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Resumo: A efervescência cultural brasileira é prova de que, por meio de novas tecnologias e de 

novos modelos de negócio, existe uma produção artistica jamais testemunhada. O Brasil precisa, 

entretanto, de politicas públicas para difundir a importância do direito autoral nesse cenário de 

múltiplas expressões culturais, uma vez que é o direito autoral elemento indispensável não só para 

a proteção das obras criadas, mas também para garantir o direito de acesso, a liberdade de 

expressão, a democratização do conhecimento e a efetivação constitucional do direito à educação. 
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Abstract: The current Brazilian cultural fervour evidences that new technologies and new business 

models have fostered unprecedented artistic production. Nevertheless, Brazil stilllacks public 

policies that clearly communicate the importance of copyrights in this multiple-facetted cultural 

scenario. Copyrights are criticai not only to protect original works of authorship but also to 

warrant access, freedom of expression, democratic knowledge sharing and the constitutional right 

to education. 
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Resumen: La efervescencia cultural brasilena es la prueba de que, mediante nuevas tecnologías y 

nuevos modelos de negocio, existe una producción artística nunca antes vista . Sin embargo, Brasil 

requiere de políticas públicas para difundir la importancia dei derecho de autor en este escenario 

de múltiples expresiones culturales, ya que el derecho de autor es indispensable no solo para la 

protección de las obras creadas, sino también para garantizar el derecho ai acceso, la libertad de 

expresión, la democratización dei conocimiento y la concretización constitucional dei derecho a la 

educación. 

Palabras clave: derechos de autor. acceso ai conocimiento. educación. 

1- Introdução 

A indústria cultural foi construída tendo por base um pilar extremamente instável, ainda que essa 

instabilidade fosse, por décadas, invisível: a ideia de escassez. Durante todo o século XX, época em 

que floresceram as grandes editoras, gravadoras e produtoras, não se vendiam textos, músicas ou 

filmes. Vendiam-se exemplares de livros, LPs e CDs, fitas de vídeo e OVOs. Pode parecer que não há 

diferença na prática, mas a diferença é essencial. 

Quando a estrutura econômica de um negócio depende de seu suporte físico, quem controla a 

produçãodo suporte físico controla o acesso à obra - e pode cobrar por ele. Se uma editora publica 

mil exemplares de determinado título, a milésima primeira pessoa que tentar comprá-lo não o 
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encontrará disponivel e terá de esperar até que a editora (que detém a exclusividade da produção 

de novos exemplares) decida reimprimir a obra. 

A revolução digital dos anos 1990 libertou a cultura de seu suporte. Textos, músicas, fotografias e 

filmes passaram a circular livremente na internet, em pen drives, celulares e em demais suportes 

tecnológicos. Essa mudança obrigou a indústria cultural a repensar seus modelos de negócio -

nada que já não tivesse acontecido algumas vezes antes, por exemplo, quando foi inventada a 

imprensa, no século XV. 

Apesar das profecias apocalípticas de que a internet poderia causar o fim da produção cultural no 

mundo, o que se vê, cerca de vinte anos depois de seu surgimento, é exatamente o oposto: uma 

profusão sem precedente de obras sendo criadas por todas as classes sociais, em todos os 

formatos, gêneros e suportes; muitas vezes, com acesso livre, sem imposição de fronteiras ou 

número de exemplares. 

A consequência, nesse caso, é evidente. Os direitos autorais, que até os anos 1990 interessavam 

apenas aos detentores dos meios de produção cultural (como editoras e gravadoras), passaram a 

desempenhar um papel central no mundo contemporâneo. Na sociedade em que todos criam, 

copiam, remixam e distribuem obras intelectuais, passamos a viver um momento inédito em que a 

democratização do acesso à cultura impõe também o compartilhamento de direitos e deveres 

previstos pela lei brasileira de direitos autorais (lei 9.61 0{98, doravante "LDA"). 

Ocorre que a LDA foi forjada a partir de tratados internacionais concebidos no século XIX, sem que 

tenha havido adequada adaptação ao tempo presente. Regras legais que, na prática, interessavam 

a um grupo muito restrito de pessoas devem ser aplicadas hoje a todos, sejam profissionais ou 

amadores, tenham ou não fins lucrativos na exploração de sua obra. E é por isso que a recente e 

radical revolução na cultura é indissociável da compreensão dos direitos autorais. 

Afinal, se a LDA (como veremos) se aplica indistintamente aos grandes conglomerados do 

entretenimento e aos pequenos produtores, nada mais correto do que dar voz a todos. É um pouco 

o resultado dessa percepção universal dos direitos autorais que pretendemos apresentar neste 

estudo. 

No próximo tópico, vamos apresentar uma crítica bastante relevante à LDA, que não permite cópia 

de obra alheia na íntegra, mas apenas de pequenos trechos, o que põe em risco direitos 

importantes, como o de acesso à informação e à educação. Em seguida, apresentaremos diversas 

práticas sociais que vêm dando lugar a novos modelos de negócio cultural, em que os direitos 

autorais desempenham um papel indispensável. 



2- A restritividade da lei de direitos autorais do Brasil e por que ela se encontra à margem da 

sociedade 

A lei que tratava de direitos autorais no Brasil e que vigorou entre 1973 e o advento da LDA, em 

1998, previa, diante de certas condições, a possibilidade de reprodução integral da obra bem como 

autorizava até mesmo a reprodução integral de obra menor dentro do contexto de obras maiores, 

desde que estas apresentassem caráter cientifico, didático ou religioso. 

Dessa forma, mesmo antes do aparecimento da internet, já se tornara prática corriqueira e 

adotada em larga escala a cópia de obras alheias para uso privado do copista. Quando 

surgiu,entretanto, a LDA, no alvorecer da era da internet, decidiu caminhar na contramão dos 

fatos e proibiu tanto a cópia privada como a citação integral. 

Com efeito, o art. 46 da referida lei, em seu inciso 11, prevê, explicitamente, a autorização de 

reprodução apenas de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este e 

sem intuito de lucro. Assim, a lei é clara em permitir tãosomente a cópia de pequenos trechos, e 

não da integra da obra. 

Vê-se, portanto, que, nesse particular, a LDA preferiu privilegiar o direito de autor em detrimento 

do acesso à cultura e da liberdade de expressão (para o usuário que se valha da obra alheia como 

matéria-prima para criação de sua própria obra), a despeito de todas as facilidades de acesso 

permitidas pelo mundo digital. 

Por curiosa casualidade, foi justo no momento do surgimento da LDA a regular o direito autoral no 

Brasil que a cultura digital se disseminou rapidamente, o que acentuou, de modo abissal, o 

descom passo existente entre lei e fatos. 

É importante observarmos que a lei não faz qualquer distinção quanto ao uso que se dará à cópia 

da obra. Veda-se, igualmente, a cópia integral para fins didáticos, para fins de arquivo, para uso 

em instituições sem fins econômicos, para uso doméstico e até mesmo de obras que estejam fora 

de circulação comercial, o que é dar tratamento absolutamente inadequado a esses casos 

particulares. 

Assim sendo, as músicas antigas que jamais foram gravadas em CD, os filmes que nunca foram 

disponibilizados comercialmente no Brasil e os livros em edições esgotadas são apenas alguns 

exemplos (de inúmeros que podemos citar) em que a proibição de cópia integral da obra parece 

desproporcional. O dano causado pelo não acesso à obra (que, muitas vezes, pode existir em 

apenas uma cópia em cidade distante, no caso de bibliotecas, por exemplo) pode ser muito mais 

pernicioso do que a cópia efetuada sem autorização do titular dos direitos autorais. 

Por isso, entendemos que os mesmos principias não podem vigorar independentemente dos fatos 

em que se inserem. A proceder-se assim, diversas situações injustas estariam sendo legitimadas 

pelo (mau) uso da lei. Deve-se buscar a função dos institutos juridicos, e a função do direito 

autoral, certamente, é não impedir o acesso à cultura e à informação. 



Além das incongruências impostas pela proibição da cópia de obras não disponiveis 

comercialmente, é fácil perceber que a escolha legislativa esbarrou em entraves de natureza 

prática que não podem ser esquecidos. 

Em primeiro lugar, a tecnologia digital permite a confecção de cópias de maneira veloz, a custo 

reduzido e qualidade normalmente idêntica ao original, de modo a haver, inclusive, casos em que 

apenas peritos são capazes de distinguir uns dos outros. Vê-se, facilmente, que a eficácia da lei 

ficou comprometida, já que o que antes precisava de aparatos técnicos caros e volumosos para ser 

feito hoje pode ser realizado tendo-se apenas acesso a um computador, e assim milhares de 

usuários da internet descumprem, diariamente, o disposto na LDA, se interpretada em sua 

literalidade. 

Diante dos termos da lei, qualquer um que reproduza, em seu próprio computador, obra alheia 

estaria cometendo um ato ilegal. E não bastasse a facilidade em se reproduzir obras alheias, 

também igualmente fácil se tornou a possibilidade de deixá-Ias ao alcance dos outros, da 

comunidade on-fine, por meio da internet. 

Em diversos aspectos, a LDA parece insuficiente para atender satisfatoriamente aos anseios dos 

usuários. Quanto à proibição de cópia privada de obra alheia na integra (conforme LDA, ar!. 46,11), 

os termos da lei brasileira são por demais restritivos em muitos aspectos, o que acarreta diversos 

problemas: 

a) a eficácia da lei resta prejudicada, já que a LDA prevê obrigações que, se não cumpridas, são, em 

muitos casos, dificilmente comprovadas. Afinal, como verificar quem está fazendo cópias de obras 

alheias dentro de suas próprias casas? Além disso, mesmo que, na internet, essa verificação seja 

tecnicamente possivel, esbarra-se em outro problema, que é o da privacidade de dados; 

b) os dispositivos legais que preveem as limitações às cópias privadas carecem de aceitação por 

parte da sociedade, sendo,muitas vezes, quanto a tal aspecto, simplesmente ignorados. Muitas 

pessoas sequer imaginam que não podem copiar a integra de um CD - comprado legalmente em 

uma loja, por exemplo - para seu próprio iPod. Além disso, ainda que fosse de conhecimento geral 

tal proibição, dificilmente seria observada, já que contraria não só o bom senso como também 

diretrizes da politica nacional das relações de consumo, conforme previstas pelo Código de Defesa 

do Consumidor; 

c) a lei é imprecisa e deixa ao arbitrio do julgador o que vêm a ser "pequenos trechos" e 

"passagens de qualquer obra" ou "na medida justificada para o fim a atingir", que são termos 

usados ao longo do ar!. 46 da LDA, que trata dos limites e das exceções aos direitos autorais. No 

entanto, pouco se escreveu, no Brasil, a respeito do tema, e tais conceitos indeterminados 

continuam obscuros; 

d) os problemas decorrentes do não cumprimento da lei se tornam ainda mais graves na internet, 

já que as cópias integrais das obras podem ser feitas em ambiente privado, a custo praticamente 

nulo e com a qualidade, muitas vezes,igual a do original; 



e) adicione-se ao item anterior a facilidade que a internet proporciona em tornar disponiveis, a 

quaisquer terceiros com acesso à rede, obras alheias digitalizadas ou obras próprias, elaboradas a 

partir de obras alheias, independentemente da observância dos limites impostos pela LDA; 

f) o desenvolvimento social resta prejudicado porque o repositório natural de obras a servirem 

como matéria-prima se torna mais escasso na medida em que são construídas verdadeiras "cercas" 

limitadoras do uso de seu conteúdo. Isso dificulta tanto o acesso à cultura e à educação quanto a 

liberdade de expressão, garantidos constitucionalmente. 

Bem se vê que os parâmetros tecnológicos mudaram e que, consequentemente, as possibilidades 

de acesso à cultura mudaram também. Mas, se, por um lado, a lei continua presa aos princípios 

forjados no final do século XIX, por outro, é muito interessante observar como o uso do meio 

digital permitiu também o desenvolvimento de vastissima produção cultural a partir de seus 

próprios usuários, sobretudo, os da periferia. 

3-A abrangência da lei de direitos autorais brasileira e por que ela se encontra no centro do 

mundo 

A produção cultural se autoalimenta, de modo que cada composição artistica só é possivel na 

medida em que absorve uma série de influências (muitas vezes, inconscientes por parte de seu 

autor) do repositório natural existente ao alcance de todos. Interessantes observações são feitas 

por Landes e Posner com relação ao uso, por parte de autores famosos, de obras preexistentes': 

o efeito do direito autoral nos autores de obras subsequentes requer especial ênfase. Criar 

um novo trabalho envolve pegar emprestado ou criar a partir de trabalhos anteriormente 

existentes, bem como adicionar expressão original a eles. Um novo trabalho de ficção, por 

exemplo, conterá a contribuição do autor mas também personagens, situações, detalhes 

etc. que foram inventados por autores precedentes. C .. ) Um tratado de direitos autorais, ao 

aplicar o teste de 'substancial similaridade' que muitos tribunais usam, concluiria que 

'Amor Sublime Amor' infringiria os direitos sobre "Romeu e Julieta" se este estivesse 

protegido por direitos autorais. Sendo assim, então 'Medida por Medida' infringiria os 

(hipotéticos) direitas de uma peça elizabetana, 'Pramos e Cassandra'; o romance 'Na Época 

do Ragtime', de Doctorow, infringiria os direitos de Heirich von Kleist sobre seu romance 

'Michael Kohlhaas'; e o próprio 'Romeu e Julieta' infringiria a obra de Arthur Brooke, 'A 

Trágica História de Romeu e Julieta', publicada em 1562 e que, por sua vez, infringiria a 

história de Ovidio sobre Pyramus e Thisbe - que em 'Sonhos de uma Noite de Verão' 

Shakespeare encenou como a peça dentro da peça; outra infração dos 'direitos autorais' 

de Ovidio. Estivesse o Velho Testamento protegido por direitos autorais, então 'Paraíso 

Perdido' o teria infringido, bem como o romance de Thomas Mann, 'José e Seus Irmãos'. 

Ainda pior: no caso de autores antigos, como Homero e os autores do Velho Testamento, 

não temos como saber suas fontes e assim não sabemos até que ponto eram tais autores 

originais e até que ponto eram copiadores. 

2Tradução livre do autor. LANDES, William M.; POSNER, Richard AThe Economic Structure of 
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É célebre a afirmação de Northrop Frye de que "poesia só pode ser feita a partir de outros poemas 

e romances a partir de outros romances"'- São infindáveis os exemplos de autores que se valeram 

de obras predecessoras para criar as suas. Na verdade, raros seriam os exemplos de autores que 

são absolutamente originais. Se considerarmos com rigor o sentido de originalidade, podemos 

chegar ao ponto de não conceber um único exemplo sequer. 

Isso ocorre porque é inevitável o fato de que todos os autores são, ainda que inconscientemente, 

influenciados por outros autores. Por isso, é impensável, nos dias de hoje, um livro que narre uma 

história que jamais tenha sido, ainda que parcialmente, contada antes. Dirão alguns, inclusive, que 

os grandes temas são limitados e já foram todos esgotados. 

No entanto, já não mais vigora o principio de que qualquer autor pode se valer ilimitadamente das 

demais obras disponiveis e a seu alcance. A própria LDA autoriza apenas a citação em livros, 

jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, nunca 

da obra na integra. Além disso, autoriza também a reprodução, em qualquer obra, de pequenos 
trechos de obras preexistentes, jamais da obra inteira . 

o que se vê, em adição a tais limitações, é a sucessiva prorrogação de prazos de vigência de 

proteção das obras. Especialmente em razão da importância econômica adquirida pelo direito 

autoral, sobretudo pelo milionário setor do entretenirnento, a lei brasileira concede a seu autor urn 

direito vitalicio e mais setenta anos contados do ano seguinte ao de sua morte, periodo durante o 

qual ninguém poderá usar sua obra sem autorização. Entende-se que, do contrário, haveria um 

verdadeiro desestimulo à criação. Como se sabe, a criação é onerosa. Sendo a reprodução tolerada 

sem restrições, o aproveitamento econômico da obra poderia ser prejudicado, o que não é 

necessariamente preciso. 

Indagarnos, entretanto, se tal prazo de proteção é razoável. Se a lei serve como estimulo para a 

criação legal, que estimulo pode ser dado a um autor durante os setenta anos subsequentes à sua 

morte? Uma vez que, durante esse prazo, a obra ainda goza de proteção e nada pode ser feito com 

relação a ela sem autorização dos herdeiros, é importante observar que, com o passar dos anos, 

muitas vezes, sequer se sabe quem são os titulares dos direitos sobre as obras. E, nesse caso, será 

impossivel copiá-Ias legalrnente, nem rnesmo para conservá-Ias, ainda que isso signifique seu 

perecimento, já que a autorização não poderá ser dada enquanto seu titular não for encontrado. 

Apesar das limitações impostas ao uso de obras de terceiros, a revolução das formas colaborativas 

e dos novos modelos de negócio vem modificando a feição dos direitos autorais e do modo de 

produzir cultura. 

Contrariarnente ao que tradicionalmente se compreendia por trabalho de autor - quase sempre 

solitário -, já se concebe o autor que não trabalha mais exclusivamente sozinho. Vários são os 

exemplos que podem ser invocados: há autores que escrevem livros on-line contando com a 

contribuição dos leitores; coletivos de fotografia, poesia, grafite que têm a autoria de suas obras 

diluida; programas de televisão que têm seu curso determinado pelos espectadores; usuários da 

internet que, diariamente, estão a criar obras derivadas de obras alheias ern um trabalho infinito e 

3Citadaem ROSE, Mark.Authors and Owners - Ihe Inventian af Capyright.Harvard University Press, 
1993.p. 2 e em LANDES, William M; POSNER Richard A. cit., p. 60. 



não sem valor artistico e cultural - muito pelo contrário. A internet (especialmente as redes 

sociais) é um celeiro inesgotável de disseminação de obras criadas a partir de obras preexistentes, 

muitas vezes, de conteúdo humoristico, satirico ou de protesto. 

Em comunhão com essas considerações, há de se destacar ainda que os consumidores da arte há 

muito não exercem mais papel exclusivamente passivo, mas sim atuam de maneira relevante na 

disseminação das ideias, na reinvenção do mundo e na integração das diversas culturas, 

manifestações artisticas e criativas. 

É a partir da atuação conjunta que surge a ideia das obras colaborativas. O conceito não é novo. 

Na verdade, a concepção da obra em colaboração retoma uma conduta verificada antes da 

invenção dos tipos móveis. Afirma Eduardo Lycurgo Leite4
: 

Segundo se depreende da obra de Elizabeth L. Eisenstein [The Printing Revolution on Early 
Modern Eurape. Cambridge: Cambridge University Press, 193], até a invenção dos tipos 

móveis, toda pessoa que repetisse um texto, fosse tal repetição oral, fosse manuscrita, no 

curso da reprodução do mesmo o alteraria, o que deixava a impressão que o texto 

pertencia a todo mundo, tornando de dificil afirmação que tal texto seria a representação 

estrita do espirito e propriedade de uma só pessoa, pois afinal o referido texto, de certo 

modo, representaria a produção da coletividade composta por todas as pessoas que o 

manusearam, reproduziram e regeneraram ao longo do tempo. 

No entanto, o principio agora é usado não visando a violar direitos autorais nem tampouco 

ignorá-los. O que existe é, a rigor, o avesso do conceito de autor: o direito do autor fica em 

segundo plano, e muitos participam de obras colaborativas "porque consideram esta atividade 

divertida, outros o fazem porque acreditam estar retribuindo conhecimento à sociedade, e outros 

ainda porque passam a se sentir parte de uma iniciativa global, que pode beneficiar diretamente 

centenas de milhares de pessoas, senão a humanidade como um todo"'-

Com base nesses preceitos, nos últimos dez anos, o mundo viu a criação de projetos de âmbito 

global fundamentais para a concepção de cultura. Do conceito de softwore livre, criou-se o 

modelo de licenças públicas para obras culturais, sendo o Creative Commons seu expoente mais 

ilustre. As plataformas wikis acarretaram o surgimento da Wikipedia, maior fonte mundial de 

informação enciclopédica. E mesmo o financiamento da produção de obras artisticas passou a ser 

de responsabilidade e competência de todos com a difusão de sites de crawdfunding, como o 

americano Kickstartere o brasileiro Catarse. 

É lógico que não vislumbramos, nas formas colaborativas, a solução dos problemas derivados do 

uso de obras alheias protegidas por direitos autorais. Os problemas persistem. No entanto, a 

Wikipedia é um ótimo exemplo de como os direitos autorais devem ser repensados para se ajustar 

à nova realidade do mundo informatizado e muito mais criativo. 

4LEITE, Eduardo Lycurgo. A História do Direito de Autor no Ocidente e os Tipos Móveis de Gutenberg. 
Revista de Direito Autoral, São Paulo, Ano I, n. 11, fevereiro de 2005. p. 119. 
5LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: ed. FGV, 2005. P .81-82. 



Aliadas às novas formas de produção colaborativa, assistimos ao surgimento de novos modelos de 

negócio de circulação de bens artisticos. A tomada dos meios de produção por parte dos usuários 

de cultura ensejou proliferação de blogs e fotologs na internet, em uma verdadeira miscelânea de 

expressão cultural. Além disso, a possibilidade de gravação de seus próprios COs e OVOs retirou 

dos artistas a necessidade de se submeterem à "ditadura" das gravadoras, permitindo-lhes vender 

seus COs e OVOs a preços mais palatáveis ao consumidor. O tecnobrega, em Belém do Pará, e a 

música funk, no Rio de Janeiro, são exemplos eloquentes da prática. 

Modelo semelhante é usado pela Nigéria para produzir filmes, o que fez do pais o mais proficuo 

produtor de filmes do mundo, ultrapassando,eventualmente,até mesmo a índia'. No pais africano, 

as produções são realizadas com custo reduzido, gravadas diretamente em formato digital e 

vendidas a preço irrisório em centros urbanos comerciais, diretamente por vendedores de rua. 

Na exata medida em que mais obras são criadas, mais acesso é dado a elas e mais elas servem de 

matéria-prima a outras, maior também é a possibilidade de aumento de conflitos legais. Se há 

vinte anos seria impensável grafiteiros urbanos preocupados em proteger sua criação artistica (que 

se dá em lugar aberto, acessivel a todos), hoje a realidade é bem distinta. 

Assim, os direitos autorais passaram a fazer parte também da vida cotidiana do estudante; do 

professor; de todos os profissionais que trabalham com textos, fotos, filmes, música; do artista 

amador; do pequeno produtor cultural; dos gestores culturais responsáveis pela difusão da cultura 

nos lugares mais afastados dos centros urbanos e até dos povos indigenas. 

Tornou-se, portanto, responsabilidade de todos aqueles que têm participação na Criação e na 

difusão de obras intelectuaisparticipar do debate de reflexão acerca dos direitos autorais. Não 

apenas com o intuito de ensinar a proteger a obra intelectual contra o uso não autorizado por 

terceiros, mas, sobretudo, para fazer ver que o direito autoral também trata de acesso, liberdade 

de expressão e uso de obra alheia como matéria-prima para posterior criação. Falar de direitos 

autorais no mundo de hoje é dar voz a todos, sobretudo, às minorias. É democratizar o 

conhecimento. É estimular a educação. É politica pública de primeira necessidade. 

4- Conclusão 

O que testemunhamos hoje é uma nova maneira de fazer cultura, quase sempre, valendo-se das 

possibilidades dos meios digitais. A internet permite a todos que se expressem em diversas midias 

e plataformas, tornando autor quem quer que esteja conectado à rede. Somos todos fotógrafos, 

escritores, músicos, cineastas. Como lembra Hermano Vianna, talvez esses novos artistas não 

façam Arte com "A" maiúsculo, mas, se a finalidade da vida (citando Freud) "é 'a busca da 

felicidade', C .. )' hoje há mais gente feliz, 'brincando' de ser artista, como faziam seus antepassados 

em outras brincadeiras que ficaram conhecidas como folclore e onde, geralmente, não havia 

diferença entre quem estava no palco e na platéia"'. 

Mas vivemos também tempos de incerteza. O direito autoral é um ramo razoavelmente recente 

dentro da ciência juridica. Forjado entre os séculos XVIII e XIX, consolidou-se no século XX, 

' Disponível em:http://veja.abril.com.br/300806/p 130.html. Acesso em: 27 abr.2013. 
7Disponível ern:http://hennanovianna.wordpress.com/. Acesso em: 27 abr.2013. 



valendo-se de modelos de negócio que dependiam da materialidade do suporte (como livros em 

papel, fitas de VHS e fitas K7, entre outros). Com o advento da internet e da cultura digital, as 

certezas foram abaladas, os intermediários tornaram-se, muitas vezes, dispensáveis e, agora, a 

indústria cultural precisa se reinventar para sobreviver. Não é a primeira vez que isso acontece e, 

provavelmente, também não será a última. 

A parte boa dessa história é que os direitos autorais passaram a ser debatidos por toda a 

sociedade, já que o tema agora interessa a todos. Nos últimos anos, inúmeras foram as obras 

publicadas por professores dedicados a repensar a matéria sem se prender a dogmas e sem 

reproduzir o discurso que hoje repercute anacrônico e inadequado aos tempos em que vivemos. 

Pode ser que a internet passe a ter uma nova configuração, que seus principios e códigos sejam 

alterados e, eventualmente, que, em alguns anos, sequer reconheçamos a internet dos primeiros 

dias8
, mas a ideia de conectividade e interatividade veio para ficar. Por isso, os problemas 

decorrentes do acesso e uso de obras intelectuais por meio de sistemas interligados precisam ser 

enfrentados o quanto antes. Mesmo diante de uma nova estrutura de rede, a questão atinente aos 

direitos autorais persistirá. 

Afinal, foi a própria internet, mais do que qualquer outro meio, que expôs a claro o grande 

problema construido a partir das próprias leis de direitos autorais, em escala mundial: os termos 

das leis eram, em muitos casos, incompativeis com a mecânica da rede. E isso não diz respeito 

apenas à proibição da cópia integral da obra para uso privado. 

Na medida em que a população produz mais, os meios de expressão se tornam mais democráticos. 

Nos últimos tempos, várias foram as declarações de que o mundo da cultura precisa mudar para se 

ajustar aos tempos contemporâneos. Se ainda não sabemos como o futuro vai ser, temos alguns 

indicios de como não vai ser: certamente, as carissimas formas de produção e de circulação de 

bens culturais que hoje ainda sobrevivem serão cada vez mais escassas no futuro. 

É indispensável fomentarmos a cultura e a educação nos espaços mais remotos do Brasil. Não 

restam dúvidas de que o fomento à cultura e à educação nos dias de hoje é impossivel sem a 

adequada compreensão dos direitos autorais. Podemos atribuir esse fato a um excessivo desejo de 

proteção por parte dos titulares de direitos, à tentativa da indústria tradicional de manter, 

artificialmente, uma escassez que foi fundamental para sua subsistência durante mais de um 

século ou simplesmente ao fato de o Brasil ter evoluido econômica e juridicamente. Qualquer que 

seja a razão, estamos destinados a ter, no direito autoral, um elemento indissociável do debate 

envolvendo cultura e educação no momento presente. 

Alguém já disse que uma civilização fará jus a esse nome quando permitir àquele que tem talento 

para ser Mozart tornar-se Mozar!. Para que essa realidade se efetive, é indispensável a liberdade. 

Liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de acesso, liberdade de divulgação - sem 

que se descuide, com isso, dos direitos autorais detidos pelos autores. Só assim o homem poderá 

8As mudanças são inevitáveis. Quando do surgimento do videocassete no Brasil, todas as locadoras 
ofereciam à locação de vídeos piratas sem que ninguém se importasse com isso. A cultura do videocassete 
foi se ajustando e, em poucos anos, o comércio de vídeos piratas ficou legado aos camelôs dos grandes 
centros. Da mesma fonna, no início da internet, todo (ou quase todo) conteúdo era gratuito porque assim 
se achava que deveria ser. Hoje, há diversos websites que cobram pelo acesso de seu conteúdo. 



cumprir seu destino de efetivar, na arte, a prova de que a vida não basta, como observou,certa vez, 

o poeta Fernando Pessoa. 
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