms of our society (before the internet, at least) 

had no problem with this form of infringement. Enter the internet, or, more precisely, technologies such as 

MP3s and p2p sharing. Now the constraint of architecture changes dramatically, as does the constraint of the 

market. And as both the market and architecture relax the regulation of copyright, norms pile on. The happy 

balance (for the warriors, at least) of life before the internet becomes and effective state of anarchy. 
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Exatamente para se opor a esse tipo de restrição, James Boyle falou da necessidade 

de um ambientalismo para a cultura. Como o direito autoral surge de uma contradição 

baseada num conceito vazio sustentada apenas por usos não regulamentados, caso os usos 

agora possam ser restringidos por lei, toda a função para a qual os direitos autorais foram 

criados perde por completo o sentido. Nas palavras do próprio: 

O ambiente era subvalorizado por uma concepção estreita e 

formalista de direitos de propriedade, que ignorava os efeitos da 

poluição e de outras atividades na ecologia coletiva, não 
reconhecidos como danos legalmente tuteláveis. Similarmente, 

existiam áreas da propriedade intelectual onde o domínio público 

era subvalorizado por uma ideologia romântica de autoria, que 

pressupunha que a inovação surgia do éter – o autor não 

necessitaria de materiais básicos para suas criações (BOYLE, 2006: 

7) 45 

 

 Esse conceito de ambientalismo cultural, que busca criar um ambiente propício para 

o acesso e o incentivo à produção cultural, se traduziu nos Creative Commons. Através de 

uma licença digital, estipulada por uma série de regras diferentes aos direitos autorais 

tradicionais, são conferidos direitos de usuários e produtores, de modo muito mais 

específico do que normalmente ocorre. A ideia de Boyle é que, assim como movimento 

ambiental conseguiu criar uma importância positiva para si, não só destacando a relevância 

de casos pontuais, mas mantendo uma posição coesa, afirmar a importância do domínio 

público de modo conjunto irá unir o movimento, impedindo que a tensão entre o que é 

público e o que é privado se resolva de modo unicamente favorável ao último.  

4.3 – Esboço para uma afirmação da cópia 

 Embora o estudo aqui realizado tenha se focado especialmente nos conceitos legais 

por trás da noção de autoria, as consequências da afirmação de Barthes de que nenhum 

texto é original não encontraram eco para além da importância do domínio público e dos 

                                                
45 Tradução do autor. ―The environment was undervalued by a narrow and formalistic conception of property 

rights that ignored the effects of pollution and other activities on the collective ecology, not counting it as a  

legally cognizable harm. Similarly, there were areas in intellectual property law where the public domain was 

undervalued by an ideology of authorial romance, which assumed innovation sprang out of thin air—the great 

author needs no raw material for his creations.‖ 
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bens públicos – esferas fora dos regimes habituais de propriedade, mas, ainda assim, dentro 

do capitalismo.     

Apesar da relevância das críticas que afirmam a importância dos contrapontos dos 

regimes de propriedade intelectual, esses comentários, conforme coloca o professor de 

literatura da Universidade de York Marcos Boon em In praise of copying, aceitam o 

sistema capitalista conforme ele está baseado atualmente. As modificações propostas nas 

leis de direitos autorais basicamente apóiam a expansão desse sistema e sua necessidade de 

explorar o trabalho criativo. De fato, como pontua Boon, embora Lawrence Lessig tenha 

escrito um livro chamado Cultura Livre, esta expressão remete num primeiro momento a 

uma ideia muito mais próxima à descrita por um personagem do romance de ficção 

científica soviético Piquenique extraterrestre, de Arkady e Boris Strugatsky: ―Felicidade 

para todos!... Livre! Tanto quanto quiser! Todos venham cá!... Há suficiente para todos! 

Ninguém sairá insatisfeito!... Livre! Felicidade!‖ (STRUGASTKY apud. BOON, 2010: 

42)
46

. 

De acordo com as colocações de Boon, boa parte da tradição filosófica ocidental a 

partir de Aristóteles consiste em respostas, modificações, negações e inversões da mímesis 

platônica, a partir da qual se funda a divisão entre ideia e expressão e o direito autoral se 

fundamenta. Na contemporaneidade, desde as observações de Gilles Deleuze de que a ideia 

está sempre acompanhada por simulacros, falsificações e cópias que a ameaçam e 

distorcem e a afirmação dos direitos ontológicos destes simulacros, até as demonstrações 

presentes neste trabalho de que a ideia de direito e autor surgem acompanhadas por 

mudanças nos discursos sócio-político-legais, até o mundo de cópias sem originais descrito 

por Baudrillard (BOON, 2010: 23).  

 Na parte final de O que é um autor, Foucault define o autor como ―a figura 

ideológica pela qual se afasta a proliferação do sentido‖. Apesar disso, o pensador francês 

diz que embora possamos pensar em outros regimes para os discursos existentes, seria puro 

romantismo imaginar uma cultura em que a ficção circularia em estado completamente 

                                                
46 Tradução do autor. ―Happiness for everybody!... Free! As much as you want!...Everybody come here!...Th 

ere’s enough for everybody!...Nobody will leave unsatisfied!...Free!...Happiness!...Free!‖ 
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livre, à disposição de cada um. Boon parte de uma observação similar a esta para pensar nas 

vantagens possíveis de se retirar a cópia do terreno da propriedade e passar a entendê-la 

como uma prática interdependente de todas as outras atividades, assim como a escrita um 

dia já foi considerada um ato.  

É possível pensar na cópia fora do âmbito do direito e da 
propriedade se concebermos a cópia como uma prática, ou ainda 

conjunto de práticas. Mais importante, não só é possível pensar 

desta maneira, como historicamente muitas comunidades já o 

fizeram. Que a prática e o direito são diferentes é algo indicado 

pelas muitas histórias de grandes artistas folclóricos e mestres – 

músicos, iogues, guerreiros, amantes – que roubaram seu 

conhecimento de fontes oficiais para ensinar a outros. A prática é 

altamente mimética, eminentemente transportável e não pertence a 

ninguém, apesar de todo o dogma em contrário. É uma questão de 

valor e competência, antes que de direito. Não se precisa possuir 

para praticar; antes, uma prática nos possui, remodela e 
reconfigura, e nos insere numa dinâmica coletiva. A prática tem sua 

própria ética – e esta ética funciona na configuração da própria 

prática, e em relação a outros praticantes (BOON, 2010: 247) 47. 

 

 Foge da alçada deste trabalho buscar uma definição teórica de prática, que, 

conforme diz o próprio autor, é um conceito ainda pouco explorado na filosofia ocidental 

(BOON, 2010: 247). Antes disso, no entanto, para responder a afirmação de que o direito 

autoral é um incentivo à criação, faz-se necessário olhar para múltiplas formas culturais que 

ocorrem a partir da cópia, de práticas folclóricas aos samplers utilizados no hip-hop. Estas 

práticas se vêem antes ameaçadas pelas leis de direito autoral, que interrompem com 

práticas de diferentes atividades culturais. A banda Negativland, envolvida na discussão 

sobre o tema, notou que ―a evolução cultural não mais pode acontecer na maneira como a 

                                                
47 Tradução do autor. ―It is possible to think of copying outside the realm of right and ownership if we 
conceive of copying as a practice, or rather a multitude of practices. More important, not only is it possible to 

think this way, but historically many communities actually have done so. That practice and right are different 

is indicated by the many stories of great folk artists and masters—musicians, yogis, warriors, lovers — who 

stole their knowledge from official sources in order to teach it to others. Practice is highly mimetic, is 

eminently transportable, and belongs to no one, despite all dogma to the contrary. It is a matter of value and 

competence, rather than right. One does not need to own in order to practice; if anything, a practice owns us, 

reshapes and reconfigures us, and inserts us in a dynamic collectivity. Practice has its own ethics—and this 

ethics is worked out in the configuration of practice itself, and in relation to other practices and practitioners. 
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cultura anterior aos direitos autorais sempre permitiu. A autêntica música folclórica, por 

exemplo, não é mais possível‖.
48

  

 A história da arte nos últimos 150 anos se trata em grande parte de questionamentos 

do culto da originalidade. Desde Duchamp, passando pelos détournements situacionistas, 

que parte do princípio de que símbolos do capitalismo estão amaldiçoados para criticar 

ideia de originalidade e culto da obra de arte, até as apropriações irônicas de objetos de 

consumo realizadas por Andy Warhol, grande parte das vanguardas artísticas procurou 

repensar a natureza da arte. Nas últimas décadas, no entanto, quem cria precisa lidar com o 

aparato da indústria da propriedade intelectual (LÜTTICKEN, 2002: 101). 

 Na busca por uma definição sobre legitimidade de uma cópia, a partir do 

pressuposto de que todos os processos são miméticos, Boon define que tudo depende do 

contexto e do propósito em que a cópia se dá. Ele diz: 

A apresentação da música como um presente transforma seu status 

como cópia. Neste sentido, o compartilhamento de mp3 por meio 

de redes virtuais, uma fita gravada, ou um programa de rádio pirata, 

todos dos quais são maneiras de participação em economias da 

dádiva, transforma a natureza das cópias que estão sendo passadas 

adiante (BOON, 2010: 59) 49. 

 De fato, conforme revela o recente livro Piracy: The intellectual property wars from 

Gutenberg to Gates, do professor de história da Universidade de Chicago Adrian Johns, 

todas as culturas associadas à pirataria ao longo da história, desde nichos de aficionados a 

reprodutores em massa, sempre possuíram próprias economias morais, que são conduzidas 

por compromissos de troca, compartilhamento e distribuição da criatividade. Johns revela, 

por exemplo, que a pirataria começou a ser encarada também como uma questão doméstica 

a partir de um grupo de conaisseurs, sobretudo fãs de jazz e de ópera, que entendia que 

indústria musical estava viciada em práticas contrárias à criação, circulação e preservação 

da arte. Para combater este mal, passou a reproduzir fitas-cassete dessas gravações 

                                                
48 http://www.negativland.com/fairuse.html, Acessado em 08 de novembro de 2010. 
49 Tradução do autor. ―The presentation of the song as a gift transforms its status as a copy. In this sense, the 

sharing of MP3s through a peer-to-peer (P2P) network, a mixtape, or a podcast, all of which are acts of 

participation in gift economies, itself changes the nature of the copies that are being passed around‖. 

http://www.negativland.com/fairuse.html
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caseiramente, o que levou a uma redefinição da noção de pirataria, antes tida apenas como 

uma atividade comercial (JOHNS, 2009: 435). 

 Johns observa que a identidade moral dos piratas, e aqui poderíamos também 

estender para qualquer um que sofre acusações de plágio, depende em grande medida da 

moral econômica da indústria. Os direitos autorais foram criados com o argumento de que 

eram necessários à criação. A situação permitida pela mídia digital, no entanto, transforma 

radicalmente essa relação, ao derrubar os custos marginais (o acréscimo de custo total que 

ocorre quando se aumenta a quantidade de bens produzida em uma unidade) a zero. Desta 

maneira, o papel atual dos direitos autorais no incentivo à criação deve no mínimo ser 

repensado. O sistema atual de direitos autorais baseia-se num número reduzido de 

premissas inalteráveis ao desenvolvimento histórico, mas revela-se complexo na medida 

em que transformações na criatividade e no comércio inexoravelmente não param de 

acontecer. Dadas as mudanças em curso, não há necessidade da função do autor 

permanecer constante em sua complexidade ou existência. 
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5. CONCLUSÃO 

 Quando retirado de seu contexto, um discurso perde também o seu sentido. É na 

relação entre as diferenças que uma palavra ganha poder, relevância e faz jus à sua 

existência, adquirindo a capacidade de transformar o que está à sua volta. É aí também que 

surge a ideia do autor e todo o aparato que o cerca – seu status, sua posição como origem de 

um texto e, consequentemente, os seus direitos. 

Ao longo da história, os diferentes tipos de discurso circularam de maneira 

igualmente diversa, alimentando ou reduzindo as possibilidades de sentido a partir de cada 

nova colocação social. Que possa se compreender um livro hoje como um produto de gênio 

original é só mais uma dessas possibilidades, criada a partir de determinadas regras, 

oferecendo novas oportunidades de produção de sentido e excluindo outras. (FOUCALT, 

1968: 28). 

A incessibilidade da produção de sentido na análise de todas as coisas torna estas 

mesmas análises contingentes aos seus tempo e espaço. Assim funciona a lei, fixada no 

momento de sua criação, mas utilizada de maneira a julgar questões do presente. Assim 

funcionam os direitos autorais, surgidos num momento específico em que a concepção 

sobre a natureza de um texto era reavaliada e a sociedade passava por mudanças radicais 

em alguns de seus importantes mais paradigmas, como o surgimento do prestígio do 

indivíduo, mas também a ascensão de uma nova classe social, disposta a fazer da escrita o 

seu ganha-pão (WOODMANSEE, 1984: 426).  

   Que determinada noção tenha sido acreditada nalgum determinado momento como 

benéfica para a sociedade – ou para os interesses específicos de uma sociedade – que a 

legitimou não significa que esta não possa ser revista ou até mesmo abolida conforme a 

tempestade que Walter Benjamin chamou de progresso na epígrafe deste texto se 

intensifique. As possibilidades abertas pelo salto tecnológico a partir da internet são esta 

tempestade, e tentativas de amansá-la em prol do que um dia pensaram nossos antepassados 

poderia significar traí-los em suas intenções.  
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 Conforme coloca Foucault, ―seria puro romantismo imaginar uma cultura em  que  a  

ficção  circularia  em  estado  absolutamente  livre,  à disposição de cada um‖e  

―desenvolveria -se sem atribuição a uma figura necessária ou obrigatória‖ (FOUCAULT, 

1968: 43). Conceber uma cultura e um regime legal em que esta mesma ficção e todas as 

outras formas de discurso desenvolvam-se de maneira menos restrita do que determina a 

palavra da lei, no entanto, torna-se cada vez mais fácil, à medida que se disseminam novas 

ferramentas de comunicação, mas a palavra jurídica, de forma esquizofrênica, impõe 

obstáculos renovados para que tais ferramentas possam ser aproveitadas.  

 Definir em quais condições e circunstâncias cada parte da cultura pode ser acessada 

é um desafio muito marcado de nosso tempo. As categorias de autor, originalidade e até 

mesmo de obra surgiram para responder alterações sociais ocorridas há mais de 200 anos, 

mas enraizaram-se de tal maneira que ameaçam comportamentos e oportunidades pelas leis 

jurídicas em todo o mundo. Pior que isso, até mesmo as formas que permitiram que o 

sistema funcionasse da maneira como o conhecemos se veem em perigo, com a 

desvalorização do domínio público e a crescente influência oficial de atores mais 

interessados em aumentar seus ganhos econômicos que na construção de um ambiente 

social plural e rico de sentido. Uma nova arena, no entanto, oferece exatamente as 

capacidades que podem mudar os rumos da compreensão social sobre o tema. Desta forma, 

talvez nos aproximemos de outros regimes, onde todos os discursos, independentemente de 

seu status, forma, valor, e qualquer outro tratamento aos quais estejam sujeitos, 

desenvolvam-se no anonimato de um murmúrio. 
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