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Resumo. 
 
 

Na presente tese o autor procura inicialmente analisar o desenvolvimento das justificativas 
filosóficas para o direito de autor como categoria jurídica. São, portanto, analisadas as teses 
filosóficas de acordo com matrizes historicamente utilizadas como resposta à aplicabilidade 
do direito de autor, para posteriormente analisar-se as verdadeiras hipóteses de aplicação, no 
entender do autor. Neste sentido, são expostas as filosofias de Locke, dos utilitaristas 
(Bentham e J.S. Mill) e de Kant. Seguidamente, o autor busca alcançar o espaço filosófico do 
sujeito de direito de autor, o que conduz à compreensão de que, na filosofia, o surgimento da 
condição do sujeito se dá concomitante ao surgimento da condição de autor. Como 
consequência, o autor indica a incidência do que denominou por déficit filosófico do direito 
de autor e que pretende solucionar tal déficit com a aplicação da hermenêutica por meio do 
conceito que denominou por círculo criativo. 
 
 
 
 
 

Abstract. 
 
 
In this thesis the author first analyzes the development of the philosophical justifications for 
copyrights as a legal category. Therefore, there are analyzed the philosophical thesis 
according arrays used historically as a response to the applicability of copyrights, to further 
examine whether the real chances of implementation, in the opinion of the author. In this 
sense, there are exposed philosophies of Locke, the utilitarians (Bentham and JS Mill) and 
Kant. Next, the author seeks to achieve the philosophical space of the subject of copyrights, 
which leads to the understanding that, in philosophy, the emergence of the idea of the subject 
(in sense of person) is concomitant to the appearance of the condition of authors. As a result, 
the author indicates the incidence of what he termed philosophical deficit of copyrights and is 
intended to address this deficit with the application of hermeneutics through the concept he 
called for creative circle. 
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Nota sobre as citações. 
Nas citações preferi indicar a obra, efetuando a citação direta e literal. Justifico: não 

aprecio a utilização da modalidade de citação na forma autor-data por duas razões: em 
primeiro lugar, muitas vezes há um certa confusão entre o que indica o autor e a obra citada, 
o que particularmente me incomoda. Este fato conduz a que se possa confundir o que indicam 
cada um dos autores aquele que cita e o citado. Considerado o fato de que este é um texto de 
direito de autor, entendo como mais coerente que as citações sejam diretas, para que se lhes 
possa atribuir a origem com mais fidedignidade. Por outro lado, e, em segundo lugar, entendo 
que a citação literal torna mais eficaz a interpretação por parte do leitor, que deve ter a 
mesma oportunidade de interpretação que o autor que promove a citação. Desta forma, a 
maioria absoluta das citações se dá sob a forma direta. 

Também em referência a este fato, preferi citar no corpo do texto principal sempre em 
língua portuguesa, para dar mais fluência ao texto. Quando o texto original está em outro 
idioma, apresento a minha versão da tradução, ainda que eu esteja ciente de que eventuais 
equívocos de tradução possam colocar meu leitor numa posição crítica quanto ao meu texto, 
prefiro correr este risco a ser indelicado ou prepotente com o leitor que não se dedicou como 
eu ao texto citado em outro idioma. Prefiro o risco do equívoco na tradução ao afastamento 
da leitura por parte daqueles que consideram desconfortável ou mesmo demasiadamente 
prepotente a citação em vários idiomas outros. 

No tocante a indicação da bibliografia nas notas de rodapé preferi também indicar 
com bastante precisão a origem dos textos, também baseando-me na ideia de que uma obra 
de direito de autor não pode permitir que haja dúvidas quanto à origem das obras indicadas e 
suas respectivas ideias e fundamentos autorais. Neste sentido, não faço uso de indicações 
como idem ou ibidem, preferindo indicar, em cada citação ou remissão, o texto utilizado com 
sua mais completa referência, facilitando a leitura e, para os que fizerem uso da obra como 
material indicativo de pesquisa, que recebam as informações com a maior precisão. 
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INTRODUÇÃO 

O direito de autor4 atravessa nebulosa fase na contemporaneidade. 

Não é uma prerrogativa exclusiva sua, como categoria jurídica, mas é a que me 

coube analisar e na qual me coube atuar como estudioso. 

Alguns aspectos aumentaram o criticismo sobre a categoria. O 

advento dos novos autoralistas (aos borbotões, já que o direito de autor é um dos 

“direitos da moda”) que dizem o que bem entendem sem compromissos éticos ou 

conhecimento de fundamentos de Direito (afinal, para ser autoralista não é 

necessário, segundo entende o senso comum dos próprios autores, estudar direito 

civil ou constitucional, só para citar o básico) é um dos elementos da própria crise 

do direito de autor e seu reposicionamento filosófico e de aplicabilidade. 

A desvalorização do direito de autor pela representação de setores 

economicamente e demasiadamente preponderantes (que vêem nesta categoria 

um obstáculo às maiores margens de lucro)é outro fator relevante que pode 

chegar a verdadeiro achincalhe. 

A sociedade tecno-comunicacionalcontemporânea permitiu nova 

formas de criar e desenvolver ideias sob diversas formas de expressão, e é sobre 

isto que trata a “re-análise” do direito de autor. 

Não se trata, portanto, de reavaliar o direito de autor para que o 

mesmo não ofenda à liberdade de expressão (como se a tensão entre as categorias 

fosse um fundamento da contemporaneidade e a única tensão legítima). É 

necessário compreender, antes de tudo, o que é o direito de autor, para que serve 

e, o mais importante do ponto de vista da filosofia: por que se deve atribuir 

direito de autor a alguém, e em quais condições. 

                                                
4  Utilizo a expressão direito de autor para referir-me a todos os direitos e faculdades 
inerentes aos criadores e intérpretes, sem distinção entre direitos de autor e direitos conexos. 
No texto, porém, utilizarei as expressões copyright e droit d’auteur quando for necessário 
fazer uma distinção sistêmica entre, respectivamente, o sistema originalmente surgido nona 
Inglaterra e aplicado nos países de tradição de common law e o surgido na França e aplicado 
nos países de tradição romano-germânica de um modo geral. 
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No alto momento de crise, parar e refletir. Este é o fundamento da 

discussão que proponho. A crise chegou e ainda falta significativa reflexão. Por 

isso, é espantoso ver que muito pouco se discutiu sobre filosofia no direito de 

autor. Os filósofos, com raras exceções e em pouquíssimos textos, tratam do 

assunto. Já os autoralistas (ao menos os que não sejam guiados por breves leituras 

de duas ou três leis nacionais de direitos de autor) praticamente não se interessam 

pelo tema. Se tanto, pela história do direito de autor (repetindo de modo 

insuportável as corretas, porém saturadasideias sobre a origem do copyright pelo 

Estatuto da Rainha Ana e do seu necessário desenvolvimento em decorrência da 

invenção dos tipos móveis de Gutemberg). 

Pretendo trazer reflexões filosóficas ao direito de autor. E também do 

conteúdo intrínseco à categoria em uma (re)aproximação desta com a filosofia. E 

para isto promovi diversas críticas, às vezes contundentes. Espero que sejam 

efetivamente reflexivas. 

Sempre tive em mente que não há hipótese de compreensão do 

Direito sem alguma compreensão da filosofia e análises filosóficas adequadas 

sobre o Direito. O direito de autor, como segmentação do Direito voltada à 

proteção dos criadores do universo artístico, cultural e científico deveria ter 

recebido, em meu entender, considerações filosóficas mais amplas, no decorrer de 

sua história. Não foi o que geralmente ocorreu nodesenvolvimento da doutrina e 

de aplicações jurisprudenciais que seguiram uma tendência excessivamente 

pragmaticista. 

Atualmente, a necessidade de compreensão e aplicação filosófica 

tornou-se ainda mais necessária, decorrente de um novo conflito de 

conhecimentos que trouxeram nova análise dialética do direito de autor. O 

advento das novas tecnologias e o rompimento de muitos modelos já 

sedimentados no direito de autor trouxeram a necessidade de (nova) compreensão 

de suas questões. Assim, passou-se a discutir muito sobre a concentração de 

direitos sobre produtos culturais (e também do próprio conhecimento, em muitas 

situações) por parte das corporações que tem nos “ativos de propriedade 

intelectual” seus grandes bens. Ocorre que as temáticas filosóficas parecem estar 

esquecidas, tendo sido suplantadas por questões e argumentos de força e matriz 
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econômica e de outras áreas do conhecimento que buscam analisar a 

aplicabilidade ou não do direito de autor fora da razão filosófica (e muito menos 

da hermenêutica que indico). 

O que pretendo neste estudo é analisar um conjunto de elementos e 

fundamentos filosóficos aplicáveis (ou simplesmente relevantes) ao direito de 

autor, mas somente alguns aspectos, pois seria impossível construir 

completamente uma (nova) filosofia do direito de autor. 

Por outro lado, defendo que também deve ser aplicado ao direito de 

autor uma série de fundamentos decorrentes da viragem linguística que se operou 

na filosofia e que vem exigindo do Direito, de uma forma geral, uma nova 

consideração de velhos fundamentos. O mesmo deve, portanto, urgentemente 

ocorrer com o direito de autor.  

Em primeiro lugar, busco a compreensão do sujeito-criador e a 

posição ocupada por este num sentido filosófico e que interessa ao universo do 

direito de autor. Esta análise passa pela compreensão do sujeito (o que inclui o 

autor), que vem sendo densamente debatida na sociedade moderna e 

contemporânea e da própria natureza jurídica do direito de autor, ao considerar 

quem pode ser titular de direitos (ou a que estes podem ser) atribuídos pelos 

ordenamentos jurídicos. A partir daí, apresento o que me parece ser a solução 

mais evidenciada para a compreensão e a justificação filosófica para a aplicação 

do direito de autor: a compreensão do processo criativo processado pelo sujeito-

criador no âmbito do círculo hermenêutico. 

Por outro lado, no decorrer do texto, vou apresentar críticas aos 

autoralistas de diversas escolas e linhas doutrinarias diferentes, sempre buscando 

analisar de forma frontal os argumentos apresentados por estes sob a forma de 

uma análise filosófica, que é a minha procura.  

Eventualmente, no decorrer do texto, haverá momentos em que as 

discussões que pretendo apresentar e as posições que tomo filiam-se, ora a uma 

das escolas principais, ora a outra, de modo aparentemente “esquizofrênico”. 
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Explico: se é verdade que o direito de autor parece estar dividido (de 

modo “vilanesco”) em suas escolas principais (e está), uma mais tradicional, 

conservadora e outra que denomino genericamente de libertarianista (com muitas 

vertentes), por outro lado não é verdade que os argumentos apresentados por cada 

uma destas tendências sejam efetivamente aceitáveis (ou inaceitáveis) em sua 

totalidade. Mas, por outro lado, não é necessário uma filiação a todos os 

movimentos de uma ou outra tendência interpretativa do direito de autor 

(conservadores e libertarianistas). 

Há ideias, argumentos, justificativas e frases de efeito inaceitáveis em 

cada uma destas classificações, algumas vezes por serem somente falaciosos e 

outras por se configurarem como intelectualmente desonestos. Há, portanto, 

pensamentos ou atitudes libertarianistas ou conservadoras e não enquadramentos 

pessoais ou escolas densamente forjadas e definidas em suas atitudes. 

Tendências, talvez fosse o mais correto indicar. As atitudes são conservadoras ou 

libertarianistas. Algum crítico em uma ou outra posição está libertarianista ou 

conservador perante alguma ideia e não, necessariamente, é um libertarianista ou 

conservador). Ainda assim, há exceções, como é o caso dos entusiastas 

(genericamente tratando) dos Creative Commons, cuja sistemática de 

licenciamento conduz a uma compreensão muito mais libertarianista do que 

efetivamente conservadora.  

Nesta disputa quase bilateral alegam, por exemplo, os conservadores - 

quase como uma regra geral - que toda e qualquer discussão e diminuição de 

direitos de autor afeta (e prejudica) o sujeito-criador. 

Não é verdade. Ainda que o sujeito-criador seja prejudicado, a 

premissa indicada deve ser analisada circunstancialmente, não como cláusula 

geral. 

O que sim, é verdade, é que toda a flexibilização ou diminuição de 

direito de autor atinge os interesses de grupos fortemente presentes no mercado 

que atuam, seja no audiovisual, literário, musical, entre outros.Isto porque o 

direito de autor é fundado originalmente (ao menos no que se refere à sua origem 
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formal)  tanto na ideia de propriedade (para alguns) ou de exclusividade (para 

outros).  

A distribuição de obras musicais pelos meios digitais, por exemplo, 

não se configura (necessariamente) como um grande malefício, num contexto 

genérico, a um artista intérprete do setor musical. Ainda que haja eventual 

prejuízo pelo não-recebimento de valores em decorrência dos valores não mais 

apurados pela venda de suas obras pelos meios tradicionais, o intérprete pode, em 

uma análise mais complexa de sua carreira, obter benefícios com a distribuição da 

obra que contenha a sua interpretação. No mesmo sentido, a distribuição ilícita 

das obras também conduz a muito mais prejuízos às companhias fonográficas que 

propriamente aos artistas de seu catálogo. Neste contexto, considerar o malefício 

na mesma medida a cada um destes titulares, é, econômica e filosoficamente 

equivocado. O que me interessa é a matriz filosófica e, portanto, também a 

compreensão a compreensão de que o sujeito-criador, do ponto de vista da 

filosofia, não pode ser equiparado ao titular que teve participação meramente 

econômica no processo de trazer ao mundo uma manifestação. Isto porque, em 

verdade, a sua participação não foi criativa (e sim, econômica) e não foi “para 

trazer ao mundo” no sentido da interpretação–criação (mas para levar ao 

mercado).    

Por seu turno, parte dos libertarianistas (em gênero) alegam que o 

direito de autor viola a liberdade de expressão. Melhor seria dizer, pelo menos, 

que o “excesso” protetivo do direito de autor a violaria. De uma ou de outra 

forma, esta ideia, como cláusula geral, também não é verdadeira. A liberdade de 

expressão contempla a possibilidade de se expressar de um ou de outro modo e o 

direito de autor não é genericamente um impedimento ao seu exercício. Expressa-

se com o que há disponível. A escolha da melhor forma de se expressar e qual o 

conteúdo inerente à expressão não se fundamentam sobre um conflito em 

detrimento de  obras intelectualmente protegidas. Ou seja, indivíduos com mais 

ou menos conhecimento ou cultura (como grau de conhecimento) deverão ter a 

mesma possibilidade em se expressar garantida pela lei. Como se dará a forma de 

expressão e qual o conteúdo intrínseco à esta forma são escolhas que cabem a 

cada indivíduo. Ou seja, a liberdade de expressão se fundamenta como a 
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possibilidade de uma faculdade de direito que pode ser exercida por alguém que, 

não necessariamente, será manifestada por meio da expressão de alguém em 

detrimento de obras protegidas por direito de autor. Por outro lado, é verdade que 

há hipóteses em que o direito de autor pode ser limitador dos modos de se 

expressar, mas a admissão desta eventualidade não pode transformar-se em 

cláusula geral5. 

Portanto, não há certeza semânticairredutível que possa ser 

atribuída à construção desta ideia e caso a mesma seja utilizada de modo 

injustificado, pode conduzir ao surgimento do que denomino por mantra 

performático6.  

Esses são somente alguns exemplos para pontuar a questão referente à 

justificativa dos posicionamentos apresentados e uma indicação de que porque 

filiar-me a argumentos (e não a escolas) não é uma postura contraditória. Está 

muito presente na discussão do direito de autor o uso de argumentos puramente 

retóricos e, muitas vezes contraditórios entre causa e consequência/efeito, 

falaciosos e, quase que invariavelmente, ideológicos e frontalmente oponíveis. 

Não entendo que as discussões sobre o direito de autor devam ser 

levantadas desta forma. Não identifico a necessidade de levantamento tão 

acentuadamente ideológico e frontalmente combativo. Há uma justificativa 

porém, para que o sejam com tanta frequência. Parte significativa dos autoralistas 

possuem atividades que são contundentemente ideológicas, seja atuando como 

advogados, dirigentes de entidades de gestão coletivas, gerentes de repertórios 

artísticos, funcionários de empresas de comunicação entre outras hipóteses. Ou 

seja, simplesmente levantando bandeiras às quais se filiam. O problema em si não 

é o estabelecimento de escolas altamente ideologizáveis. O problema é a 

inadequação da transformação deste posicionamento em produção científica, 

como se estivesse amparada nos fundamentos doutrinários efetivamente neutros. 

                                                
5 Ver com mais detalhes a relação do direito de autor com as liberdades no capítulo 6. 
6 Sobre os mantras performáticos e os conflitos entre conservadores e libertarianistas ver 
capítulo 6. 
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Não pretendo, deliberada e presunçosamente, criar uma terceira via, 

como se os fundamentos deste estudo tivessem, necessariamente que propor uma 

alternativa às duas linhas/tendências principais que julgo existirem ainda que eu 

reiteradamente seguirei alegando que são tendências em atitudes 

(conservadorismo – libertarianismo). Pretendo indicar que há argumentos 

aproveitáveis ou plausíveis (ou não) de parte a parte, seja num contexto filosófico 

ou mesmo de outras apreciações do direito de autor, observado sob outras 

interdisciplinariedades.Posso extrair concretudes nos pensamentos alheios 

aproveitáveis sob diversos olhares, sejam puramente jurídicos (mesmo que nunca 

pareçam ser) econômicos, sociológicos, etc. mas o olhar foi dedicadamente 

filosófico. Debrucei-me sobre as questões eminentemente filosóficas porque foi a 

faculdade que me coube escolher.   

Por outro lado, de fato, o que tenho encontrado como resposta para 

indicar as justificativas filosóficas para a aplicabilidade do direito de autor e à sua 

própria existência não me parece suficiente. Nenhuma delas (são várias propostas 

e respostas indicadas e defendidas) parece atender ao objetivo da questão do 

direito de autor e responder, do ponto de vista filosófico, ao porquê da atribuição 

de exclusividade de uma criação artística, intelectual ou científica a alguém e, em 

consequência, em que medida (a medida da aplicação pode ser definida 

propriamente como a categoria jurídica denominada direito de autor). 

Do ponto de vista da resposta ao porquê no sentido filosófico, não 

estou de acordo com a utilização das teses do utilitarismo clássico de Bentham e 

J. S. Mill, do direito natural/laboral de matriz lockeana, ou dos direitos morais de 

matriz kantiana ou hegeliana. Também não me parecem responder à pergunta que 

faço as teses alternativas mais modernas, desde a teoria do planejamento social 

de Fischer e outros autores, nem mesmo as teses isoladas de autores de cunho 

mais independente e que são muitas vezes citadas no curso deste estudo. 

A verdade para esta pergunta (por que se aplicar o direito de autor) 

parece estar, definitivamente, na hermenêutica. Como se poderá compreender no 

decorrer do estudo, entendo que o giro linguístico promovido na filosofia e no 

processo de desenvolvimento da hermenêutica contemporânea parecem ter 

conduzido à necessidade de compreensão, também, dos fundamentos de direito 
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de autor de uma forma mais claramente filosófica, sendo necessária a 

compreensão do que denomino de hermenêutica da criação artística, baseada 

no conceito de círculo criativo (adaptação do círculo hermenêutico ao processo 

criativo) que julgo ser a resposta adequada à justificativa filosófica para o direito 

de autor. 

Nisto, encontrei sérias dificuldades em analisar as concepções 

filosóficas sempre estudadas, pois elas me pareciam, a cada olhar, novamente 

uma re-edição de aplicações de um leito de procusto às raízes filosóficas do 

direito de autor.  

Quando discorro sobre o desenvolvimento filosófico, por exemplo, 

atribuí três linhas principais analíticas: o utilitarismo, as teses proprietaristas de 

Locke e o desenvolvimento personalista de Kant e suas derivações. Das três, a 

mais afastada de concepções inerentes ao direito de autor foi a primeira. O 

utilitarismo nada tratava de direito de autor e pouco – ou somente indiretamente – 

sobre Direito. O leito de procusto aqui é acentuadamente forçoso. 

As demais trouxeram fundamentos significativos, Kant, em especial a 

quem particularmente me dediquei pelo contributo ao rompimento paradigmático 

que reafirmou a figura do autor no que denominei de sujeito-criador. 

Mas não foi suficiente, como também não foram suficientes as 

concepções sobre o autor, pré-moderno, moderno (se é que estes existiam) 

romântico (efetivo) e romatizado (pelos conservadores). 

Seguindo o caminho, cheguei à invasão da filosofia pela linguagem e 

ao linguistic turn como ambiente de compreensão para reordenar os conceitos, 

cuja desordem semântica conduziu ao déficit filosófico do direito de autor. 

Mas explicitamente, a filosofia hermenêutica heideggeriana e a 

hermenêutica filosófica gadameriana, acrescidas da Nova Crítica do Direito de 

Streck, conduziram às percepções que fundamentaram a necessidade de conduzir 

o estudo na estrada que acabei por tomar. 
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Estou seguro de que há um contributo que pode auxiliar a fomentar 

uma filosofia do direito de autor vista sob o olhar atento da hermenêutica, com 

suas derivações e autores. Como consequência, espero que o caminho aberto 

possa auxiliar a dirimir conflitos no direito de autor contemporâneo e sua 

evidente e (até hoje mais) acentuada crise. As ideias que trago somente anunciam 

a possibilidade de solução pela busca do sujeito-criador, mas não “a solução” 

para os conflitos que incluem o direito de autor. Faltam-lhe sistematizações, as 

quais caberão ao já elevado e acentuado número de autoralistas que vi crescer nos 

últimos 15 anos no Brasil. 

Agora somos muitos e as ideias precisam circular com a efervecência 

que os novos tempos nos permitem. 

Que circulem. 
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1. O ESTADO DA ARTE DA FILOSOFIA DO DIREITO DE AUTOR. 

ELEMENTOS PRÉVIOS. 

1.1. Da necessidade de busca de um sujeito-criador. Elementos 
analíticos (jusfilosóficos) prévios sobre a subjetividade no direito de autor. 

O que não cabe na linguagem não pode ser criado. Esta é, 

possivelmente, a mais relevante das constatações que faço neste estudo. Criar é 

interpretar o mundo. Para compreender a criação, é necessário alcançar o seu 

sustentáculo criativo. Para isto, preciso alcançar um proto-autor. O autor 

fundamental. O criador-intérprete do/no mundo. Este é um dos meus objetivos. O 

direito de autor logo aparecerá para dar cor ao árido deserto da incerteza sobre o 

que é o ato da criação e da interpretação do mundo que nos servem para o mundo 

do Direito. E daí, aplicar o que for digno de proteção ao sujeito-criador e ao 

objeto da criação. Todo o restante do estudo são consequências e, em alguma 

medida, conjecturas decorrentes desta procura e constatações de uma acentuada 

incompreensão que uma única categoria jurídica pode ter trazido ao mundo. O 

direito de autor, assim, transborda do diminuto tamanho que aignorância de parte 

significativa de seus analistas propaga sobre ele para tentar proteger um sujeito 

que ainda se discute quem é. 

As palavras muito poucas vezes alcançam o significado do que são e 

representam. Quase tudo já foi dito sobre quase tudo, mas muito poucas vezes 

dito de modo a significar o que é a sua essência. Muito do que se ouve e se diz é 

somente falado ou escrito, mas não significado. A linguagem (quase nunca, ou) 

nunca é suficiente para alcançar a essência das coisas. Daí a importância da arte, 

que aproxima as pessoas do significado real das coisas e dos sentidos por meio 

das formas que serão percebidas pelos sentidos. Por isso pode-se chorar ouvindo 

Mozart, ainda que seja a primeira vez. Por isso pode-se emocionar lendo “O que é 

o esclarecimento” de Kant. A capacidade maior do artista e do pensador é tornar 

(relativamente palatável/perceptível) as sensações do/sobre o mundo. Quando nos 

faltam palavras, quando temos dificuldade em dizer algo, testemunhamos anossa 

incapacidade de transmitir os sentimentos e a nossa relação com o mundo. A 

linguagem permite a transformação das percepções do sujeito em uma percepção 

por parte do outro. As coisas são. A linguagem somente as representa. A 



 
 

23 
 

linguagem “não é o que as coisas são”, mas define a posição que as coisas 

ocupam no mundo. A relação sujeito-sujeito traz a constatação de que as coisas 

não estão postas em si mesmas, mas são algo e que deve passar pela percepção – 

sempre – dos sujeitos. Algo que será sempre percebido por meio da percepção 

sensorial e por meio da linguagem. A criação artística, por sua vez, facilitará o 

caminho para a percepção. Há na linguagem, enorme fragilidade em representar o 

que as coisas são. A arte e a criação permitem que haja uma diminuição desta 

fragilidade por abrir ao sujeito a capacidade de perceber as coisas por meio de sua 

perspectiva, pois a relação (agora) é sempre (deveria ser compreendida como 

fundada numa relação) sujeito-sujeito. Por isso, há de se respeitar o sentido das 

palavras, que serão sempre insuficientes. Uma palavra mal aplicada e o sentido se 

perde. Se toda a linguagem for mal aplicada chega-se a um verdadeirolatifúndio 

improdutivo da hermenêutica7. 

A arte, portanto, diminui o hiato entre a essência das coisas e sua 

percepção por parte das pessoas. Ela possibilita que o caminho da compreensão 

do mundo seja melhor pavimentado para que haja um entendimento (por parte) 

das pessoas. Sua tarefa, portanto, não é nada simples. É, por outro lado, 

primordial. 

A percepção do valor da arte como pavimentadora (da compreensão) do 

sentido das coisas para o ser humano e do lugar que ela ocupa não são a função 

deste estudo, certamente. Mas a compreensão filosófica do sentido que cabe 

àquele que promove esta melhor compreensão é relevante. Compreendendo-se a 

função, o valor e a essência de quem é o autor da criação pode-se, ao mesmo 

tempo em que se valoriza sua atividade e existência, e, obviamente, o resultado 

da sua criação, enquadrar a arte e a criação no mundo. Este enquadramento 

subjetivo-objetivo é necessário para se compreender o que é a criação e o quanto 

do sujeito está na criação. 

                                                
7 Ou, como disse Marina:  [...] o uso indiscriminado de um termo não seria grave se as 
palavras não fossem um instrumento para analisar a realidade. Uma palavra perdida é, 
talvez, um acesso à realidade perdido.[...]MARINA, Jose Antonio. Teoría de la inteligência 
creadora. Anagrama. Barcelona. 8a edição, 2011. p. 15. 
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A arte é pacificadora da angústia. Por isso, quem promove esta 

diminuição do sofrimento merece, no mínimo, algum respeito por parte do 

Direito, que pode ser considerado, inclusive, uma proteção à sua integralidade 

pessoal 8  (como dignidade) para a sua proteção e garantia de que continuará 

operando sua função primordial que é criar. 

Para se chegar a esta proteção (como medida, no mínimo de 

agradecimento pela especial função promovida pelo criador), deve-se 

compreender como e onde se dá o processo criativo-interpretativo. E isto se dá 

numa consistência espaço-temporal, numa densidade existencial denominada 

círculo criativo, sobre a qual tratarei mais à frente9. Refuto, portanto, qualquer 

análise de merecimento da proteção do autor que não seja tendo como origem 

uma medida de consideração por parte da humanidade de que aquele que cria e 

traduz o mundo e suas coisas para os demais, mereca uma proteção por seu valor, 

indepenendentemente do quão bela é a sua interpretação do mundo. 

Desde já, evidencio que uma tese excencialmente pragmática que 

promovesse uma proteção por um viés (reduzidamente) econômico não me 

serviria como solução. O valor econômico, na essência da pergunta pelo “o que é 

o direito de autor,” pergunta que se faz por intermédio de outra: o porquê do 

direito, alcança o caminho da aplicabilidade posteriormente à constatação de uma 

razão filosófica de muito maior magnitude. Por isso, sendo meus 

questionamentos de ordem filosófica, a resposta a tal pergunta não me satisfaria. 

Por isso afirmo, e repetirei no decorrer deste estudo, que ao se fazer a pergunta 

sobre a natureza jurídica do direito de autor a filosofia chega tarde à essência do 

direito de autor. Num mesmo sentido, e com significado ainda mais denso,ao se 

instituir uma reação econômica pelo processo criativo como interpretação do 

mundo e facilitação da compreensão da essência das coisas, quem chega tarde é a 

filosofia. Chega tarde ao se atribuir a possibilidade de recebimento econômico 
                                                

8  O ser humano é um complexo entre corpo e mente que inclui sentidos, sentimentos, 
sensações, comportamentos, atividades. É uma complexidade de densidades pessoais, 
temporalidades e modos de ver o mundo. Isto conduz à compreensão de um conceito (ainda 
a ser devidamente explorado e desenvolvido,que venho denominandointegralidade pessoal. 
9 Todo o capítulo 5 trata do círculo criativo e do seu entorno. Do que conduz à sua existência 
e da sua compreensão como uma espécie de adaptação do círculo hermenêutico. Como se 
verá, o círculo criativo é o círculo hermenêutico no âmbito da criação artístico-científica e 
intelectual. 
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por parte do autor, ainda que este recebimento seja justo e devido. E logo se verá 

que possui estas duas características.A dupla resultante da pacificação da angústia 

humana (e consequente diminuição do sofrimento) e a capacidade interpretativa 

(e criativa) do mundo faz adentrar o criador no universo das circunstâncias que 

possuem (e merecem) uma referência jurídica protetiva, mas deve-se 

compreender que estes dois valores são suficientes para que outra área do 

conhecimento, o Direito, lhes faça incidir uma proteção. 

O artífice de todo este processo é o autor, a quem denominarei 

longamente neste trabalho por sujeito-criador. 

Ocorre que, medindo ou não as palavras, eles nunca cabem na exatidão do 

desejo e da fala. O meu pensamento nunca cabe exatamente nas minhas 

palavras.Nem todos estes que são lidos neste estudo. O discurso é sempre um 

discurso incompleto. 

A criação é uma versão do mundo10 . Quem, transmitindo emoção, 

fala,mesmo mudo, merece consideração por parte da sociedade. Esta 

consideração é o caráter meritório que cabe (ser atribuído) pelo direito de autor 

em decorriência do ato da criação. Ao mais simbólico dos atos se atribui o maior 

dos valores: a criação do mundo. Seja pelos crentes ou não crentes, a percepção 

da importância do processo criativo aponta a importância do universo ter surgido 

deum ato criativo. Este elemento é altamente significativo do ponto de vista 

simbólico11. 

Para se chegar a compreensão desta relação meritória é importante 

estabelecer uma análise vertical, densa, cortante, e, se necessáriofor, excludente, 

de velhos sentidos sobre o direito de autor. Esta tarefa o Direito não cumpre 

                                                
10Criação artística e intelectual. 
11 Numa inversão reflexiva, o homem presenteou a Deus com a sua existência pelo valor que 
o homem dá ao mundo. Se a Deus se lhe atribui o mais relevante dos fatos que seria a 
criação do mundo, também ao criador, humano, deveria ser atribuída importância meritória, 
pois também, na planícia humana, deve ser reconhecido o valor da criação. Isto independe de 
crença ou fé religiosa. Seria, no mínimo, um respeito do homem com ele mesmo. Este é um 
modo de ver o sentido simbólico do processo de criação, o que não significa, de modo 
algum, que eu esteja de acordo com a deificação ou criacionismo, muito menos de uma 
presença de Deus no ato interpretativo-criativo inerente ao círculo criativo. 
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sozinho, mas somente de mãos dadas com a Filosofia, que, em verdade, o irá 

carregar como um pai leva o filho12. Mais especificamente, a hermenêutica. 

Para se alcançar o quantum do direito aplicável (quantum este, afinal, 

que é o próprio sistema de direito de autor) deve-se compreender em parte este 

processo (da existência e valoração da criação), ou, no mínimo, aceitá-lo como 

processo altamente contributivo e interpretativo-criativo.  

Há de se buscar o início das discussões. A origem. Não enxerguei isto 

com a profundidade nas análises que vi, mas também não sei se fui fundo ou 

distante o suficiente.  

Para o direito de autor, no mínimo, há de se examinar o entorno histórico-

filosófico das primeiras discussões sobre a matéria, o surgimento legislativo, as 

suas justificativas e as apreciações das concepções sobre a criação e sobre o autor 

(sujeito–criador). Heidegger dedicou-seaos gregos para rever a metafísica e 

chegou ao Ser e Tempo. E refletindo sobre a metafísica e a obra de arte, 

Heidegger afirmou que: 

 [...]a superação da metafísica não é nenhum rechaço vigente, senão o 
salto ao seu primeiro começo sem querer renová-lo, o que permanece 
historiograficamente irreal e historicamente impossível. [...][E complementou]O 
que rege em relação à metafísica se aplica também à meditação acerca da {origem 
da obra de arte}  [...].13 

A arte e a criação são libertadoras. Para quem faz e para quem 

recebe.Mas é necessário compreender o quanto se pode atribuir ao sujeito que 

cria e, indo mais além, que ele é e o quanto ele participa no processo criativo. 

Entendo ter respondido parte destes questionamentos durante o curso deste 

estudo. De toda forma há dificuldade em enquadrar o sujeito que cria na 

contemporaneidade por diversas razões: pela crise que atravessa o direito de autor 

com as novas tecnologias (o que inclui o processo criativo); pela desvalorização 

do conceito de autor e da sua compreensão e, até mesmo, em decorrência do 

esvaziamento do sentido das criações, em especial das criações artísticas, tão 
                                                

12Mas fazendo-lhe a barra e colocando-lhe na realidade do mundo. E, portanto, também 
podendo ser dito, em alguma medida, que o nome-do-pai para o direito do autor, é (ou 
deveria ser) a filosofia. 
13HEIDEGGER, Martin. Aportes a la filosofía acerca del evento. Biblioteca internacional 
Martin Heidegger/Editorial Amagesto/Editorial Biblos. Buenos Aires, 2003.  p. 397.  
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acentuadamente repetidas e pouco amparadas por acentuada originalidade. Neste 

sentido, se como indicou Heidegger[...]o“ser” é o conceito evidente por si 

mesmo 14 deveria, também no caso do autor, alcançar-se uma evidência que 

conduzisse à compreensão deste sujeito e que no seu entorno fosse corretamente 

construída a ideia de direito de autor, afinal, trata-se de seu direito, ao menos no 

modo de nomear. Mas não é tudo tão simples. E o direito de autor não facilitou 

este entendimento, muito menos os seus pensandores. E houve o esvaziamento, 

também, do sentido do autor. Em verdade, pouco se alcançou o conceito correto 

no encontro entre filosofia e direito de autor. Hoje, ao olhar para o passado, é 

como se a filosofia nunca tivesse se encontrado com o direito de autor. E, como o 

tempo, este “autor não encontrado” foi ainda mais se distanciando do direito de 

autor, pela distância provocada pela ausência da filosofia. 

Assim, quando Heidegger diz que:  

No solo da arrancada grega para interpretar o ser, formou-se um dogma que não 
apenas declara supérflua a questão sobre o sentido do ser como lhe sanciona a 
falta. Pois se diz: “ser” é o conceito mais universal e mais vazio. Como tal, resiste 
a toda tentativa de definição. Todo o mundo o emprega constantemente e também 
compreende o que ele, cada vez, pretende designar” . Assim, o que descoberto, 
inquietava o filosofar antigo e se mantinha inquietante, transformou-se em 
evidência meridiana, a ponto de acusar quem ainda levantasse a questão de 
cometer um erro metodológico.15 

Sou instado a dizer que efetivamente poderei ser acusado de cometer este 

erro metodológico. Acusado de buscar algo que – se dirá – já foi encontrado 

desde o surgimento do direito de autor, lá pelos idos do século XVIII, o que é a 

mais pura ilusão. A evidencia meridiana a que se refere Heidegger na atribuição 

do que é o ser ocorre plenamente com o conceito de autor. O autor sofreu uma 

invasão de sua semântica, de sua posição de sua condição, de sua possibilidade. 

Com isto, esvaziou-se, desintegrou-se como compreensão. E isto não se deu por 

teses que pudessem alegar que hoje o conceito de autoria é relativizável, mas sim 

porque não houve o encontro entre direito de autor e filosofia. Minto, quando se 

encontraram, o autor já era outro e já era tarde demais. E se hoje se reavalia o 

sujeito como autor, ele precisa ser resgatado em sua essência. Mas para tal não se 

pode denominar o autor por titular, querer atribuir-lhe artificialidades, aplicar-lhe 

                                                
14HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 3a edição. Vozes. Rio de Janeiro, 2008. p. 29.  
15HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 3a edição. Vozes. Rio de Janeiro, 2008. p. 42.  
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defesas por meio de mantras performáticos.E observe-se que isto não decorre do 

fato de uma desvalorização do processo criativo. Muito pelo contrário, na cultura 

ocidental o processo criativo é deificado na sua essência, volto a afirmar, 

chegando-se a atribuir a uma força superior a criação de todo o universo. E 

deificou-se aquele que criava algo de esplêndido, como foi o caso dos artistas 

plásticos fiorentinos, a quem como bem indicado já por Vasari e outros, foi 

atribuída a condição de gênios. 

A conclusão é que se chega é que as discussões filosóficas sobre direito de 

autor em geral não são constituídas de elementos significativos do ponto de vista 

da filosofía e tampouco dos pensamentos filosóficos adequados. 

Observa-se, na maioria dos casos em que os textos autoralistas se 

apresentam, no mais das vezes, justificativas a posteriori, de questionamentos da 

ordem pragmática de atribuição de direito de autor e da propriedade 

intelectual.Quando digo discussões históricas a posteriori me refiro a escusas que 

tratam de justificar as nuances do que é o direito de autor não em sua origem que 

indique por que se deve proteger o autor, mas sim, o que ocorreu para que 

houvesse (a atribuição de) um direito. Tratam-se, por isso, bem mais de escusas 

do que entendimento sobre a motivação jusfilosófica para a proteção do autor16 

(ou para a aplicação do direito). Assim, discorre-se sobre a aplicabilidade de teses 

que não poderiam responder às justificativas, seja, em primeiro lugar por terem 

sido desenvolvidas sobre outra temática (inadequada ao direito de autor, como 

aplicações de matrizes filosóficas nuncasuficientes) ou ainda, em segundo lugar, 

porque vem socorrer às escusas posteriores como medida de compensação 

justificativa do direito de autor (ao se analisar o direito de autor contemporâneo 

“retroativo” sob uma perspectiva da temporalidade atual).Comocorretamente 

disse Robert Darnton17: Naturalmente as origens são reconstituídas a posteriori e 

muitas delas podem escapar das concepções dos contemporâneos”. 

                                                
16A quem chamo de sujeito-criador. 
17DARNTON, Robert .Os best-sellers proibidos da França Revolucionária, Companhia das 
Letras, 1998, São Paulo, p. 189. Darnton é historiador e desenvolve uma disciplina na 
Universidade de Harvard denominada História do Livro. Entendo que a compreensão da 
história do livro como elemento formador da cultura estimula, não só a compreensão do 
processo de leitura, mas a compreensão do valor da leitura como formação humana e que 
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Observando-se com olhar na atualidade ao passado remoto do 

desenvolvimento do direito de autor, parece haver um “desejo” de justificativa 

histórica, mas não uma justificativa eminentemente filosófica. 

Desta forma, tentar adequar diversas matrizes filosóficas decorrentes de 

autores como Locke, Bentham, J.S. Mill e Kant, somente para citar alguns, soa 

demasiadamente explicativo do ponto de vista histórico mas efetivamente 

apresenta uma solução cientificamente pouco densano que se refere à maioria dos 

argumentos de natureza filosófica. 

Muitas análises e discussões de direito de autor se baseiam em conflitos e 

debates sobre questões terminológicas ou sobre a sua natureza jurídica, o que 

muito poucas vezes conduz às análises das justificativas filosóficas do direito de 

autor, sendo que o enfoque costuma ser dado perdendo-se muito tempo em 

análises sobre a utilização de termos como propriedade intelectual, direito 

intelectuais, etc18. 

Somente eventualmente alguns autores dentro de um universo amplo de 

estudiosos da área acabaram por analisar de modo efetivo aspectos 

acentuadamentefilosóficos em relação ao direito de autor19 e são ainda menos os 

que dedicam obras exclusivamente voltadas à discussão filosófica do direito de 

autor20. 

Também devo salientar que muitas soluções hodiernas para justificar 

filosoficamente o direito de autor se caracterizam como soluções pragmáticas 

                                                                                                                                                  
traz acentuados elementos para compreender como o conhecimento pode e deve ser 
transmitido na contemporaneidade. 
18 Ver, por todos, e como exemplo positivo de análise exaustiva na citação de diferentes 
classificações da natureza jurídica do direito de autor em Propriedad intelectual – simetrías 
y assimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El caso de México, de 
Ignácio Otero e Miguel Angel Bahena. Esta foi a obra que mais se destacou na análise das 
distintas categorias de justificativa apresentou. As justificativas são também, neste caso, 
históricas ou relacionadas à natureza jurídica e não acentuadamente jusfilosóficas. ( OTERO, 
Ignácio Muñoz; BAHENA, Miguel Angel Ortiz, Propriedad intelectual – simetrías y 
assimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El caso de México. Editorial 
Porrúa. Ciudad de México, 2011. p. 165 a 175.) 
19 Trataram efetivamente do assunto, com maior ou menor densidade, entre outros: Buydens, 
Burke, Carboni, Drahos, Fisher, Garza Barbosa, Gonzaga Adolfo, Hettinger, Hugues e 
Merger. 
20  Ver por todos: Buydens, Drahos e Merger em livros e Fisher, Hugues, Hettinger e 
Gonzaga Adolfo, por meio de artigos. 
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aosconflitos já postos em direito de autor na contemporaneidade e não se 

pretendem apresentar necessariamente como opções de justificativas filosóficas 

que a analisem o direito de autor desde o seu início. 

São estudos significativos, mas que diferem do ponto de vista que 

pretendo apresentar, sendo exemplos neste sentido: a teoria do planejamento 

social de William Fisher e outros, a teoria da maximização dos benefícios sociais 

no direito autoral de Gonzaga Adolfo, aatitude instrumentalista de Peter Drahos, 

bem como as linhas de tratamento propostas por sistemáticasde atuação tais como 

o sistema de licenciamentoCreative Commons, e as escolas, por assim dizer, do 

software livre, docopyleft, etc21.  

Há dois elementos importantes nestas e em outras teses citadas: em 

primeiro lugar, há de se salientar que as teses dos autoralistas contemporâneos, 

em linhas gerais, buscam a compreensão do direito de autor sob um viés que 

leva em conta as modificações já evidenciadas nesta categoria jurídica, o que 

é louvável do ponto de vista da análise de soluções, sendo algumas mais, 

outras menos efetivas. 

Devo reafirmar, neste sentido, que a consideração dos problemas 

decorrentes das novas tecnologias e da contemporaneidade é aspecto relevante e 

que merece consideração do ponto de vista acadêmico sob um olhar filosófico da 

busca da justificativa real  que implique na existência ou não de uma um direito 

em decorrência do ato da criação artística humana. 

Ainda, devo salientar que a pergunta que faço, e pode ser constantemente 

repetida: “por que um direito – ainda mais de autor - para um ato de criação22?” 

não é uma pergunta ética no sentido de se buscar responder a por que se deve 

                                                
21 Tanto o sistema de licenças Creative Commons como outras linhas mais permissivas de 
flexibilizações do direito de autor considerado tradicional são defendidas por Lessig e, no 
Brasil, por Lemos, Branco Jr., entre outros. Há outros estudos que apresenta relevantes 
conclusões, mas que não necessariamente se pretendem definir como linhas filosóficas ou 
defesas de teses para a resposta filosófica ao direito de autor. Assim, alguns autores 
contribuem objetivamente para as discussões filosóficas com estas ressalvas: Abramovich, 
Jaszi, Bonzhi, Hettinger, Patry, entre outros. 
22  Que, como se verá, é um ato interpretativo-criativo. Exatamente por este fato. A 
criação,,no entender do círculo criativo, pressupõe uma concomitante interpretação, um ver o 
mundo, uma Weltanschauung. 
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respeitar o direito de autor já posto. Esta pergunta – da ordem da filosofia ética 

sobre o direito posto –  não é a pergunta que busca já justificar uma 

potencialidade do respeito ao direito positivado. O que pretendo apontar é 

anterior a esta discussão não só na temporalidade mas também na gênese da 

compreensão do que é o direito de autor. Muitas vezes me pergunto: estamos 

todos falando da (sobre a) mesma coisa? Para saber se todos estamos tratando de 

um mesmo conceito, é importante compreender de onde vem o direito de autor na 

concepção daquele que dá origem à obra (dito de outra forma: qual o espaço 

ocupado por este direito) , por isso insisto na compreensão da análise do sujeito. 

A pergunta se coloca porque não se pode deixar de perceber que as 

análises filosóficas praticadas pelos analistas do direito de autor na 

contemporaneidade tratam de procurar soluções desde uma visão e de uma 

posição ocupada já com a intenção de solucionar os conflitos (ora) existentes. O 

olhar dos autoralistas vem sendo o de analisar o direito de autor sob uma 

perspectiva e visão de mundo atual, contemporâneo. O campo de visão dos 

autoralistas de qualquer tendência está eivado do desenrolar histórico do direito 

de autor que, como deixarei claro, sofre desde o seu início de umdéficit 

filosófico. E, por óbvio, dos prejuízos decorrentes deste modo de olhar. Ocorre 

que o déficit filosófico não teve fim, estando ainda em pleno desenvolvimento, 

considerando que elementos surgidos desde há muito continuam fazendo com que 

o direito de autor tome corpo alimentado por muitos equívocos. 

Em si mesma, esta forma de ver o problema não é um equívoco. Há de se 

olhar o desenvolvimento social e científico sob o prisma de sua própria 

contemporaneidade. Por outro lado, as justificativas filosóficas buscadas se 

baseiam já numa interpretação do problema que deve ser solucionado. Na melhor 

das hipóteses portanto, repousam numa ética justificativa de porque se respeitar o 

direito de autor posto. Pode se perguntar se efetivamente há um direito e porque 

se deve respeitá-lo. Esta é uma questão significativa. É verdade que parte dos 

problemas inerentes ao desrespeito ao direito de autor contemporâneo é que ele 

repousa sobre a propriedade e sobre a exclusividade e historicamente daí ele 

surgiu, com poucas diferenças de enfoque. O ponto de análise de uma 

flexibilização deve decorrer do fato de que o direito de acesso à cultura poderia 
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ser considerado o direito inicial, de onde se partiria para uma análise de uma 

categoria mais hermética, que é o direito de autor23. Não estou tão seguro de que 

este é o ponto de partida da solução de todos os conflitos do direito de autor. No 

mais, análise filosófica deve ser iniciada considerando-se o processo criativo, e, 

com isto, o acesso ao que é criado faz parte desta mesma análise. É o que 

efetivamente proponho com a criação do círculo criativo. 

Ocorre que no que tenho observado as análises filosóficas (quando há) 

tratam em geral de propostas (eventualmente pragmáticas) para (re)afirmar a crise 

do direito de autor, mas, ainda não houve teses com densidade que tivessem como 

objetivo tratar da filosofia do direito de autor sob um viés de uma análise de uma 

filosofia atemporal, ou, filosoficamente desde a sua origem até a 

contemporaneidade. Por que o direito de autor? Quem é o sujeito do direito de 

autor? Por que o sujeito do direito de autor? Estas questões precisam ser 

respondidas antes de se perguntar como adequar o direito de autor na 

contemporaneidade à sua crise e às suas novas perspectivas. O adiantamento de 

respostas para perguntas ainda não efetuadas é filosoficamente inadequado, 

para dizer o mínimo. 

O que precisa ser efetuado é a análise da origem fundamental do direito de 

autor. Há de se compreender que a procura de soluções para a problemática da 

necessidade de uma flexiblização do direito de autor contemporâneo não é o 

mesmo que a busca de compreensão da justificativa efetiva e verdadeira para a 

aplicabilidade de um direito ao autor do ponto de vista da filosofia24. 

                                                
23 O direito de autor “histórico” e tradicional, exercido por muitos setores culturais, 
principalmente grandes corporações titulares de direitos é, em linhas gerais hermético, ao 
não permitir muitas penetrações na seara protetiva. Tenta-se, com isto, diminuir ao máximo 
às limitações e aumentar o escopo protetivo. Dito de outra forma, este também é o 
entendimento de Oliveira Ascensão: A expansão do âmbito dos direitos intelectuais é 
acompanhada por um reforço constante aos poderes assegurados aos titulares. Um dos 
aspectos mais salientes está na incessante redução dos limites dos direitos intelectuais. Isto 
é preocupante porque através dos limites se dá entrada nestes domínios a objetivos de 
ordem geral, nomeadamente aos que traduzem interesses comuns. (Direito intelectual, 
exclusivo e liberdade, CONFERÊNCIA NOVOS RUMOS DO DIREITO 
CONSTITUCIONAL NA UNIÃO EUROPÉIA E NO BRASIL. 2001, Rio de Janeiro. Local. 
seminário do Tribunal Regional Federal da 5a Região, 12/06 01. Texto disponibilizado pelo 
próprio autor.       
24Neste sentido, já adianto o que considerado um distanciamento semântico-filosófico da 
expressão copyright(s), como se verá no capítulo 4.  
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Portanto, somente com o alcance efetivo de uma justificativa que 

compreenda (a origem d)o direito de autor no seu âmbito criativo se poderá 

alcançar a problemática contemporânea e observar os seus problemas de 

dentro para fora, sem falácias, justificativas de cunho analítico 

econômico/mercantil e outros matizes filosoficamente inconsistentes se 

analisados fora de contexto filosófico.Tudo isto, inclusive, deve ser perseguido 

de forma evidentemente pragmática, não contaminada pelos ideologismos típicos 

do direito de autor. 

Neste sentido, e para exemplificar, sustento que somente se poderá 

questionar efetivamente se há legitimidade por parte de entidades de gestão 

coletiva que atuam de modo exorbitante em nome de compositores e outros 

sujeitos-criadores(o que inclui, desde sempre em minhas análises, os intérpretes) 

se houver uma análise do porquê da proteção dos próprios compositores entre 

outros sujeitos-criadores. De idêntica forma, somente com a mesma apreciação 

filosófica intensa e de densidade e profundidade correspondentes ao processo 

criativo e o sujeito que atua criativamente se poderia questionar, efetivamente, a 

representatividade de grandes conglomerados titulares de ativos de direitos de 

autor.Cito tais exemplospois me parecem, entre outros, os mais paradigmáticos 

nos conflitos contemporâneos entre as linhas mais conservadoras e libertarianistas 

de direito de autor25.  

No âmbito doutrinário, as buscas por soluções para as tensões 

relacionadas  ao direito de autor são baseaadasnas discussões de problemas que 

ocorrem – em suma - com o advento das novas tecnologias e com a ampliação do 

direito de autor (e dos excessos da propriedade intelectual). 

Como indiquei, a procura da origem jusfilosófica do direito de autor deve 

prescindir a estas análises superficiais - vistas sob o olhar do que já está posto - e 

deve ser estabelecida efetuando-se um corte no conhecimento contemporâneo 

afastando-se as questões críticas hodiernas, para que se possa analisar a categoria 

                                                
25 Como se irá notar, estabeleci, do ponto de vista acadêmico, uma distinção entre duas 
atividades ou posturas normalmente empregadas no âmbito do direito de autor, Isto 
nomeando os dois modos de ver o direito de autor por um olhar conservador e ou 
libertarianista. Ver os verbetes na parte em que trato dos conceitos operacionais.  
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jurídica em sua essência mais profunda, tudo isto levando em conta que o direito 

de autor e a tecnologiasempre estiveram envolvidos numa tensão estrutural 

original que sempre os fez confrontar, ao mesmo tempo em que fazia surgir e 

desenvolver o direito de autor26. 

Por outro lado, ainda que eu compreenda que pouco foi feito no sentido 

destabusca primária do porquêdo direito de autor, é bastante relevante 

compreender o estado da arte da filosofia do direito de autor, quais as escolas 

filosóficas mais presentes (e estudadas) e no que se baseiam, em alguma medida, 

algumas teses contemporâneas. 

1.2. Classificações e diferentes justificativas filosóficas para a aplicação do 
direito de autor. 

Os autores que pretendem analisar filosoficamente o porquê da 

aplicação do direito de autor dividem e classificam as hipóteses de justificação 

em padrões mais ou menos repetidos. 

Assim, as justificativas filosóficas são apresentadas de acordo com 

linhas filosóficas bastante autorais baseadas em pensamentos destacados de 

alguns poucos filósofos que serão à seguir indicados. 

Estas “classificações” são pouco variadas e tem como objetivo indicar 

os diferentes movimentos de adaptação das escolas/matrizes filosóficas apontadas 

ou ainda justificar a apreciação de teses mais contemporâneas. 

Entre as mais tradicionais encontram-se a tese utilitarista (baseada 

nasconcepções de  Bentham e J. S Mill), a tese proprietarista fundada no direito 

natural/laboral (teoria do trabalho-propriedade de matriz lockeana) e a tese 

personalista/moralista de matriz kantiana (e também com alguma incidência e 

influência de Fichte e Hegel). 

Desde já devo fazer uma ressalva. Como restará demonstrado, não 

estou de acordo com que teses filosóficas sejam aplicáveis sob uma forma de 

                                                
26No caso da imprensa, das gravações de arquivos de áudio, da Internet, dos aplicativos para 
smartphones e tablets. 
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adaptação irrestrita do pensamento levantado filosoficamente à categoria 

científica em análise. 

Isto se deve ao fato de que cada instituto jurídico –  inclusive no caso 

do direito de autor,possui(ou deveria possuir) um fundamento filosófico que o 

justifica, mas isto não quer dizer que tenha que ser construída uma espécie de 

leito de procusto por meio de adaptações das teorias filosóficas, seja para atribuir 

uma falsa e/ou artificial erudição ou para se alcançar o argumento da autoridade. 

Neste sentido, é evidente, tomando por exemplo que as questões 

referentes ao comportamento ético propostas por Kant possuem relevo no direito 

de autor (no mínimo pela complexidade e difusão de seu conteúdo) como também 

a qualquer outratemática externa ao direito de autor, isto não significa o mesmo 

que dizer que suas ideias correspondam as mais adaptáveis e cabíveis ilações 

sobre a matéria, e, ainda mais relevante, não significa que sejam a melhor 

resposta (ou a mais adequada)à categoria jurídicaem análise. No mesmo sentido a 

aplicação do princípio da maior felicidade de Bentham ou mesmo as teses 

proprietaristas de Locke27. 

Assim, se tomarmos por referência a complexidade das obras de 

alguns dos mais expressivos filósofos indicados neste estudo, tais como 

Descartes, J.S. Mill, Heidegger, Gadamer, além dos já supracitadosKant, 

Bentham e Locke, entre outros,verificaremos que estes emnada citaram o direito 

de autor ou o fizeram somente de maneira incipiente28, ainda que os textos sobre 

o tema merecessem alguma reflexão, como o de Kant. 

                                                
27Não obstante tal fato, já adianto, que dentre estes pensadores, definitivamente Kant foi o 
que mais se aproximou de construir soluções e alimentar idéias que conduzissem a um 
sistema de direito de autor. 
28 Neste sentido, é importante conhecer e examinar o texto de Locke, no memorandum ao 
Licensing Act de 1662 (Locke's Memorandum on the 1662 Act, publicado em 1693), 
disponível em http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1693  acessado em 20/04/13. Também 
disponível o próprio texto do trazer a traducão para cá Licensing Act (An Act for Preventing 
Abuses in Printing Seditious, Treasonable, and Unlicensed Books and Pamphlets, and for 
Regulating of Printing and Printing Presses (the 1662 Licensing Act), disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1662). Também relevante o texto de Kant publicado em 
1785 com o título Sobre a injustiça na reimpressão de livros (título original Von der 
Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks), com versão em inglês disponível sob o título On 
the Injustice of Reprinting Booksdisponível emhttp://copy.law.cam.ac.uk/record/d_1785. Por 
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Há, portanto, que se considerar que não há, para nenhum destes 

nomes apontados, que se atribuir uma teoria filosófica plena do/ao direito de 

autor29. Por outro lado, não há que se considerar uma possibilidade muitas vezes 

forçosa para se atribuir elementos (ainda que significativos) de uma escola 

filosófica, à filosofia do direito de autor. 

Cabe o alerta que nem toda tese filosófica é aplicável ou atribuível a 

outras categorias do conhecimento e, neste caso, ao Direito de um modo mais 

específico. Deve-se buscar a compreensão rigorosa das teses para que as mesmas 

possam ser aplicadas, quando for o caso. 

Neste aspecto é importante salientar o fato de que o direito de autor 

assume – até então inesperada - complexidade no século XXI em decorrência do 

advento das novas tecnologias e suas consequências, como as complexas e 

facilitadas transferência e circulação de obras. O desenho social e das atividades 
                                                                                                                                                  

sua vez, Fichte, por fim, publicou o texto Prova da irregularidade na impressão de livros 
(Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel) 
acessível  em inglês (Proof of the Unlawfulness of Reprinting: A Rationale and a Parable) 
em http://copy.law.cam.ac.uk/record/d_1793. Sabe-se que os textos supra indicados são 
constantemente citados como fontes para análise do direito de autor. Outros autores, que não 
filósofos, também escreveram textos históricos que merecem reflexão, tendo como tema o 
direito de autor, tais como YOUNG, Edward(1683-1765) Conjectures on Original 
Composition disponível em http://www.case.edu/affil/sce/authorship/Young.pdf e acessado 
em 23/04/13; DEFOE, Daniel.(1660/1731) An essay on the regulation of the press  
disponível em http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1704  acessado em 20/04/13; 
DIDEROT, Denis (1713/1784) Ensaio sobre o comércio de livros (Lettre sur le commerce de 
la librairie) disponível em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/lettrelivres.html. Como 
referência geral aos documentos históricos de direito de autor, ver, por todos, os endereços 
eletrônicos www.copyrighthistory.org e 
http://web.ics.purdue.edu/~epflugfe/McGuffey%20project/624index.html . 
Por outro lado, diversos outros textos dos filósofos apontados fazem referência ao tema da 
propriedade, sendo certo que serão indicados quando o texto tratar de analisar cada um dos 
autores e/ou suas obras, no decorrer deste estudo.  
29Escritores têm mapeado a influência de filósofos como Locke, Kant e Hegel sobre as 
reivindicações proprietárias dos autores, no entanto estes escritores tem tratado do direito 
de autor como um projeto inacabado. A lei não foi capaz de reproduzir fielmente o 
pensamento claro dos filósofos, e, como tal, continua a ser inadequada, sem princípios e 
inconstante no tratamento de "direito" do autor”. Traduzido deWriters have mapped the 
influence of philosophers such as Locke, Kant and Hegel on the proprietal claims of authors, 
however these writers have treated copyright as an unfinished project. The law has failed to 
faithfully reproduce the clear thinking of the philosophers, and as such it remains 
inadequate, unprincipled and inconstant in the treatment of the author's "right".The Outer 
Limits Of Copyright Law - Where Law Meets Philosophy and Culture, BOWREY, Kathy, 
Law and Critique, (2001) Vol 12:1, pp1-24, disponível em 
http://www.chickenfish.cc/copy/acessado nem 22/01/13, p. 01. O entendimento da autora faz 
eco com minha posição sobre a (in)adaptabilidade das teses filosóficas dos autores 
considerando que suas reflexões foram, em sua maioria, de ordem bem distinta da temática 
do direito de autor. 
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humanas foi profundamente modificado com o advento das novas tecnologias e 

em especial, com a Internet, sendo evidente que este (re)posicionamento social é 

suscetível de vários aportes filosóficos. 

Isto não quer dizer que os aportes filosóficos estejam já à nossa 

disposição para um “encaixe filosófico”. Neste sentido, e não obstante, não 

existem suficientes metáforas e analogias para um “acoplamento” que venha a 

atender à complexidade do rompimento paradigmático decorrente dos elementos 

tecnológicos presentes na contemporaneidade. Além disso, o direito de autor não 

é o “únicomodelo de direito”, devendo ser visto como uma categoria em 

evolução, mas desde que não se tomem “atalhos” para a compreensão de suas 

origens filosóficas e para a sua função social30. 

Como se verá, e tomando o risco de ser atacado (injustamente) de 

contraditório, em minhas análises defendo a aplicabilidade da hermenêutica 

contemporânea (basicamente de matriz heideggeriana e gadameriana) justificando 

detalhadamente minhas motivações. Ainda que não haja, também no caso deste 

estudo, uma aplicabilidade absoluta como se fosse uma teoria filosófica 

construída pelos filósofos analisados e voltada ao direito de autor, compreendo 

que as teses que levanto justificam plenamente a adaptação que pretendo difundir 

especialmente por estarem voltadas à compreensão dos fenômenos filosóficos 

decorrentes da invasão da filosofia da consciência pela filosofia da linguagem. 

Este fenômeno atingiu (ainda de modo incipiente) o Direito, e o que pretendo 

neste estudo é comprovar que também o fez com o direito de autor, o que não 

parece ter sido de apreciação, seja pelos autoralistas, seja pelos próprios filósofos 

(do Direito ou não). 

Ocorre que observo nas outras análises que efetuei e em todo o 

processo de pesquisa, quatro pontos de prejuízo a conclusões efetivas: 1o – a 

análise do direito de autor se dá na contemporaneidade no sentido de efetuar um 

                                                
30 A função social, por sua vez, é uma medida de interessante de solução de alguns conflitos 
de direito de autor e propriedade intelectual, mas possui valor densamente econômico como 
solução pragmática à crise do direito de autor. De toda forma, é uma dentre as soluções de 
relevo e que fazem parte de um discussão interna do direito, estando prevista na constituição 
de alguns países, como é o caso do Brasil (CRFB Art. 170, inciso III). 
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corte para solucionar um problema primordialmente econômico; 2o – há uma 

busca por uma justificativa filosófica para solucionar problemas essencialmente 

econômicos; 3o - as análises efetuadas pelos autoralistas tem como objetivo 

justificar a flexibilização do direito de autor hoje (e o direito de autor de hoje) e 

não a sua existência como categoria desde sempre e, 4o – em nenhuma das 

análises se observou o direito de autor sob o olhar da invasão da filosofia pela 

linguagem, nas perspectiva do giro linguístico, mas sempre se desejando adaptar, 

por exemplo, as teses de Locke àquele momento histórico de surgimento do 

direito de autor ou ao momento atual sem compreendera sua inaplicabilidade na 

contemporaneidade em decorrência do fato de que a filosofia hoje, imperante, é 

outra. 

Desta forma, entendo que é pertinente analisar com algum detalhes as 

escolas mais citadas pelos autoralistas para que se possa efetuar uma 

compreensão do estado da arte31. 

Por outro lado, cabe salientar que parte significativa dos autoralistas 

viu por bem indicar as justificativas filosóficas (mas que muitas vezes possuem 

condão histórico) seguindo uma classificação ou potencialidade de atribuição 

filosófica em algumas escolas filosóficas desenvolvidas por filósofos, em 

adaptações que, em maior ou menor medida, vão se repetindo. Estão quase 

sempre presentes Locke e Kant. Além destes, os utilitaristas Bentham e J. S. Mill, 

bem como, algumas vezes, Marx, Fichte, Hegel e Rawls. 

Garza Barboza32, por exemplo, estabelece a divisão tripartite (a mais 

presente, quantitativamente, nos discursos autoralistas), indicando que há escolas 

de justificação instrumentalista ou utilitarista (o que para ele são idênticas no 

direito de autor), de justificação baseada no direito natural e de justificação 

baseada nos direitos morais. O autor mexicano indica que a linha de justificação 

utilitarista (ou de interesse público) decorre do entendimento presente na common 

                                                
31A análise em si mesma das linhas filosóficas indicadas será efetuada a seguir, neste mesmo 
capítulo. 
32BARBOSA, Roberto Garza. Derechos de autor y derechos conexos – marco jurídico 
internacional, aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional. Editorial Porrúa. 
México, 2009. p. 11 e seguintes. 
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law de que os direitos de autor não se derivam do direito natural, mas sim de um 

ato de legislatura33. A felicidade, ao fim e ao cabo é a busca de todo o processo 

legislativo e, por outro lado haveria um utilitarismo decorrente da própria 

constituição norte americana que pretende ver na proteção do direito de autor um 

estímulo ao desenvolvimento da cultura e do ser humano34. Conclui o autor, de 

modo resumido, classificando ainda suas justificativas no direito natural em 

Locke (considerando as teses proprietarianistas do filósofio político inglês) e na 

atribuição de direitos morais em Kant e Hegel. Esta tríplice classificação 

(utilitarista/instrumentalista35 – direito natural – direitos morais) se atém às linhas 

                                                
33BARBOSA, Roberto Garza, Derechos de autor y derechos conexos – marco jurídico 
internacional, aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional. Editorial Porrúa, 
México, 2009. p. 13. 
34 Assim como o texto do Estatuto da Rainha Ana também dispõe de modo expresso esta 
ideia com vias a incentivar e estimular o processo criativo [...]para o incentivo dos homens 
aprenderem a compor e escrever livros úteis [...] Disponível em 
http://www.copyrightnote.org/statute/annatext.html.  
35O autor entende que falar en instrumentalismo e utilitarismo é a mesma coisa, no tocante 
ao direito de autor, pois [...] para os direitos de autor, ambos enfoques representam o 
mesmo pensamento. Ainda assim, o autor mexicano indica uma pequena nuance para a qual 
se deve tomar alguma atenção: Se poderia considerar que o utilitarismo se deriva do 
instrumentalismo devido a que, no caso do utilitarismo, a finalidade é maximizar a utilidade 
da sociedade. (grifei), (BARBOSA, Roberto Garza. Derechos de autor y derechos conexos 
– marco jurídico internacional, aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional. 
Editorial Porrúa. México, 2009. p. 13.)O mesmo entendimento possui Leite ao indicar, numa 
mesma classificação a justificativa instrumental, contratual ou utilitária: A justificativa 
instrumental da proteção autoral calca-se no aspecto da ordem econômica dos direitos 
autorais, isto é, reconhece-se um valor econômico agregado a cada obra intelectual. 
(grifei), (LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de autor. Brasília Jurídica. Brasília, 2004. p. 
179)    Ocorre porém, que deve ser salientado que o utilitarismo não tinha como objetivo o 
atendimento de objetivos necessariamente econômicos, mas sim o atingimento de, como 
objetivo final, a felicidade ou a maior felicidade. Inclusive como princípio, no entender de 
Bentham no texto de Uma introdução aos princípios da moral e da legislação que, em 
conjunto com outros textos, pode ser analisado no capítulo 2 (2.2. Da justificativa filosófica 
pelo Utilitarismo desenvolvido por J. Bentham e John Stuart Mill) deste trabalho. 
Utilitarismo, portanto, sempre conduz à escola filosófica (aliás, primeira escola moderna 
inglesa, considerando que Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley e outros filósofos não 
conseguiram estabelecer escolas filosóficas na acepção de um grupo de seguidores que 
pudesse das andamento a suas discussões (Assim indica José Américo Motta Pessanha, 
citando o historiador inglês William Richtie Sorley na introdução à vida de Bentham 
BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Abril 
Cultural, Tradução  Luiz João Baraúna, São Paulo: 2004. (Coleção Os Pensadores)). Atribui-
se à Bentham o processo criativo-fundacional, pioneiro, do Utilitarismo, sendo certo que o 
seguiriam, entre outros, J. S. Mill e Henry Sigdwich. Tratar de utilitarismo, mesmo 
considerando as diferenças entre os autores da própria escola, implica na busca pela 
felicidade (ou, ao menos, nos atos conducentes à felicidade). Defendo porém, que este 
entendimento não significa, de nenhuma maneira, tratar-se de uma busca econômica da 
felicidade ou patrimonialista/proprietarista. O que sim, há de se salientar, é que o 
pragmatismo desenvolvido no Utilitarismo pela pregação de uma atuação constante na busca  
deste objetivo final estaria muito bem ambientado no modo de ver o mundo 
pragmaticamente e próprio da objetividade do povo inglês, o que explica, ao mesmo tempo, 
o desenvolvimento das ideias utilitárias em seu território, a existência de uma escola e o grau 
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mais tradicionais da (jus)filosofia e do surgimento histórico do direito de autor, 

sendo que as duas primeiras são mais voltadas ao sistema de commom law e a 

última mais relacionada ao sistema romano-germânico. 

Ignácio Otero Munõz e Miguel Angel Ortiz Bahena36apresentam um 

escopo variado de justificativas, mas parecem tratar o tema sob o olhar das 

análises da natureza jurídica do direito de autor, portanto, sem indicar discussões 

filosóficas amplas. 

Merece atenção, porém, a enorme quantidade de teses inerentes à 

natureza jurídica e justificativas para o direito de autor que apresentam os autores, 

que parece a mais completa até então em termos descritivos: teoria dos 

privilégios; teoria da obrigação ex-delito; teoria da propriedade literária e 

artística; teoria da quase-propriedade; teoria do usufruto do autor; teoria da 

propriedade sui generis; teoria da forma separada da matéria; teoria do direito de 

autor como direito patrimonial. Além das referidas teorias, foram tratados os 

pensamentos de alguns pensadores estudados por outros, como é o caso de Kant, 

Hegel e Marx. Por fim, os autores indicam que haveria uma opinião sua que, a 

bem dizer, não parece muito clara, pois a sua indicação se refere à compreensão 

do entendimento de Marx sobre os meios de produção. Indicam os autores que: 

                                                                                                                                                  
de  influência atribuível a seus autores e pensamentos. Por outro lado, instrumentalismo – 
genericamente - significa uma utilização pragmática do Direito com a finalidade do 
atingimento de determinados objetivos. Dizer que o direito de autor possui uma natureza 
instrumental intrínseca por buscar um resultado determinado (ou determinável) não significa 
dizer que se buscava um fundamento maior como o proposto no Utilitarismo, que era o 
princípio da maior felicidade. São temas distintos. No mais das vezes se poderia argumentar 
que um objetivo do instrumentalismo seria tranformar o Direito numa forma de alcançar os 
melhores resultados pragmáticos, o que não significa, necessariamente, se tratar de buscar a 
maior felicidade. Felicidade é conceito demasiado vago para justificar a sua aplicabilidade 
ao Direito e, ainda mais, ao direito de autor. Por outro lado, dizer que o instrumentalismo 
conduziria a um resultado equilibrado – que é a condição mais necessária ao ambiente do 
direito de autor - seria um equívoco. Neste sentido, discordo dos autores que conduzem ao 
entendimento de que Utilitarismo e Instrumentalismo significam necessariamente a mesma 
coisa, tais como Garza Barbosa e Lycurgo. Ainda assim, é possível afirmar que o 
utilitarismo pode ser acentuadamente instrumental, mas isto não o iguala a um genérico 
instrumentalismo, isto porque o Utilitarismo está assentado na base de uma busca pela 
felicidade, pela via de comportamentos utilitários.  
36 OTERO, Ignácio Muñoz, BAHENA, MIGUEL ANGEL ORTIZ. Propriedad 
intelectual – simetrías y assimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El 
caso de México. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 2011. 
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[...]no mundo global, se não se pagar aos autores com uma justa retribuição, 
regressamos aos sistemas feudais, onde o trabalho do artista pertencia ao mecenas, 
aos monastérios e às confraria37. 

Esta reflexão pode ser efetuada de forma filosófica e não me parece 

inadequado que se faça novamente a pergunta sobre o porquê desta atribuição 

naquele momento e de modo distinto, com o desenvolvimento do direito de autor.  

Fisher 38  , por sua vez, amplia o escopo classificatório, estabelecendo 

quatro diferentes escolas: utilitarismo (na mesma direção de Garza Barbosa, mas 

com mais variações); teoria laboral (na mesma direção de Garza Barbosa e 

baseado nos fundamentos lockeanos); teoria personalista (fundamentada e 

justificada nos filósofos personalistas39 (Kant e Hegel) e considerada – com razão 

- pelo autor uma linha mais européia) e uma quarta escola de justificação que o 

autor denomina teoria do planejamento social (Social Planning Theory40). Esta 

última escola não seria necessariamente uma criação do autor, mas uma 

consequência de uma necessária relativização de conceitos inerentes ao direito de 

autor com vistas a estabelecer um planejamento de desenvolvimento social no 

aspecto da atribuição do direito de autor. Trata-se, fundamentalmente, de uma 

entre algumas variações de relativização contemporânea do direito de autor que 

pretende reformular velhos conceitos como o estabelecimento de um menor prazo 

de proteção, da ampliação das limitações de direitos de autor, entre outras 

medidas. Há diversas boas ideias (aplicáveis, inclusive) decorrentes desta nova 

linha de pensamento – e que serão ao longo do estudo analisadas – mas 

efetivamente deve-se ter em conta se tal justificativa esta amparada por análises 

                                                
37 OTERO, Ignácio Muñoz, BAHENA, MIGUEL ANGEL ORTIZ. Propriedad 
intelectual – simetrías y assimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El 
caso de México. Editorial Porrúa. Ciudad de México, 2011. p. 175. 
38 FISHER, William, Theories of intellectual propertydisponível 
em,http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf  acessado em 15/03/13. 
39 A denominação personalista, neste caso, refere-se ao tratamento direto ou indireto que os 
referidos filósofos atribuíram (ou assim foi interpretado pelos autoralistas posteriormente) ao 
direito de autor. Desta forma, portanto, não se trata de uma categorização da filosofia 
kantiana ou hegeliana em gênero. 
40 A tradução efetuada do texto de Fisher para a edição do texto “Teorias da Propriedade 
Intelectual” foi Teoria do Planeamento Social, considerando que a pequena diferença 
terminológica no uso das expressões no Brasil e em Portugal se justifica. Gonzaga Adolfo 
prefere a tradução “Teoria do Plano Social”. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.As teorias da 
propriedade intelectual e a possibiidade de novas fundamentações teóricas do direito 
autoral. In: Direito da Sociedade da Informação – volume VIII, APDI. Editora Coimbra. 
Coimbra, 2009. 
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filosóficas ou de ordem econômica e de análises do direito de autor a posteriori, 

como parecem ser as linhas mais contemporâneas de pensamento. Não se trata, 

definitivamente, de uma justificativa filosófica para a existência do direito de 

autor.É, portanto, no meu entender, uma solução pragmática e contemporânea 

para os dilemas da crise que atravessa o direito de autor. No mais, se fosse uma 

solução filosófica, teria ignorado o giro linguístico. 

Buydens41 não atribui uma trilogia ou estabelece uma definição clara de 

quem seriam os filósofos que primordialmente conduziram à construção 

jusfilosófica do direito de autor. Este fato, porém, em nada prejudica o estudo. 

Isto porque a autora  apresenta, por outro lado, um dos mais completos estudos 

sobre o desenvolvimento histórico com as concepções filosóficas da propriedade 

intelectual. A autoralista defende que o nascimento do indivíduo criador se dá 

entre os séculos XIII e XIV com Abelardo. Indica a defesa de Bacon dos 

privilégios e os pensamentos de Locke, Kant, Fichte e Hegel. Ainda que seu 

estudo seja destinado à propriedade intelectual, não há dúvidas que se trata de um 

dos mais completos estudos sobre o desenvolvimento histórico e de filosófico 

também da categoria jurídica do direito de autor, certamente destacando-se entre 

os textos de língua francesa.   

Merges42 trata de defender argumentos de Locke, Kant e Rawls e, em 

alguma medida, fundamenta seus estudos na aceitação destes –aceitação esta de 

certo modo sincrética - para adaptar as ideias de cada um destes pensadores. O 

autor entende que Locke apresenta uma simples, porém convincente história 

original sobre a apropriação 43 44 ; que Kant entende a propriedade como 

fundamental para a formação de todo o potencial de uma pessoa45, e, finalmente, 

                                                
41BUYDENS, Mireille, La propriété intellectuelle – Evolutión historique et philosophique. 
Editions Bruylant. Bruxelles, 2012. 
42 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. 
43 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. p. 305. 
44 No que lhe assiste razão decorrente da compreensão de que o bem retirado da natureza 
deixa de ser comum e passa a ser privado, mas amparado por determinadas condições de 
possibilidade, como por exemplo a proibição do desperdício. 
45 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. p. 305. 
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que Rawls inclui a propriedade no esquema de uma sociedade justa46. Merges 

interpreta, com alguma razão, que tanto Locke quanto Kant relacionam direitos 

de propriedade com a formação do governo, o fundamento da sociedade civil47. O 

texto do autor, neste sentido, é primordialmente analítico dos fundamentos da 

propriedade. Devo dizer, porém, que evidentemente a perspectiva lockena está 

fundada num olhar muito mais proprietarista da propriedade intelectual do que a 

kantiana, ainda que com um viés de equilíbrio advindo de uma propriedade não 

tão ostentatória como o que se vislumbra no caos contemporâneo no qual se 

encontra o direito de autor e as consequências inerentes à sua conceitualização 

como direito de propriedade. Também releva indicar que Merges entende que o 

seu estudo apresenta uma justificativa filosófica para a compreensão do porquê 

do direito de autor (em verdade, o autor trata da propriedade intelectual em 

gênero) baseada em Locke, Kant e Rawls indicando que estes teóricos 

apresentam o melhor modo de olhar o porquê da propriedade intelectual48:  

 [...]as ideias the Locke e Kant, temperadas pela ênfase de Rawls na justiça social, 
somente podem conduzir a uma orientação de alto nível: a propriedade intelectual, 
e a propriedade em geral, devem ser garantidas para promover autonomia, exceto 
quando isto venha a destruir completamente os temas inerentes a outros indivíduos 
ou à sociedade de um modo geral.49”  

Merges, portanto, demonstra uma predileção pelas teses 

proprietaristas (isto possivelmente por estar inserido no contexto de uma 

ordenamento jurídico de common law), mas admite que a propriedade intelectual 

não pode cometer os excessos que vem cometendo na contemporaneidade. 

Já Drahos505152trata de indicar três linhas filosóficas de modo bastante 

denso para justificar filosoficamente a propriedade intelectual, debruçando-se 

                                                
46 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. p. 305. 
47 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. p. 305. 
48 MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. p. 305. 
49 Tradução do autor de […]the ideas of Locke and Kant, tempered by Rawls’s emphasis on 
social fairness, lead only to a high-level prescription: IP, and property in general should be 
granted so as to promote autonomy, except where doing so would trample heavily on 
matters affecting others individuals or society as a whole. MERGES, Robert P. Justifying 
intellectual property. Harvard University Press. Cambridge/London, 2011. p. 308. 
50 DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. 
London, 1996. 
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sobre Locke, Hegel e Marx. Saliento que o último é um autor muito pouco 

analisado nas discussões sobre direito de autor proposta por críticos autoralistas, 

ainda mais considerando-se que as teses marxistas tenham alcançado a dimensão 

já universalmente conhecida no tocante ao tema da propriedade de um modo 

geral.Por outro lado, em linhas gerais, Drahos propõe uma teoria baseada numa 

atitude instrumentalista (como ele mesmo indica), devendo ser interpretada tal 

teoria de modo diferenciado das terminologias inerentes ao instrumentalismo. 

Não se trata porém, de uma teoria para a compreensão da propriedade 

intelectual53 ou de uma alternativa como teoria definitiva aplicável à propriedade 

intelectual ou ao direito de autor. Há que se dizer,porém, que o autor apresenta 

uma espécie de teoria instrumental-comportamental, de como se postar diante 

dos conflitos e tensões contemporâneas que envolvem as categorias jurídicas 

indicadas. Também deve ser percebido que o enfoque de Drahos se dá sobre a 

categoria mais ampla da propriedade intelectual, e não somente sobre o direito de 

autor. Desta forma, algumas perspectivas devem ser analisadas sob este viés 

includente da temática das patentes, dos programas de computador, entre outros 

temas. Neste sentido, devo salientar, ainda que pareça evidente, não é o mesmo 

falar em justificação filosófica do direito de autor e justificação filosófica da 

propriedade intelectual, pois a perspectiva do conflito entre processo de criação, 

difusão cultural e indústria cultural não é o mesmo no ambiente da indústria e dos 

limites ao estímulo à exclusividade de cunho industrial e os resultados, como 

resta evidente, por exemplo, dentre outros, na área da saúde e dos fármacos. Por 

outro lado, ao discorrer sobre do que se trata a sua teoria, o próprio autor vai 

dizer, em linhas gerais, que não se está diante de um instrumentalismo 

pragmático voltado à observação da qual derivam predicações ou conclusões; ou 

mesmo à linha filosófica do pragmatismo ou, por fim, a consideração pragmática 
                                                                                                                                                  

51 Drahos propõe uma substituição do direito de propriedade por uma noção de monopólios 
de privilégio (mais contemporânea e, imagino, filosoficamente recuperada), pcom vias a 
diminuir a questão proprietária. Compreendo que se trata de uma interessante visão que 
parece inicialmente fora de foco,  anacrônica, mas que no fundo propõe uma revisitação das 
discussões primeiras do direito de autor, o que seria bastante significativo para a filosofia do 
direito de autor. 
52 O texto de Drahos é objeto de descritiva e crítica análise por Caenegen em CAENEGEN, 
W. Van.Book review – A philosophy of intellectual property, applied legal philosophy series 
de Peter Drahos, Bond Law Review, Volume 8, issue 2, disponível 
emhttp://epublications.bond.edu.au/blr/vol8/iss2/7 acessado em 20/03/13. 
53No comprehensive theory of intellectual property is proposed here.DRAHOS, Peter. A 
philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. London, 1996. p. 1. 
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de que a lei é uma ferramenta54. Drahos entende que há um modo de se aproximar 

da propriedade sem que seja por meio das conceitualizações sobre 

instrumentalismo supra indicadas. É a isto que chama de atitude instrumentalista. 

Ele entende que “um instrumentalismo da propriedade não aspira rever as 

estruturas profundas da propriedade ou de sua essência natural55”. E vai além: 

“a propriedade, diz a atitude instrumentalista, serve a valores morais, mas não 

é a base de um valor moral56”. E por fim, defende que “[...]a propriedade 

intelectual  [...] toma a forma de privilégios inibidores da liberdade57[...] e 

[...]cria formas privadas de soberania dentro da sociedade58”.Talvez por isso, 

Drahos entenda que a utilização da expressão monopólios talvez fosse mais 

adequada à propriedade intelectual do que a forma tão difundida relacionada ao 

conceito de propriedade, efetivamentemais excludente. Uma revisão do conceito 

demonopólio traria um revisionismo filosófico que, a bem da verdade, poderia ser 

considerado como uma (dentre as) solução(ções) para o enfrentamento do início 

do déficit filosófico sobre o qual reflito por diversas vezes neste estudo. Neste 

sentido, entendo que o conteúdo semântico e o significado que historicamente a 

propriedade foi tomando desde o início das discussões do direito de autor relevam 

e talvez indiquem um efetiva necessidade de retorno à origem do que 

significavam os privilégios que, efetivamente, não obstante não estarem 

amparados no princípio da igualdade, eram bem menos amplos do ponto de vista 

da atribuição das exclusividades. Um revisão filosófica da amplitude do conceito 

de privilégios poderia reforçar um menor e mais adequado proprietarismo, o que 

não deixa de ser curioso, considerando a origem história excludente dos 

privilégios, desconectados de quaisquer valores inerentes à igualdade. 

                                                
54 DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited, 
London, 1996. p. 213. 
55An instrumentalism of property does not aspire to reveal the deep structures of property or 
its essential nature.DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate 
Publishing Limited. London, 1996. p. 214. 
56 Property, the instrumentalist attitude says, serves moral values, but is not the basis of 
moral value.DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property, Ashgate Publishing 
Limited. London, 1996.p. 214. 
57 [...]Intellectual property [...]takes the form of liberty-inhibiting privilegies[...] DRAHOS, 
Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. London, 1996. 
 p. 217. 
58[...]creates private forms of sovereignty within a society [...] Em DRAHOS, Peter. A 
philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. London, 1996. p. 217. 
58[...]creates private forms of sovereignty within a society[...]DRAHOS, Peter. A philosophy 
of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. London, 1996. p. 217. 
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Desta forma, entendo como de grande contribuição a simples 

indicação do autor de uma possível utilização da expressão privilégios, cabendo 

citar o que ele discorre sobre o tema, logo no início de sua obra fundamental: 

“ [...]no caso da propriedade intelectual, a expressão privilégio deveria substituir a 
expressão existente direitos de propriedade.A noção de que deve haver “ [...] 
obrigações que suportam privilégios (…)deveria ser a essência da propriedade 
intelectual(…)”59 (grifei). 

Por fim, ainda sobre Drahos, entendo que esta sua indicação – que 

poderia ser interpretada como contraditória ou paradoxal, de que se tratam de 

privilégios é uma recolocação da propriedade intelectual num local a que ela, 

como categoria jurídica foi dominando o entorno e transformando-se num 

conceito de propriedade ou exclusivismo acentuado, transformando a 

compreensão do sujeito-criador e desviando-o de seu correto rumo, que poderia 

ter tomado. 

Também interessa, no âmbito dos autores que indicam as concepções 

filosóficas e as principais matrizes teóricas, citar o entendimento de William 

Patry que cita as escolas que teriam dado origem ao direito de autor, e as cita, 

como principais: o utilitarismo/consequencialismo 60 , a origem decorrente do 

trabalho61 e a origem em decorrência dos direitos naturais62. 

Ocorre porém, que Patry estabelece um juízo de valor já na denominação 

que atribui para as escolas, indicando no capítulo em que as analisam: “As 

origens míticas do direito de autor e três metáforas favoritas/principais sobre 

este” 63 .Ou seja, Patry estabelece um juízo de valor em que afirma que, na 

verdade, e em linhas gerais, cada uma das escolas é uma mitificação das origens 

                                                
59  […]in the case of intellectual property the language of privilege should replace the 
existing language of property rights. Privilegies-bearing duties […] should form the core of 
intellectual property. DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate 
Publishing Limited. London, 1996. p. 2. 
60Utilitarian/consequentialism origin story. 
61 The labor origins story. 
62 Natural rights and geniuses. 
63PATRY, William. Moral panics and the coyright wars. Oxford University Press. New 
York, 2009. p. 61 e seguintes. 



 
 

47 
 

históricas do direito de autor e que não haveria justificativa plausível para cada 

uma delas64. 

Há um elemento importantíssimo no texto do autor que é a consideração 

para a justificativa histórica e, neste fato, estamos plenamente de acordo. Na 

minha interpretação, o leito de procusto tão presente nas teses de autoralistas em 

geral não encontra espaço nos entendimentos de Patry e este fato, por si só, não é 

em nada desvalorizado por uma consideração do autor de que tais teses fossem 

míticas, consideração, evidentemente, bastante crítica (e no meu entender, 

correta). Tratam-se, as análises mais constantes da filosofia do direito de autor, 

sempre de justificativas históricas, e é a isto que denomino de respostas do 

Direito a posteriori65, e não a compreensão do porque buscado pela filosofia. 

                                                
64 Patry apresenta interessantes teses, na maior parte das vezes acentuadamente 
libertarianista, às quais serão indicadas sempre que valiosas ao desenvolvimento deste 
estudo. Não se pode deixar de indicar, ainda que não seja o fundamento das críticas ao autor 
– pois elas devem sempre ser baseadas nas ideias apresentadas – que tratando-se de um 
estudo sobre hermenêutica e que inclui entre as suas análises, os aspectos hermenêuticos e os 
pré-juízos de cada sujeito criador, que Patry ocupa (ou ao menos ocuparia na ocasião da 
publicação da obra Moral Panics o cargo de conselheiro sênior em copyright do Google Inc. 
uma das empresas mais interessadas no mundo em desqualificar o direito de autor e diminuir 
a sua aplicabilidade na sociedade tecno-comunicacional. Isto não significa, de modo algum, 
menosprezo ou necessariamente divergência com as teses deste autor, com o qual, inclusive, 
apresento importantes identificações ou discordâncias, o que depende simplesmente de um 
debate de ideias. O fato é que o autor parece ressentir-se desta crítica que lhe tem sido feita 
e, no prefácio de obra mais recente que aquela (How to fix copyright), nega que tal indicação 
possa possuir algum valor interpretativo: Aviso.  Embora eu atue como Conselheiro Sênior 
no conselho da Google, os pontos de vista deste livro são inteiramente meus, e não podem 
ser atribuídos ao Google. Este livro não é um livro do Google, eu não o escrevi como 
empregado do Google ou para promover os interesses do Google, com os quais eu me 
identifico e valorizo. Em vez disso, eu escrevi este livro por minha própria iniciativa para 
fazer observações pessoais - observações que decorrem do fato de eu ter sido um advogado 
militante no campo do direito de autor em tempo integral durante trinta anos, vinte e cinco 
destes antes de eu me incorporar ao Google.Tradução do trecho em inglês: Disclaimer. 
Although I serve as Senior Copyright Counsel to Google Inc. Ten views in this book are 
entirely mine, and should not be attributed to Google. The book is not Google’s book, nor 
did I write or as a Google employee or to advance Google’s interests, as much as I identify 
with and value those interests. Instead, I wrote this book on my own initiative to make 
personal observations – observations that come from from being a full-time copyright 
lawyer for thirty years, twenty five of which occurred before I joined Google.  PATRY, 
William.How to fix copyright. Oxford University Press. New York, 2011. p. xi. 
65A posteriori no sentido de observar o direito de autor fora de sua historicidade atual e de 
sua historicidade na complexidade do desenvolvimento histórico. A dinâmica do direito 
exige uma compreensão do surgimento do direito, no seu desenvolvimento e na sua 
contemporaneidade. Entendo que falta, no mínimo, um entrosamento entre estas 
circunstâncias, o que dificulta o diálogo que conduz à justificativa filosófica. Assim, como 
fazem os libertarianistas, responder ao que justifica o direito de autor hoje é tentar 
compreender a crise do direito de autor na contemporaneidade como se esta fosse o primeiro 
momento existencial do direito de autor. 
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Por outro lado, o mesmo autor, em outra obra66 defende a alternativa (não 

tão inédita assim) de uma aplicação mais ampla e consequentemente 

(eventualmente) eficaz, dos direitos de remuneração, relativizando, de certo modo 

o conteúdo da natureza exclusiva do direito de autor67. 

No Brasil, Gonzaga Adolfo68, em exaustiva análise das teorias propostas 

por Fisher e elementos próprios e de outros autores, indica a presença das 

mesmas discussões e as amplia, propondo também uma quarta via: a teoria da 

maximização dos benefícios sociais no direito autoral. A teoria proposta pelo 

citado autor trata de um fortalecimento dos fundamentos constitucionais da 

proteção da cultura e da relação protetiva do direito de autor com a pretensão de 

garantir o acesso à cultura e educação – fatores com os quais estou plenamente de 

acordo69 . Um novo banho de consticionalidade - em expressão formulada e 

divulgada por Streck - é absolutamente necessário para que se alcance a efetiva 

compreensão da proteção do acesso à cultura e a um equilíbrio na proteção do 

direito de autor e da adequação da consideração de seus efetivos titulares e 

destinatários, ao sujeito primeiro do direito de autor. A tese de Gonzaga Adolfo 

acompanha outras teses de autoralistas brasileiros no sentido de uma 

relativizaçãoconceitual do direito de autor70 mas, na minha leitura, não propõe 

uma solução filosófica que justifique a existência do direito de autor. Parece a 

mimbem mais uma discussão para solucionar o direito de autor que apresenta tão 

graves tensões na contemporaneidade, mas não pretende explicar por que o 

                                                
66Para que seja eficaz, porém, algumas estruturas relacionadas aos fundamentos do direito de 
autor teriam que ser modificadas. De certo modo, a exclusividade sendo substituída pela 
universialização do conceito de pagamento pelo uso seria um caminho que uniria ua 
conceitualização econômica e filosófica. O capítulo no texto do autor em que este 
fundamentalmente defende estas ideias é o capítulo 7, cujo título em inglês poderia ser 
traduzido por: “Abandonando a exclusividade e, em vez disto, ser pago.” (Abandoning 
exclusivity and getting paid instead). William PATRY. How to fix copyright. Oxford 
University Press. New York, 2011. p. 177 a 188. 
67 Trato do tema dos direitos de remuneração no capítulo 7 deste texto. 
68ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. As teorias da propriedade intelectual e a possibilidade de 
novas fundamentações teóricas do direito autoral. in: Direito da Sociedade da Informação – 
volume VIII, APDI, Editora Coimbra. Coimbra, 2009.    
69  Ainda assim, afirmar que se faz necessária uma (re)análise do constitucionalismo na 
direção de uma (re)compreensão do direito de autor não é o mesmo que apresentar uma 
justificativa filosófica ao direito de autor. 
70Tais como Alan Rocha, Guilherme Carboni, Eduardo Lycurgo Leite, bem como daqueles 
que se coadunam com as linhas de sistemas alternativos como Creative Commons (Ronaldo 
Lemos, Sérgio Branco, etc.). e de penasamento que pode ser caracterizado como menos 
conservador. 
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direito de autor deve ou não ser uma categoria jurídica, assemelhando-se à linha 

de Fischer, não no conteúdo em si, mas no fato do objetivo alcançado ter sido 

uma solução pragmática para a crise do direito de autor. De toda forma, tampouco 

se pode concluir que o objetivo do autor fosse, efetivamente, apresentar uma 

teoria filosófica como a que aqui pretendo aqui demonstrar. 

Também no Brasil, o texto de Leite71trata exclusivamente das análises 

justificativas para o direito de autor, mas com um viés não puramente filosófico. 

O autortambém atribui como modalidades de justificativa três categorias 

classicamente indicadas: justificativa do direito natural; justificativa instrumental, 

contratual ou utilitária e justificativa do interesse público relevante. O mais 

relevante, na concepção deLeite é, no meu entender, que em suas conclusões 

finais o autor defende que as teses que apresenta como justificativas devem ser 

analisadas de modo não excludente, mas, em certa medida, complementar. No 

entender do autor, por exemplo, a justificativa instrumental e justificativa do 

direito natural seriam individualmente incompletas e precisam se relacionar para 

uma aplicação concomitante. Neste particular, estou de acordo com o autor, pois 

somente instrumentalizar os resultados práticos do direito de autor não seria 

suficiente para alcançar o melhor resultado social, por exemplo. 

Na doutrina portuguesa alguns autores tem trazido discussões 

interessantes baseadas em alguma justificativa filosófica, ainda que em geral 

tratem de promover tais análises sob o olhar da natureza jurídica. Ocorre que, de 

toda forma e visto sob um olhar genérico, a doutrina daquele país, correntemtene 

baseada em exaustivas análises de cunho doutrinário, costuma trazer relevantes 

aportes, ainda que não venha produzindo textos especificamente sobre as 

justificativas filosóficas para o direito de autor. Merece portanto, que sejam feitas 

menções de autores que ultimamente vem propondo indicações que, ao menos 

indiretamente, se referem ao tema das discussões filosóficas ou sobre a natureza 

jurídica do direito de autor. Importa citá-los, pelomenos, em consideração 

àstradicionalmente fortalecidas bases acadêmicas típicas da doutrina portuguesa. 

                                                
71LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de Autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, páginas 161-
193. 
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Menezes Leitão72, por exemplo, indica as tesese as concepções sobre o 

direito de autor: 1 - do simples privilégio; 2 – da manifestação particular da tutela 

da personalidade; 3 – da forma especial de propriedade; 4 – do direito de 

exclusivo; 5 – da natureza dualista, abrangendo aspectos patrimoniais e pessoais; 

6 – da natureza pluralista, sendo suscetível de abranger realidades heterogêneas; 7 

– da natureza unitária ainda que abrangesse elementos patrimoniais e pessoais. 

Destas, talvez a menos amplamente divulgada (ou ao menos 

nomeadamente como tal) seja doutrina de direito de autor de natureza pluralista, 

sendo suscetível de abranger realidades heterogêneas. A tese, desenvolvida peo 

autor alemão Oscar Wächter merece destaque pela sua visão diferenciada da 

absoluta maioria das demais classificações. Segundo tal concepção, haveria três 

vertentes no direito subjetivo inerente ao direito de autor: 1a – a faculdade de 

realizar a obra (direito pessoal à livre atividade); 2a–o interesse espiritual na 

publicação da obra (situação extra-jurídica); 3a – a possibilidade de exploração da 

obra (direito sobre um bem imaterial)73. 

Menezes Leitão porém, adota uma posição denominada direito 

quadro[...]que engloba vários direitos subjetivos específicos que se unificam num 

complexo unitário: a permissão normativa de aproveitamento de uma obra 

intelectual74.Não explica o que seria este direito quadro, resumindo sua indicação 

em uma quase somente citação. 

Também na doutrina portuguesa, reflexões interessantes sobre 

justificativas filosóficas (insisto, cujo objetivo dos doutrinadores não era 

necessariamente as atribuir) merecem indicação. 

Nesta linha, Alberto de Sá e Melo, em denso estudo sobre o contrato no 

direito de autor, indica relevante questão sobre a concepção da autoria, criticando 

                                                
72 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menzes. Direito de autor . Almedina. Coimbra, 2012. pp. 
43 e 44. 
73 Menezes Leitão, que faz esta indicações sobre Wächter entende que, de forma geral, esta 
tendência pluralista é também dominante na doutrina portuguesa, com maior ou menor 
incidência e alguma variação entre os autores Luiz Francisco Rebello, Alberto de Sá e Melo 
e José Alberto Vieira. Também cita a concepção de Oliveira Ascensão. 
74 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menzes. Direito de autor . Almedina. Comibra, 2012. 
p.45. 
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corretamente o fato de que muitas leis nacionais (como a portuguesa 75 , 

espanhola76, brasileira77, entre outras) estabelecem o processo de atribuição do 

direito subjetivo ao ato criador e, muitas vezes, com a indicação da referência a 

pessoas físicas, expressamente, salvo determinação em contrário. Este fato, como 

indica Sá e Melo, é de grande relevo pois demonstra [...]o pequeno valor jurídico 

da associação do objeto-jurídico-obra ao sujeito-criador. Neste concepção, 

inclusive, curioso notar que Sá e Melo utiliza a mesma expressão, neste particular 

aspecto, que utiizo  para fazer referência à concepcao subjetiva do que cria a obra 

e sua posição na filosofia do direito de autor. A colocação de Sá e Melo merece 

reflexão, tanto pelas questões que ele propõem alcançar, que se refletem 

basicamente nas possibilidades contratuais inerentes ao direito de autor, inclusive 

no que se refere às questões de renúncia à condição de autor, mas também pelo 

fato de que indicam a necessidade de um importante análise a ser feita pelos 

autoralistas sobre as condições que conduzem à condição de autor e se o conceito 

de autoria está devidamente definido ou se está submetido a questões de ordem 

mais pragmática. Como questões de ordem pragmática incluo a possibilidade ou 

não, pura e simples, de transferência de direito ou para terceiros e de 

consideração de pessoas não físicas serem autoras de obras (e não somente 

titulares originários)78. 

Compreendido o estado da arte nas discussões filosóficas do direito 

de autor, já se pode alcançar um ponto de partida crítico mínimo para 

compreender se o tema foi esgotado (ainda que nenhum tema, em potencialidade 

de análise crítica, mereça esta consideração) ou se lhe aplicariam outros 

fundamentos ou pontos de vista. 

                                                
75 Artigo 11o O direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição 
expressa em contrário. (Código de direito de autor e direitos conexos, Lei 63/85 com suas 
posteriores alterações.  
76 Artigo 5o, I, Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literária 
artística o científica (Considera-se autor a pessoa natural (física) que cria uma (alguma) 
obra artística ou científica). TRLPI (Decreto Real Legislativo 1/1996 e posteriores 
modificações).   
77Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. (Lei 
9610/98). 
78 Fazer a citação da página 69 do Sá e Melo ou colocar ele na página em que falo de 
Altamira do direito de paternidade. 
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Dentre os autores contemporâneos devo destacar que há um maior 

desenvolvimento de teses críticas e analíticas no ambiente do sistema de 

copyright, especialmente em decorrência dos excessos inerentes a este sistema 

que privilegia de modo tão acentuado a transferência de criações, transformando-

as imediatamente em bens provenientes do processo criativo e apresenta um 

proprietarismo acentuadamente exacerbado, já indicado, como sempre vale 

reafirmar, inclusive semanticamente. 

Por outro lado, e em sentido oposto, não se pode fechar os olhos aos 

problemas mais típicos do sistema de droit d’auteur, como por exemplo o mal 

uso e a inadequada interpretação dos direitos pessoais de autorinterpretando-lhes 

muitas vezes com acentuada capitalização do seu conteúdo (por meio de 

indenizações e compensações indevidas), disfarçando-lhes de (legítima) proteção 

da relação do sujeito-criador com (as emanações de) sua personalidade.79 

Seja em qual sistema for, a solução para as tensões deve responder a 

uma pergunta que é: como solucionar os conflitos entre diferentes direitos nos 

quais se coloca o direito de autor? As respostas são muitas, importantes e 

variadas, mas decorrem de uma análise histórica e a posteriori ao “porquê?”, 

como tenho observado e já indiquei. 

Hettinger 80 , por exemplo, em interessante texto, indica algumas 

soluções, ainda que não as tenha como inquestionáveis, visto que necessitariam 

de análises empiricamente fundamentadas. Dentre as ideias indicadas, ainda que 

não sejam absolutamente inéditas, encontra-se o financiamento público para os 

trabalhadores da propriedade intelectual. Esta concepção, ainda que 

ideologicamente interessante do ponto de vista da justificativa filósofica, possui o 

inconveniente evidente da dificuldade de impor, nas legislações nacionais e nos 
                                                

79Neste aspecto, cabe indicar um hábito que muitos titulares de direitos de autor, sejam 
sujeitos-criadores ou mesmo empresas titulares de direitos, fazem uso, em ações 
indenizatórias, do artifício da capitalização dos direitos pessoais de autor. Não estou 
afirmando que os direitos por parte de empresas titulares de direitos de autor ao reivindicar a 
obediência à determinações sejam necessariamente ilegítimos, mas há que se observar com 
bastante cautela as atividades comportamentais nesta seara, muitas vezes acentuadamente 
excessivas. 
80HETTINGER, Edwin C.Justifying intellectual property. Philosophy & Public Affairs. Vol. 
18, Nº 1 (Winter,1989), Wiley Blackwell Publishing. Princeton University Press, 1989. p. 51 
Disponível em http://www.jstor.org/stable/2265190 
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tratados, um desvio de atribuição de titularidades originárias, pois não seria 

razoável conceber que o Estado fosse o titular dos ativos de propriedade 

intelectual decorrentes de seu financiamento. Por outro lado, considerando que o 

resultado criativo fosse público, todo o sistema também teria que ser alterado para 

que as instituições da iniciativa privada fossem proibidas de alcançar alguma 

titularidade, o que é, no mínimo, muito pouco provável. No mais, no tocante a 

pesquisas e produção científica e acadêmica esta hipótese seria plausível, mas 

para a criação artístico-cultural, vejo como, no mínimo, improvável. Cabe 

questionar se outro aspecto do ponto de vista da natureza dos resultados 

pesquisados, qual seja: haveria isenção quando o Estado fosse compreendido 

como parte do objeto de análise?Também releva indicar que uma implementação 

sistemática de recompensas (ou remuneração) do Estado para o criador seria de 

difícil aplicação em países de dificílima efetivação dos direitos fundamentais de 

2a geração. Neste sentido, o déficit filosófico seria “consertado” mas se estaria 

diante de um déficit de efetividade, como já ocorre em países como o Brasil. A 

possibilidade de que um sistema de remuneração decorra de incentivos públicos 

pode ser vista como simples e eficaz para determinados ordenamentos jurídicos, 

mas o grande problema está exatamente em como estabelecer e tornar efetiva tal 

prática em países nos quais, além do argumento já indicado, há dificuldade em se 

estabelecer as diferenças entre o que é público e o que é privado, visto que tais 

ideias ainda não estão devidamente sedimentada (especial em países de 

constitucionalismo tardio, como indica Streck) e que a corrupção ainda é uma 

pecha social de grandes proporções. Em teoria, de fato é uma excelente proposta, 

mas em termos práticos, deve-se lembrar que o mapa do mundo não é composto 

somente por “Suécias”. Como ideia para buscar uma provocação filosófica, é 

interessante, mas não em termos de efetiva aplicabilidade. Por outro lado, em 

suas conclusões, Hettinger também defende que poderia haver uma flexibilização 

nos direitos exclusivos, o que efetivamente é uma tendência de muitos 

autorialistas que observam um exagero na concepção do direito de autor. Por fim, 

cabe indicar que o autor indica que, na verdade a propriedade intelectual (e 

sempre trata do gênero e não da espécie direito de autor) conduz à propriedade de 

direitos e a um merecimento que sempre serão muito mais ou muito menos do que 

o merecido. 
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Patry81  também pretende que haja uma flexibilização dos direitos 

exclusivos, como indiquei na análise supra de suas considerações. Uma 

flexibilização da exclusividade e transformação, efetiva, em direitos de 

remuneração. Se não é o que pretende efetivamente Patry (com esta 

denominação), o autor indica esta solução como possível. Em verdade, entendo 

que este é um tema que parece direcionar-se de maneira evidente como uma das 

soluções pragmáticas à crise do direito de autor. Em alguma medida, pode-se 

afirmar, inclusive, que este é um dos pilares de uma nova proposta de efetivação 

aplicável nos dois sistemas de direito de autor (copyright e droit d’ auteur). Um 

sistema eficaz de pagamento pelo uso diretamente ou quase ao autor, promove 

um equilíbrio econômico ao mesmo tempo em que está de acordo com um 

posicionamento filosófico efetivo do sujeito-criador como partícipe do círculo 

criativo. Em algumas circunstâncias, quando o uso das obras for demasiadamente 

difundido (caso de música e audiovisual) a gestão não poderia ser exercida 

individualmente, o que não impede, obviamente, o estebelecimento do direito de 

remuneração. 

Estes dois exmeplos citados, porém, não são análises filosóficas da 

origem do direito de autor, mas tentativas de dar soluções ao caos já formado em 

decorrência do deficit filosófico do direito de autor.  

Commpreendidas estas breves indicações de “soluções”, muitos dos 

autores indicam as teses inerentes à propriedade intelectual e o direito de autor e 

sua natureza jurídica. Por sua vez, a pergunta sobre a natureza jurídica é, insisto: 

O que é o direito de autor?Perguntar o que é o direito de autor é apontar a 

discussão filosófica para algo já existente, já presente no entendimento como 

direito objetivo e potencialmente subjetivo. Já se aplica o direito de autor e, 

portanto, não há procura por sua justificativa filosófica ao perguntar sobre algo 

que já existe huma tentativa de se alcançar a resposta desejada. 

Ao se perguntar o que é algo se parte de um pré-juízo e de uma 

interpretação contidanaquele que promove a perguntaobservando-se a origem do 

                                                
81PATRY, William. Moral panics and the coyright wars. Oxford University Press. New 
York, 2001, p. 61. 
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que já existe, justificando por meio de uma acoplação por meio da qual se busca 

uma resposta não na pergunta, mas na própria resposta.Ao perguntar, parte da 

resposta já vem junto. Ou seja, o que é o direito de autor, que já é o direito de 

autor e já está sendo analisado quando pergunto o que é este algo.Quando 

pergunto o que é algo que já existe como algo,não busco compreender o que 

justifica a sua origem do ponto de vista filosófico, mas simplesmente explicar a 

sua origem. Por outro lado, a tentativa de responder à pergunta do que é a 

natureza jurídica acaba sendo instituída de modo bastante incipiente, pois, como 

já afirmei, se pretende adequar o sentido do direito de autor a sentidos já pré-

existentes de categorias jurídicas. O mesmo ocorrendo ao se tentar acoplar teses 

filosóficas inadequadas ao direito de autor para lhe atribuir uma classificação 

forçosamente. Assim é a hermenêutica e mesmo que sejam afeitas a ela, os 

autorialistas devem compreender que quando fazem (hoje) a pergunta sobre o que 

é o direito de autor e sobre esta perspectiva, já pretendem responder 

justificadamente indicando como corrigí-lo, a sua essência original não foi 

alcançada, porque o tamanho da crise que atravessa a categoria jurídica a colocou 

fora do esquadro analítico por conta do déficit filosófico que lhe foi impingido.  

Por fim, não obstante as teses e reflexões apresentadas pelos 

autoralistas citados apresentarem fundamentos importantes para a categoria 

jurídica, nenhuma tese ainda foi apresentada no sentido de adequar a 

hermenêutica ao direito de autor, como consequência de uma busca pela 

justificativa filosófica do direito de autor. Isto é o que pretendo fazer com este 

estudo. 

1.3. A pergunta jusfilosófica primordial do direito de autor é: por que o 

direito de autor? 

Como indiquei, o que pretendo responder não é (diretamente) 

nenhuma das perguntas formuladas pela maioria dos autoralistas, especialmente 

aquela que se refere a como solucionar a crise do direito de autor, ainda que eu 

compreenda que, uma vez alcançada a justificativa filosófica do direito de autor 

(pela hermenêutica, como se verá), muitas das questões contemporâneas são 

respondidas como consequência. 
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Por outro lado, a perguntaque faço é: Por que se deve proteger e 

aplicar um direito ao criador intelectual do domínio das artes da cutura e 

das ciências? 

Quando proponho conhecer o porquê, estou atribuindo a necessidade 

de explicação à filosofia e não a textos legais que pudessem justificar, a 

posterioriao fato gerador da análise filosófica, o que justifica a proteção (que, por 

sua vez, teria dado origem aos textos legais). Esta é a diferença entre o que 

pretendo e o que pretende a maioria dos juristas, ao menos nas constatações que 

fiz. 

A discussão que pretendo efetuar está posta antes da aplicação legal e 

à discussão de natureza jurídica e soluções de tensão, enquanto estas questões 

lhes são posteriores (por responderem a resultados históricos e estarem inseridas 

numa pré-compreensão e além disto, num sentido de justificativa de ordem 

econômica82) da existência de um Direito e – obviamente - de uma justificativa 

filosófica para a existência do referido Direito.Analisar o porquê do direito no 

âmbito da filosofia pela via da compreensão dos textos legislativos implica em 

aceitá-los como fonte primeira das discussões filosóficas, o que, neste diapasão, 

não é oportuno, para dizer o mínimo.Um texto legislativo – e mesmo a aplicação 

de um direito – responde a diversos anseios e relações sociais interpessoais e 

analíticas. Pode-se dizer, por exemplo, que há elementos de análise da 

justificativa econômica do direito de autor83. Posso indicar alguns, entre outros, o 

barateamento do custo de produção em decorrência do processo tecnológico que 

permitiu a produção em escala de obras literárias promoveram o acesso efetivo ao 

produto final. Este fator é extremamente relevante para o direito de autor e se 

insere na sua historiografia, mas não traduz (diretamente) nenhuma justificativa 

de ordem filosófica. 

                                                
82 Neste particular, reitero que estou de acordo com a indicação de Patry no tocante às 
denominadas  “origens míticas do direito de autor e três metáforas principais”PATRY, 
William. Moral panics and the coyright wars. Oxford University Press. New York, , p. 61 e 
seguintes. 
83Num texto legislativo isto poderia ficar bastante claro, inclusive. 
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Somente com a produção em escala se poderia possibilitar o 

desenvolvimento de uma indústria, estimulada pelos primeiros interessados nesta 

difusão pelo comércio que seria implementado. No paradigmático início do 

direito de autor como tal, estes interessados eram os estacionários (como também 

os impressores e empresários que surgiram no caminho histórico do direito de 

autor). Não havia, historicamente, uma busca pela melhor resposta do ponto de 

vista filosófico. Aliás, nem era de se esperar que os comerciantes apresentassem, 

em suas demandas,acentuados fundamentos filosóficos de qualquer natureza. 

Somente estavam em questão análises de prediminante interesse econômico, visto 

sob um olhar empresarial, particular, de uma categoria específica. 

Por outro lado, é possível se apontar com raciocínio lógico, 

amparando-se em justificativas históricas e econômicas, a origem de qualquer 

processo legislativo. Ocorre que o processo legislativo também necessita 

fundamentar-se sobre discussões filosóficas, epistemológicas e mais, que não o 

exerça de forma meramente simbólica, mas na direçnao de uma compreensão 

efetiva das relações sociais. Em suma, o resultado de diversas justificativas 

científicas pode ser analisado pela compreensão pragmáticaa posteriori dos 

resultados. Dentre as ciências humanas, a História, por exemplo, estabelece a 

compreensão dos fatores que a interessam como ciência sempre a posteriori 

tratando de analisar “o que houve” e o que “conduziu a que algo ocorresse” de 

determinada forma. Em História não se pode prever o futuro e muitas vezes é até 

mesmo difícil prever o passado84. O Direito, por um processo de entendimento 

primário e relativamente descolado das demais disciplinas, é tratado 

(desafortunadamente) também com acentuada (e muitas vezes inadequada) 

independência. Ainda que se possa questionar até qual limite o Direito deve 

serobservado como resposta aos anseios sociais pelas demais disciplinas, o fato 

inquestionável é que se procura compreender o Direito quando este já alcançou o 

pragmatismo da sua aplicabilidade e não ainda nas análises filosóficas que 

possam auxiliar na sua compreensão . Ao se questionar e interpretar uma lei, a 

interpretação está posta sobre algo concreto, sobre o texto legal. Já houve, 

                                                
84 Como costuma apontar Darnton até mesmo em muitas de suas entrevistas, especialmente 
quando perguntado sobre o futuro do livro.  
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portanto, a análise de antecedentes de diversas categorias, tais como econômicas, 

antropológicas, sociológicas, psicanalíticas, etc. Mas, o Direito em si, somente é 

discutido após a consagração legislativa ou ainda no processo legislativo em si. E 

é neste momento – e antes mesmo– que se deve atenção à filosofia no Direito. 

Neste ambiente, toda a dificuldade ocorre porque quando a filosofia 

vem buscar as suas justificativas existenciais de algo que já foi sedimentado no 

Direito, ela chega tarde, com o cenário já posto. Como consequência, o processo 

interpretativo deve ser implementado posteriormente (nas análises com as leis 

postas) por meio da hermenêutica com a consideração da invasão da filosofia da 

consciência pela filosofia da linguagem85.  

Aparentemente, a pergunta que pretendo responder não teria interesse 

pragmático, mas o fato é que ao se compreender o porquê do direito – do ponto 

de vista da filosofia – muitos problemas de grave monta e atualmente em vigor 

podem ser solucionados,como as questões referentes à defasagem na 

legitimidade/representatividade dos sujeitos criadores pelas entidades de gestão 

coletiva correspondentes bem como a própria defasagem semântica de 

termoscomo direitos conexos e propriedade intelectual. 

Devo dizer que enfrentar o aspecto filosófico fundamental é 

quererresponder à pergunta: Por que atribuir o direito de/ao autor? 

Esta é a pergunta fundamental da filosofia do direito de autor ou 

melhor, para se alcançar a justificativa filosófica do direito de autor. 

Assim, quando os autoralistas em geral querem responder à pergunta 

“o que é o direito de autor?” (para buscar respostas a sua natureza jurídica) ou 

buscar soluções para as tensões (efetivas ou artificiais) entre o direito de autor e 

outras categorias jurídicas,as análises para o alcance da justificativa filosófica 

ficam comprometidas.Ocorre que a primeira pergunta se insere no campo 

filosófico e a segunda no campo do Direito, ainda que, obviamente, estas 
                                                

85Esta batalha de convencimento de que, em suma, a linguagem não é algo entre o sujeito e o 
objeto, tem sido desenvolvida pela Nova Crítica do Direito (NCD) fundada por Lenio Streck 
e auxilia a conduzir a compreensão de que, no direito de autor, também é necessário 
compreender a origem de seus fundamentos filosóficos para se alcançar a resposta correta. 
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circunstâncias apresentem recíproca relação transfronteiriça em alguns aspectos e 

que, por tal fato, sempre merecerão reflexão. 

Neste mesmo diapasão, enquanto a filosofiapretende responder por 

que se deve atribuir o direito de autor86 a um sujeito e quem é este sujeito, o 

Direito deverá ocupar-se de responder em qual medida este direito deve ser 

atribuído e sob qual forma. 

Esta última pergunta se responde efetivando uma sistemática de 

direito de autor comprometida com o equilíbrio entre a proteção da criação 

artística/intelectual e os demais direitos de valor equivalente (ou até mesmo de 

maior valor). Dito de outra forma, o direito de autor é a própria medida de direito 

a ser atribuído ao sujeito criador e aos demais participantes do processo. A 

resposta para o questionamento filosófico e para a pergunta por que um direito ao 

criador de algo? a ser respondida pela filosofia (no meu entender pela 

hermenêutica) é o próprio direito de autor, que terá que dizer em que medida deve 

ocorrer a proteção. 

Neste sentido, explica-se, por exemplo, porque se deve corretamente 

fazer uso da expressão limitações (ou eventualmente limites) ao direito de autor e 

nunca exceções ao direito de autor. Surgindo o direito de autor como resposta ao 

questionamento filosófico, ele é construído dentro de limites e, dentre estes 

limites, aqueles que as legislações dos países de droit d’auteur nomeiam por 

                                                
86 Merges (MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard University Press. 
Cambridge/London, 2011. Why IP rights?) entende que a sua busca e pesquisa também tem 
por finalidade a resposta para a pergunta do porquê do direito de autor, ainda que este autor 
tenha buscado razões de ordem mais econômica que filosófica em muitos momentos de sua 
obra Justifying intellectual property, como o fazem a maioria dos autoralistas, conduzidos (e 
seduzidos) a não procurar uma espécie de teoria pura filosófica do direito de autor, em 
decorrência da enorme tentação acadêmica de buscar soluções para a crise do direito de 
autor na contemporaneidade e pela evidente necessidade de analisar o direito de autor sob 
um viés econômico que, deve ser indicado, é fundamental na sociedade tecno-
comunicacional. De todo modo, não há dúvidas de que o contributo do autor é altamente 
significativo, em especial pelas análises dos pensamentos de Locke, Kant e Rawls sob o viés 
da propriedade intelectual. Aliás o autor apresenta uma solução (mais bem uma justificativa 
vista sob o olhar contemporâneo) filosófica para a aplicação do direito de autor, indicando 
que o autor é ainda essencialmente um indivíduo (ou um pequeno grupo de criadores) Estou 
bastante de acordo com Merges e indico esta sua posição e as minhas sobre o tema em 
diversos momentos deste estudo.  



 
 

60 
 

limitações87.Denominar por exceções é afirmar que há uma invasão na seara do 

direito de autor que, eventualmente, permitira esta invasão e isto é 

filosoficamente equivocado ao se responder a pergunta que a filosofia pretende 

responder, ou seja: qual o porquê do direito de autor? Denominar por limites 

indica uma delimitação fronteiriça, definindo a categoria jurídica. Denominar por 

exceções indica um avanço na fronteira sem que se caracterize a ofensa ao 

direito. Há uma lógica na atribuição da nomenclatura exceções, portanto. Nomear 

por exceções o que deve ser limitação (ou limite) permite o transbordamento para 

além da fronteira sem a caracterização de violação de direitos, ainda que haja 

evidentes violações. 

Ascensão também possui este entendimento, mas com uma cor um pouco 

diferenciada e que merece indicação. O autor português compreende que o 

fortalecimento da ideia de propriedade intelectual como fuga da caracterização 

como privilégio conduziu a que o conceito de propriedade não teria limites e, 

como tal, o direito de autor também não os teria. Se não há limites ou limitações, 

não se poderia assim denominá-los. Daí se nomeariam, os mesmos fundamentos, 

por exceções 88 .Aí então entraria em cena o grande trunfo de tendência 

acentuadamente conservadora e altamente protecionista de valores 

patrimonialistas: exceções não podem ser regras, por excepcionais e, como tal, 

deveriam ser combatidas e (muitas vezes foi defendido) seu regime deveria ser 

reduzido a numerus clausus, nomeadamente cada vez mais diminuto89. E mais 

grave, quanto mais usos vão surgindo em decorrência das inúmeras novas 

possibilidades de exploração das obras em decorrência das novas tecnologias, 

mais se exige a aplicação de direitos e, para que os mesmos eventualmente 

                                                
87 E que nos países de copyright são definidos basicamente como fair use, mas a perspectiva 
sistemática de inserção e análise semântica é diferente. A respeito, ver ASCENSÃO, José de 
Oliveira, O fair use no direito autoral. In: XXII SEMINÁRIO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. Revista Forense. v. 365 apresentado em 20/08/02. 
88. ASCENSÃO, José de Oliveira, O fair use no direito autoral. In: XXII SEMINÁRIO 
NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.  Revista Forense. v.365. Em 20/08/02    
89ASCENSÃO também vai indicar que  [...] o movimento hostil aos limites instensificou-se 
em todos os países do sistema romanístico[...] e [...]foi favorecido no plano construtivo 
pelas qualificações legais como propriedade, onde elas existiam[...]. ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Os limites dos limites. A teoria dos três passos. A tensão entre os limites do direito 
e as medidas tecnológicas e outras relativas à informação e a gestão dos direitos. In: Los 
límites del derecho de autor – Colección de Propiedad Intelectual, VIDE, Carlos Rogel 
(coord.). Fundación Aisge. Reus. Madrid, 2006. p. 86. 
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venham a deixar de ser exercidos (muitas vezes com pesada mão de ferro) seria 

necessário instituir limites (neste caso, obviamente, se adequaria, aos 

beneficiários deste sem fim de direitos, a expressão exceções). Afinal, haveria de 

se recordar, o direito de autor representava a mais sagrada das propriedades!90 

Portanto,  a forma de atribuir e as nuances decorrentes desta 

atribuição de justificativas são os elementos fundantes do direito de autor que irão 

constituir seus institutos típicos e a relação entre os mesmos: prazo de proteção e 

domínio público,(alcance das) exclusividades e possibilidade de acesso com ou 

sem prévia autorização, exercício direto ou exercício por gestão coletiva. Cada 

um destes elementos contribuirão para responder de que modo o direito de autor 

deve ser aplicado, em que medida, para quais destinatários e quais os usufrutos 

que a sociedade irá colher desta categoria que deveria ser pautada por um sensível 

equilíbrio. Como e sob quais fundamentos aplicar os elementos protetivos do 

autor (e qual a sua relação com a sociedade) é a tarefa do direito de autor. 

Deve sempre ser salientado, porém, que as justificativas filosóficas do 

direito de autor serão sensivelmente diferentes daquelas que correspondem à 

propriedade intelectual. Enquanto, por exemplo, o direito de autor não “proíbe” 

que se reflexione sobre ideias genéricas e efetivamente desenvolvidas, a 

propriedadeindustrial (em espécie) irá proibir desenvolvimentos sobre 

exclusividades, em especial no caso das patentes9192.    

                                                
90 Há autores porém, que não parecem diferenciar a nomeação entre limitações ou exceções, 
como é o caso de Antequera Parilli, por exemplo, que afirmou: [...]todas as legislações do 
mundo ao mesmo tempo que reconhecem ao criador o direito exclusivo de explorar sua 
obra, deixam a salvo um conjunto de exceções, de interpretação restritiva, conhecidas como 
limitações ao direito patrimonial. Tradução do autor para: [...]todas las legislaciones del 
mundo, al tempo que le reconecen al creador el derecho exclusivo de explotar su obra, 
dejan a salvo un conjunto de excepciones, de interpretación restrictiva, conocidas como 
limitaciones al derecho patrimonial exclusivos[...]. PARILLI, Ricardo Antequera. Los 
limites del derecho subjetivo y del derecho de autor. In: Los límites del derecho de autor . 
VIDE, Carlos Rogel. Fundación Aisge. Reus. Madrid, 2006.(Coleción de Propriedad 
Intelectual) p. 12. 
91 Ou, como afirma Hettinger: Essa discussão também sugere que os direitos autorais são 
mais fáceis de justificar do que patentes ou segredos industriais. Patentes restringem o uso 
efetivo de uma idéia (na produção de um objeto físico), enquanto que os direitos autorais 
restringem somente a cópia da expressão de uma idéia. Pode-se usar livremente as idéias de 
um livro protegido por direito de autor em sua própria escrita, desde que se reconheça sua 
origem. Não se pode usar as idéias livremente de uma invenção patenteada no 
desenvolvimento de seu próprio produto. Tradução do autor para o texto: This discussion 
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Há perguntas, porém, que se justificam num ambiente recíproco, 

repito, como o por que se deve atribuir o direito a quem se atribui. Esta última 

questão, ainda que seja inicialmente da ordem jurídica, precisa ser enquadrada 

atentamente sob o viés filosófico, considerando o fato de que os desvios de 

aplicabilidade típicos do direito de autor forçam exatamente uma (re)análise 

filosófica de sua resposta. Assim o vemos ao perceber a tensão gerada entre as 

                                                                                                                                                  
also suggests that copyrights are easier to justify than patents or trade secrets. Patents 
restrict the actual usage of an idea (in making a physical object), while copyrights restrict 
only copying an expression of an idea. One can freely use the ideas in a copyrighted book in 
one’s own writing, provided one acknowledges their origin. One cannot freely use the ideas 
a patented invention represents when developing one’s own product. HETTINGER, Edwin 
C.Justifying intellectual property. Philosophy & Public Affairs, Vol. 18, Nº 1 (Winter, 
1989). Wiley Blackwell Publishing. Princeton University Press, 1989. p. 52.  Disponível 
emhttp://www.jstor.org/stable/2265190. 
92  Deve-se diferenciar um aspecto filosófico do direito de autor se comparado com as 
patentes. É o fato de que  o conteúdo do estímulo à criação (no sentido lato) que possa ser 
objeto de exclusividade sem, sequer a possibilidade de produção de algo baseado no seu 
conteúdo ideal (como no caso das patentes) é sensivelmente diferente do (eventual) estímulo 
que se poderia atribuir ao sujeito-criador do direito de autor. No direito de autor, não se 
enclausuram as ideias em produções, pois as ideias não podem alcançar tamanho grau de 
apropriação privada. Mas, por outro lado, simplesmente a sua divulgação pode garantir o 
direito contra as cópias e quanto ao plágio, mas não contra a utilização das ideias 
desenvolvidas por meio de outra manifestação por parte de outros sujeitos-criadores que não 
o da obra primígena. Claro que esta é uma questão que pode ser analisada em circunstâncias 
mais gravosas, em especial quando se pretende incluir simples concepções ideológicas como 
se netas estivesse inserido o grande elemento diferenciador da originalidade, tentando 
atribuir um direito de autor a atos demasiadamente simplórios. Esta tendência se dá por uma 
intenção exclusivista que muitos agentes atuantes no direito de autor procuram atingir para 
que esta categoria jurídica seja atribuível nas aituacoes ais simples. Não é nada incomum, 
portanto, o questionamento sobre uma possível proteção de ideias por parte de pessoas 
comuns que entendem ter “criado” algo fora do comum e pretendam uma proteção 
exclusivista por um insight ou uma simples ideia, por mais relevante que esta possa ser. 
Neste sentido, o direito de autor é uma constatação de que mais importante do que “ter 
ideias” está a relevância do “desenvolver ideias”. O direito, de um modo geral, por meio do 
direito de autor, comprova esta concepção de valorização do trabalho ou esforço sobre uma 
concepção ideológica alcançada. Assim, não somente o “ato de ter ideias” ou “provocar 
suor” ao “debruçar-se sobre as ideias”, mas ambas as concepções devem ser vistas sob o 
olhar do direito de autor. No caso das patentes, como o seu resultado final se dá em produtos 
e outros produtos não podem ser produzidos fazendo uso das mesmas ideias, há um 
enclausuramento ideal bastante acentuado. Este enfoque diferenciado pode significar a 
diferença de que o titular da patente receberia, em algum medida, uma proteção que lhe 
garante um maior escopo protetivo que, eventualmente, poderia ser traduzido como um grau 
mais acentuado de segurança jurídica. No mais, o que efetivamente seria fundamental, seria 
o fato de que no direito de autor não se poderia necessariamente defender a garantia jurídica 
da exclusividade como estímulo para o processo criativo, pois pode haver processos criativos 
que não levem em conta tais aspectos.Um sujeito-criador pode desejar criar algo por uma 
série de fatores que não necessariamente se resumem na garantia jurdicia do recebimento de 
direitos e exclusividade com acentuada segurança jurídica. Já no campo das patentes, está 
ideia está mais presente, pois o estimulo à possibilidade de exclusividade por determinado 
período de tempo é altamente estimulante (e levado em conta no processo produtivo) para a 
pesquisa, desenvolvimento e consequentemente incentivo ao desenvolvimento econômico. 
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grandes corporações titulares de “ativos” ou “conteúdos” 93 de direitos de autor e 

as entidades de gestão coletiva e a sua auto-proclamada(quase-

absoluta)representatividade.Estas duas circunstâncias fáticas são, desde já, 

comprobatórias do afastamento da condição do sujeito originário, do sujeito-

mesmo do direito de autor, que denomino, neste estudo, de sujeito-criador. 

Nesta relação, seria evidente que os defensores de uma automática 

atribuição de autoria e titularidade a ficções jurídicas seriam os primeiros a 

afirmar que o direito de autor surge como um direito que defende o interesse 

empresarial, ao menos no seu histórico surgimento no ambiente da common law, 

em decorrência dos privilégios atribuídos aos estacionários.De fato, entendo que 

não se pode afirmar que o direito de autor, efetivamente, tenha uma origem 

propriamente empresarial no sentido de que teria sido moldado a proteger 

interesses empresariais. Asimples alegação e consideração histórica de que o 

surgimento do direito de autor como categoria jurídica ocorre com o nascimento 

das leis protetivas dos autores (Estatuto da Rainha Ana -1710 e Leis Francesas de 

1791 e 179394) não significa nada que, convencionalmente, se possa indicar como 

consideração inicial sob um viés empresarial. Aliás, no caso francês, isto é 

evidente pela natureza personalista do direito surgido no ambiente revolucionário. 

No caso inglês, é lugar comum alegar – pelo seu acentuado proprietarismo – que 

o Estatuto da Rainha Ana protegiae garantia os interesses empresariais da 

Stationers Company e dos estacionários de um modo geral, ainda que tenha 

ocorrido um movimento no processo legislativo de refreamento das demandas 

dos estacionários. 

Este é o entendimento, por exemplo, de Deazley, quando indica o 

processo de desenvolvimento legislativo inerente ao Estatuto da Rainha Ana e o 

                                                
93 Utilizando uma expressão forçosamente econômica para já estabelecer intrínsecamente 
uma crítica.    
94  Há autores que fazem referência aos textos franceses de 1791 e 1793 como decretos 
revolucionários (considerando, em especial, o estado de revolução) e outros como leis. 
Bertrand (BERTRAND, André. Le droit d’auteur et les droits voisins. 2a editión. Dalloz. 
Paris, 1999.) nomeia por leis enquanto Lucas e Lucas por decretos (LUCAS, André ; 
LUCAS, Henri-Jacques.Droit d’auteur et droits voisins. Paris. Litec. 2a Édition, 2001. p. 9 e 
seguintes). 
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caminho legislativo e falta de (ou fracasso no) lobby dos Stationers no processo 

legislativo. Indica o autor que: 

A mais óbvia das consequências [...]do refreamento das intenções dos estacionários 
[...] foram ...as revisões do preâmbulo do projeto de lei e sua primeira seção. Toda 
a ênfase do projeto de lei como inicialmente elaborado se baseava levando em 
conta a presunção de que a "cópia de um livro" era uma forma claramente 
reconhecível de bem, igual em estatura a qualquer outro bem móvel ou imóvel. No 
entanto, o que começou como um projeto de lei "para garantir a propriedade de 
cópias em livros" se tornou uma lei "de incentivo à aprendizagem, ao empossar os 
autores no direito às suas obras e também estimulando os compradores das cópias 
de tais obras [...]95 (grifei). 

 
Não obstante, com em todo este entorno histórico,verifica-se que há 

um evidente déficit filosófico na aplicação do direito de autor ao se atribuir 

um direito numa mesma perspectiva para os autores (historicamente) em 

seguida aos privilégios. Neste sentido, inclusive, entendo que a utilização 

copyright como direito de cópia é (um dos elementos de) uma apreciação 

(neste caso) semântica que indica claramente este déficit filosófico.Em suma, 

a aplicação de direitos – a autores, em gênero - que se assemelhem a privilégios 

anteriormente atribuídos a determinados “escolhidos” é o elemento objetivo que 

mais aproxima uma apreciação histórico-fundante na dualidade privilégios-leis de 

direitos de autor96. 

Ocorre que este é um aspectosignificativamente relevante que deve 

ser avaliado nas minhas reflexões.O surgimento histórico do direito de autor sob a 

regência (alegadamente) de uma matriz empresarial não é suficiente para 

responder,satisfatoriamente, à questãofilosófica que proponho e não possui 
                                                

95 Tradução do autor para o texto:  Of more obvious consequence were the revisions to the 
Bill's preamble and first section. The whole emphasis of the Bill as initially drafted law 
behind the presumption that the "Copy of a Book" was a clearly recognisable form of 
property, equal in stature as with any other chattel or estate. However, what began as a Bill 
"for Securing the Property of Copies in Books" became an Act "for the Encouragement of 
Learning, by Vesting the Copies of printed Books in the Authors or Purchasers of such 
Copies". DEAZLEY, Ronan, Commentary on the Statute of Anne 1710, In: Primary Sources 
on Copyright (1450-1900). L. Bently & M. Kretschmer. 2008.  Disponível em 
www.copyrighthistory.org. 
96  Mesmo que Drahos, por exemplo, tente recuperar (e o faz corretamente) o valor da 
expressão privilégios. Ocorre que historicamente esta expressão também possui um valor 
semântico demasiadamente desgastado pelo mal uso dos privilégios (que representavam os 
regimes monarquistas totalitários, de um modo geral, em especial o Ancien Régimeda 
França) e pela sua condição ofensiva do conceito de igualdade. A respeito do entendimento 
de Drahos, ver as análises que faço sobre este autor neste texto, no capítulo 1, seção 1.2. 
Classificações e diferentes justificativas filosóficas para a aplicação do direito de autor. 
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relação direta com a necessidade de compreensão do autor (sujeito-criador).Muito 

pelo contrário, evidencia-se, com esta percepção, o déficit filosófico do direito de 

autor, pois compreender a explicação da natureza essencialmente empresarial 

deste é bem diferente de tentar extrair-lhe as justificativas filosóficas. Seria, 

muito mais correto, neste sentido lógico, extrair as explicações para o desvio de 

um caminho protetivo do sujeito-criador. 

Ora, por ter surgido como direito (em decorrência do 

requerimento dosestacionários ou como uma pressão histórica destes 

(demandando direitos) e sobre estes (considerado que o processo legislativo 

apreciou elementos que não foram requeridos previamente pela Stationers 

Company, como indiquei acima) não significa dizer que houve uma 

reflexãofilosófica sobre o direito de autor neste processo de origem. Aliás, 

muitas vezes as forças políticas são as que mais afastam as justificativas 

filosóficas das construções legislativas.  

Na verdade a discussãofilosófica do direito de autor, quanto ao sujeito 

contemplado por esta categoria jurídica, somente poderia ocorrer, efetivamente, 

por uma análise personalista do direito, visto que o alcance do que será o 

direito de autor decorreria da construção do autor como sujeito de direito 

(portanto, esta oportunidade somente iria ocorrer no sistema francês, pelas razões 

históricas mais do que conhecidas). 

A noção de um sujeito-mesmo do direito de autor não poderia, 

filosoficamente, surgir da ideia de empresários que estivessem buscando 

exclusividade no investimento, e garantias para este. Há um evidente 

descompasso lógico ao se atribuir a possiblidade de reflexão filosófica aos 

estacionários ou mesmo aos interessados na atribuição de exclusividades que não 

fossem especificamente autores (e ainda que fossem, não quer dizer que teria 

havido reflexão filosófica). Por outro lado, ainda assim há de se observar um teor 

programático no preâmbulo da lei, e um significado a ser desejado (e almejado) 

de equilíbrio, modificando-se o enfoque de modo bastante significativo entre o 

projeto de lei defendido pelos estacionários e o resultado obervado na lei. Ou 

seja, alguma força política no processo legislativo, observou um excesso e buscou 
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um equilíbrio, ainda que este não tenha ocorrido por meio de análises filosóficas, 

como apontei acima nas indicações de Deazley. 

Dito de outra forma: do ponto de vista da análiseeconômica é 

justificável o interesse no monopólio da ocasião de seu surgimento (como até 

hoje exigem alguns setores). Por outro lado, do ponto de vistahistórico, é 

compreensível a análise dos fatos como veriam a ocorrer a posteriori.Do pontode 

vista filosófico porém, o direito de autor nasce e apresenta, até hoje, uma 

defasagem na compreensão filosófica para responder, afinal: por que aplicar 

uma categoria jurídica àquele que cria algo no universo das artes, da cultura 

e das ciências? 

Não se pode ler a estrutura jurídica do desenvolvimento do direito de 

autor sem compreender a sua visão desde seus diferentes momentos históricos e 

os contributos posteriores que a filosofia e diversas áreas do conhecimento lhe 

foram trazendo. Isto não significa, porém, tentar justificar o direito de autor em 

toda a sua estrutura com uma visão que justifique as suas mudanças. O que 

justifica a mudança do direito de autor, é a compreensão dos seus fundamentos, 

em cada momento histórico e as análises do que ocorreu corretamente ou não 

neste desenrolar de sua história. Afirmar hoje, que o direito de autor não é 

aplicável como foi pensado nos idos do século XVIII é de absoluta obviedade e 

somente faz sentido se compreendido o que efetivamente lhe ocorreu de 

inapropriado ou desviante no curso de sua história. 

Esta resposta, por si só, já indica que a análise filosófica deve passar 

pelo conceito de sujeito, antes da análise objetiva inerente ao direito de autor, que 

é o resultado da criação, ou seja, a obra. Nem sempre a apreciação sobre o sujeito 

foi corretamente efetuada. 

Maso fato curioso é que a obra somente pode ser analisada sob dois 

aspectos: ou bem se considera o autor e o mesmo é avaliado como sujeito de 

direito (que no meu entender é o que fundamenta o direito de autor97) ou bem se 

                                                
97  O que ocorre, no meu entender e de fato, em três momentos, com o rompimento 
paradigmático cartesiano do cogito ergo sum, com a revolução copernicana operada por 
Kant e com a invasão da filosofia pela linguagem na hermenêutica contemporânea.  
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considera o sujeito um não-autor, um-quase-não autor, mero veículo do 

surgimento da obra, interpretação que seria pré-cartesiana(pela desconsideração 

do sujeito como ponto de partida, ou mesmo ignorando-se a noção de 

consciência) e, em alguma medida, até mesmo pré-nominalista (para os que 

entenderem que a noção de sujeito estaria já presente com os nominalistas, fato 

que discordo).Na segunda hipótese, haveria uma super valorização do resultado 

da criação (a obra) objetivando-se de maneira que poderia ser perniciosa ao 

Direito e a todo o resultado prático que tornaria excessivamente exclusivo o uso 

sobre a obra. Considerar o direito de autor sob uma perspectiva demasiadamente 

objetiva traria este acentuado exclusivismo. E, ao fim e ao cabo, é exatamente 

este  elemento - talvez o primordial - que conduz à crise do direito de autor (entre 

outros elementos de ordem tecnológica). Um artificial subjetisimo e um efetivo e 

acentuado (e equivocado, exagerado) objetivismo (fazendo indevido uso da figura 

do sujeito criador como beneficiário e titular de um direito quase sacralizado). 

Por outro lado, um excesso da personalização e subjetivização 

poderia conduzir a falácias interpretativas com o fim de supervalorizar o sujeito 

em detrimento de toda a sociedade98. 

Por óbvio, ao se efetuar uma defesa da procura pelo sujeito-

criador já se está tomando uma decisão da ordem da filosofia. Mas isto se 

justifica pelo fato de que a tabula rasa decorrente do cogito cartesiano deve ser 

aplicada para se alcancar, metafórica e analogicamente, o sujeito essencial da 

aplicabilidade do direito de autor a quem denomino sujeito-criador99. 

                                                
98  O que, a bem das vezes, com se verá, é como se opera o exagero dos direitos pessoais de 
autor, especialmente por parte de titulares que não o próprio sujeito-criador. É o que faz uma 
editora musical que pretende exigir indenizações em decorrência de eventuais indicações 
equivocadas de autoria em lugar de exigir informações precisas para solucionar a equivocada 
divulgação. 
99  Esta questão será analisada de modo pormenorizado no capítulo referente ao 
desenvolvimento do sujeito e a concepção aplicável ao sujeito-criador. 
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Por outro lado, há de se compreender que não se pode confundir a 

existência do processo criativo com a proteção jurídica aplicável. O processo 

criativo lhe é bastante anterior, como se pode imaginar100. 

Está-se diante, portanto, de três distintas questões que devem ser 

analisadas no tocante à relação entre sujeito-criador, criação e consciência de si 

do sujeito-criador. 

Em primeiro lugar,(1) a existênciada criação artístico-científica (de 

natureza) individual estápresente na sociedade humana a mais tempo do que 

a própria proteção do sujeito-criador101; 

Em segundo lugar, (2) a existência do conceito de indivíduo 

criador pode (e será) posterior a existência do processo criativo desenvolvido 

por um sujeito-criador (pois antes se criava sem a noção do lugar ocupado 

no mundo como sujeito-criador); 

Por fim, há de se salientar que o fato de que (3) a existência do 

Direito será ainda posterior ao surgimento do processo criativo como tal e à 

concepção criativa subjetiva individual deve ser compreendida na análise dos 

fundamentos de direito e filosóficos do direito de autor. 

Nesta linha, há de se compreender que não se nega a existência do 

processo criativo antes do advento do direito de autor, nem mesmo que a noção 

da criação subjetiva lhe foi posterior. O que pretendo indicar, insisto, é o 

surgimento e o desenvolvimento do sujeito-criador para responder ao porquê da 

existência de uma categoria jurídica. 

Estas três questões supra indicados são relevantes para a concepção e 

compreensão do processo criativo, da noçãode individualidade e do sujeito-

criador e, obviamente, para o âmbito da aplicabilidade (ou não) do direito de 

                                                
100 Não havendo, inclusive, sequer de se indicar qualquer análise por um direito natural 
prévio à existência do processo criativo. 
101 Ainda que a noção de indivíduo não seja tão anterior a esta proteção (e ainda que não se 
tivesse conhecimento da possibilidade de uma criação individual não-mitificável). 
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autor, que será o elemento analisado pela maior parte dos juristas, de modo 

destacado. 

Alguns autores indicam claramente esta diferença, como é o caso de 

Serrano Migallón102: 

a impossibilidade de encontrar antecedentes remotos dos direitos de autor encontra 
raízes não na evidencia arqueológica ou historiográfica, senão na constatação de 
um marco teórico filosófico-jurídico equivocado. Em outras palavras, a existência 
de direitos de autor numa sociedade determinada presume a existência de um grau 
superior de cultura e racionalidade. 

Como se poderá observar no decorrer deste estudo, também 

compreendo que o marco teórico filosófico-jurídico é equivocado, como indica o 

autor mexicano, mas para além disto, entendo que houve uma sedimentação de 

equívocos da ordem filosófica no desenvolvimento do direito de autor, 

criando uma série de obstáculos interpretativos e fortalecendo um ohar 

míope, transversal, voltado a ideologismos e ao surgimento de mantras 

perfomáticos que prejudicam a formação de uma correta filosofia do direito 

de autor.  

Por sua vez, o autor mexicano Serrano Migallón entende que há três 

elementos para a compreensão do direito de autor e sua aplicabilidade, que 

seriam, em suma: (1) a liberdade como valor num grau que permita emancipar a 

criação de sua função estritamente ritual, sagrada ou mágica103. Este primeiro 

elemento afastaria, entendo eu, portanto, a concepção que a criação seria algo 

decorrente de uma obediência a tradições de uma comunidade e uma mera 

relação decorrente de um continuum cultural, não um processo criativo 

independente.  

                                                
102 Traduzido pelo autor do texto original: La impossibilidad de hallar antecedentes remotos 
de los derechos autorales radica no en la ausencia de evidencia arqueologica o 
historiografica, sino en el planteamiento de un erróneo marco teórico filosófico-jurídico. En 
otras palabras, la existencia de derechos autorales en una sociedad determinada presume la 
existencia de un grado superior de cultura y racionalidade. MIGALLÓN, Fernando 
Serrano. Marco jurídico del derecho de autor en México. Editorial Porrúa. México, 2008. p. 
3. 
103 MIGALLÓN, Fernando Serrano. Marco jurídico del derecho de autor en México. 
Editorial Porrúa. México, 2008. p. 3. 
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Por outro lado, defende Serrano Migallón que para que haja a 

aplicabilidade do direito de autor (2)a obra possa ser atribuída a vontade criativa 

de uma pessoa individual104. De fato, novamente assiste razão ao referido autor, 

considerando o fato de que o fundamento do direito de autor se dá, inicialmente, 

na atribuição de uma valoração jurídica ao processo individual da concepção 

criativa. Se não individualmente na concepção unitária do termo, na 

individualização possível dos autores participantes do processo criativo. 

Claro que, neste sentido, afasta-se da concepção mais empresarial do 

direito de autor surgida no sistema de commom law, de ordem menos personalista 

e que, na sua origem, não busca necessariamente a compreensão do sujeito–

criador (pelo menos não no surgimento dos privilégios empresariais e 

posteriormente, de modo também pouco significativo). 

Por fim, o terceiro elemento indicado pelo autor mexicano é (3) a 

existência do reconhecimento da autonomia do indivíduo frente a sociedade em 

relação com sua própria obra. 

Neste sentido, o autor alcança o aspecto mais relevante para a 

compreensão e necessidade de análise de uma filosofia do direito de autor. Isto 

porque este importante elemento é, na verdade, o principal aspecto que 

efetivamentepossibilita a existência, do ponto de vista filosófico, do direito de 

autor. Deve-se considerar a possibilidade de que o sujeito-criador antes de tudo, é 

um sujeito, autonomamente, para que o mesmo possa alcançar o status de autor, 

na concepção daquele que cria a obra e que denomino sujeito-criador105. 

Por outro lado, como já venho indicando, o processo criativo que 

(potencialmente) iriase submeter ao direito de autor seria (e é) anterior ao Direito. 

Saliento que quando Migallon indica, como também entendo eu, que 

o processo criativo é eminentemente individual ao tratar de indicar uma vontade 

criativa, além de outros elementos, e, nisto, estamos de acordo com a concepção 
                                                

104 MIGALLÓN, Fernando Serrano. Marco jurídico del derecho de autor en México. 
Editorial Porrúa. México, 2008. p. 4. 
105  Valendo destacar a importância do cogito ergo sum cartesiano e dos momentos de 
rompimento paradigmático nesta concepção do “surgimento” da subjetividade autoral. 
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de que o processo criativo é centrado na figura criativa não por uma imposição 

legal, mas pela constatação de que com ele se dá a criação, e para tal, há de se 

alcançar a compreensão do círculo criativo106. 

Ora, cria-se muito antes da concepção do autor-sujeito-

modernoeautor-sujeito-contemporâneo, sendo certo que o direito de autor vai, 

como consequência, admitindo a condição de um sujeito-criador ainda que esta 

condição não estivesse muito clara no seu surgimento como concepção filosófica 

(pelo inexato significado da autoria).Por isso não se pode analisar filosoficamente 

o direito de autor sob o viés da crise na contemporaneidade quando da busca pela 

sua origem filosófica. A crise deve ser respondida exatamente pela via de uma 

resposta recebida pela filosofia (no meu entender, pela hermenêutica). 

O ser - o indivíduo na concepção de sujeito-criador - vai, pouco a 

pouco, adquirindo um fortalecimento do ponto de vista da sua proteção como 

sujeito autônomo. 

Estas diferenças devem serobservadas para se compreender o que 

justifica a aplicação de um direito àquele que cria e o quanto cria e a partir de 

qual momento histórico esta aplicabilidade lhe seria socialmente atribuída (ou 

devida). 

Para isto, é importante compreender as diferenças sistêmicas entre 

copyright e aodroit d’auteur  no seu desenvolvimento histórico, desde o seu 

surgimento. 

Isto não é olhar o direito de autor de hoje para trás, mas buscar a a 

compreensão histórica para saber se houve alguma consideração filosófica a ser 

aplicada, ainda que antecipadamente eu entenda que não, ao menos no âmbito da 

hermenIeutica da criação artística. 

                                                
106 Por outro lado, este é o entendimento também de Merges e não é o de Jost nem o de (ou 
não parece ser) Branco Jr. como se pode perceber no Capítulo 6.4. deste texto, nomeado: Por 
que excluir o sujeito-criador (considerado) tradicional e não lhe permitir uma coexistência 
pacífica com (um assim chamado) “novo autor”? 
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1.4. Elementos inerentes ao surgimento do copyright e ao droit 
d’auteur. Os privilégios monopólicos. 

Na discussão filosófica do direito de autor não se pode ignorar que 

houve uma evolução histórica semelhante em alguns aspectos, mas divergente em 

importantes fundamentos inerentes à esta categoria jurídica diante dos diferentes 

surgimentos dos sistemas de copyright e de droit d’auteur107108. 

                                                
107 É evidente a importância histórica e posição, em certo modo, predominante, do copyright 
de matiz norte-americano. Neste estudo, porém, busquei promover um corte histórico que 
fundamentasse as origens do direito de autor em cada um dos sistemas principais (copyright 
e droit d’auteur) no intuito de examinar as origens do déficit filosófico que observo e 
constato em ambas as sistematizações. Desta forma, não promovi indicações do surgimento 
histórico do sistema de copyright norte americano, visto que a origem desta sistemática foi 
longamente analisada sob o olhar o mesmo sistema na Inglaterra, não obstante 
peculiaridades que as diferenciam. De fato, tenho que fazer uma espécie de mea culpa, para 
indicar que seria mesmo razóvel seguir adiante em novo estudo que implementasse as 
origens precisas do copyright norte–americano, até memo para observar a foma de 
desenvolvimento daquela formação legislativa no âmbito do constitucionalismo norte-
americano, considerando que a primeira lei de direito de autor daquele país data de 1790. No 
mais, evidencia-se que o universo do direito de autor é altamente baseado em concepções do 
copyright norte americano e possibilitam um olhar um pouco mais direto, em particular, 
sobre uma nova tendência da doutrina norte americana e de discussões amplamente 
presentes naquele país e que posteriormente se universalizaram, como as referentes ao tema 
das licenças de Creative Commons. Aspecto de importante relevância, portanto, é a adesão 
dos Estados Unidos à Convenção de Berna, afastando a obrigação da aposição do símbolo © 
para a comprenssão do desenvolvimento (justificado) de um sistema que indicasse com 
precisão a origem ou os direitos em um país que exigia a indicação da indicação de autoria. 
A função é utilidade do símbolo © perderam muito de seu sentido e função. Talvez, por este 
aspecto, por exemplo, a densidade das discussões nos Estados Unidos da América fizessem 
sentido, o que pode ser questionado em outros países, em especial de sistemática diferente da 
norte americana. Por outro lado, as questões que compõem o déficit filosófico do direito de 
autor estão universalizadas pela aplicação de alguns dos sistemas principais nos demais 
países além daquelas nos quais se originaram, a saber: Inglaterra e França. Por outro lado, é 
marcante a presença do sistema norte americano pela acentuada presença dos bens culturais 
daquele país em decorrência de uma (quase) dominação em muitos setores econômico-
culturais, como é o caso do cinema, do setor musical (e de fonogramas) e do entretenimento 
na Internet e nas novas tecnologias. Por outro lado, poderia também ser exigido que a lei 
nacional da Dinamarca, cronologicamente anterior às leis francesas, posto que é datada do 
ano de 1741, pudesse ser utilizada como fonte primígena das análises do desenvolvimento 
histórico do direito de autor. Não pretendo desvalorizar ou sustentar que qualquer lei 
nacional não seja efetivamente significativa, ainda mais considerando-se o surgimento 
histórico incipiente naqueles idos da história que, afinal, formam base deste estudo. Ocorre 
porém, que por razões evidentes e autoexplicativas, a projeção internacional das leis 
francesas, ocorridas no seio da revolução burguesa, alcançaram, assim como todo aquele 
processo histórico, influência basilar no desenvolvimento político, social, jurídico e cultural 
não somente no contexto europeu mas (interpretado de modo genérico) propriamente na 
cultura ocidental. Estes fatos justificam a inclusão das leis francesas e a exclusão da lei 
dinamarquesa, que não trouxe reflexos significativos influentes ou universalizantes do 
direito de autor, não obstante o seu pioneirismo. 
108O direito de autor é um ato de equilíbrio delicado entre a necessidade do interesse do 
autor ou do criador em ter algum retorno pelo seu esforço, e, contraposição a necessidade 
do público em geral de poder usar a obra em questão de uma forma razoável e útil. Desde o 
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Assim, o processo de decadência monárquica, orenascimento do 

pensamento pós-medieval,o surgimento de um sujeito antropocêntrico 

(paulatinamente)participativo e atuante na sociedadee, posteriormente, a 

necessidade de controle das publicações (como consequência da imprensa)são 

todas circunstâncias genericamente presentes na gênese dos apontados sistemas 

originalmente francês e inglês. 

Há também, porém, elementos de sensível diferença entre ambos. 

Desde já deve-se compreender que a sistemática decorrente da 

common law gerou um sistema de direito de autor mais pragmático, permissivo 

de transferências de titularidade de modo mais simples e com alto grau de 

proprietarismo na sua essência elementar. Interpreta-se o direito oriundo da 

Inglaterra (e também dos demais países de sistema copyright) ainda desta forma 

até hoje e, de fato, algums características deste sistema facilitam a circulação de 

obras, como, por exemplo, a pouca densidade dos direitos pessoais. 

Já o sistema baseado no ambiente romano-germânico teve raízes 

(principalmente) no personalismo decorrente da nova projeção do sujeito em 

consequência da evolução do antropocentrismo do século XVIII e do rompimento 

políticoparadigmático da revolução francesaque conduziu a uma acentuada 

proteção personalista.Por outro lado, este personalismo, curiosamente, não 

impediu o proprietarismo decorrente da densa fundamentação revolucionária que 

conduziu a uma valorização do conceito de propriedade privada, o que gera, no 

sistema de droit d’auteur, também uma característica de proprietarismo, mas, 

neste caso, com uma atribuição de propriedade privada ao sujeito-criador109 . 

                                                                                                                                                  
século XVIII, os legisladores tem tido a consciência desta dificuldade de ponderação. Isto é, 
no entanto, motivo para manter os olhos abertos, para que não haja nenhum desequilíbrio 
em nenhuma direção. Traduzido pelo autor do trecho: Copyright is a delicate act of 
balancing the author's or originator's need to get some revenue back for his or her efforts 
against the general public's need to be able to utilize the work in question in a reasonable 
and useful way. The legislators have been highly aware of this difficult weighing up, ever 
since the 18th century. There is, however, reason to keep an eye on this balance so that it 
does not fall over in either direction. Em TALLMO, Karl-Erik. The Misunderstood Idea of 
Copyright. Disponível em http:www.nisus.se/archive/050902e.html, acessado  em 08/03/13.  
109  Em verdade, neste caso seria melhor utilizar a expressão consagrada pela revolução 
francesa, tão típica desta: citoyen, para caracterizar o destinatário da atribuição da referida 
propriedade. Não quer dizer que o citoyen revolucionário francês possui relação com o 
sujeito-criador, mas o destinatário dos direitos baseados na liberdade e igualdade é o citoyen, 
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Mesmo que não se interpretasse pela presença do conceito de propriedade, o 

conceito de exclusividade estava presente com a mesma força legislativa na 

legislação francesa de 1793110. 

Assim, visto sob uma ótica transversal, fundamentos como 

transferências de titularidade, presença ou ausência de direitos pessoais, maior 

incidência protetiva fundada no objeto ou no sujeito, bem como outras distinções 

foram se acentuando desde o momento do surgimento dos diplomas legais sobre 

direito de autor, ainda que, hodiernamente, haja uma cerca confluência de direitos 

e institutos, por razões muito mais econômicas do que de outra ordem. 

Exemplos destas convergências podem ser observados sob diversos 

ângulos. 

Veja-se por exemplo as discussões sobre a relativização ou adequação 

dos fundamentos de direito de autor após o advento das novas tecnologias. Estas  

ocorrem em países que sejam regidos por cada um dos sistemas, com suas 

particularidades. Vem surgindo muitíssimos autores acentuadamente críticos ao 

“velho” sistema de direito de autor, em qualquer dos sistemas, havendo uma 

acentuada indicação de que (muitos dos) antigos institutos seriam inaplicáveis na 

contemporaneidade como consequência, basicamente, da (alegada) inadequação 

da exclusividade como fundamento do direito de autor. As críticas surgem com 

mesmo rigor por meio de autores oriundos de países do sistema de copyright  

(William Patry; Laurence Lessig, etc.) e oriundos do sistema de droit d’auteur 

(Joost Smiers; Oliveira Ascensão, etc.). Dentre os temas correntemente indicados 

estão, em outros: novas possibilidades de circulação de obras e o acesso às 

                                                                                                                                                  
em oposição ao súdito. O citoyen era o destinatário de todos os direitos, numa compreensão 
ampla do conceito e das ideias da revolução. A respeito da relação conflituosa entre os 
monarquistas e os revolucionários, interessante buscar compreender o processo por meio de 
simulações de cenas que indicam como se relacionavam os diferentes grupos no processo 
revolucionário, como no filme “La Marseillaise” (no Brasil: A Marselhesa - Uma Crônica da 
Revolução Francesa” dirigido em 1938 por Jean Renoir, lançado no Brasil pela Versátil 
Filmes. 
110 Convenção Nacional de 19 de Julho de 1793 – Artigo  1o- Os autores de escritos de 
qualquer natureza, compositores de música, pintores e desenhistas que possuam pinturas e 
desenhos para serem gravados, deverão, durante toda a sua vida, gozar do direito exclusivo 
de vender, autorizar a venda e distribuir suas obras no território da República, e de 
transferir essa propriedade, no todo ou em parte. 
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mesmas e novas concepções de autoria. Ou seja, as acentuadas críticas indicam, 

com alguma obviedade, que o sistema como um todo está colapsado pela 

contemporaneidade principalmente pelos modos por meio dos quais se dá a 

comunicação das criações111. Estão corretas estas análises, ao menos, em gênero. 

O direito de autor, de fato, foi eclipsado pelos seus próprios fundamentos.  

Neste mesmo sentido, há uma convergência evidente na análise das 

tentativas de se conciliar elementos de cada um dos sistemas para o alcance de 

um (tão almejado) equilíbrio sistêmico. Isto se observa, por exemplo, nas 

discussões internacionais de direito de autor e suas negociações, como foi 

flagrantemente evidente na negociações que conduziram ao Tratado de Beijing, 

no qual os EUA, depois de pouco menos de vinte anos112 de discussõesabriram 

mão (ou foram convencidos), nas negociações operadas no âmbito da OMPI de 

que uma presunção absoluta de titularidade sobre obras de audiovisual não 

permitiria, se aplicada a ambos os sistemas, nenhuma possibilidade de acordo. 

Ainda que fosse permitida a trasferência total dos direitos dos intérpretes das 

obras audiovisuais nos países de sistema de copyright, esta nunca foi uma 

tendência (pelo contrário, sempre foi uma acentuada barreira na negociação). Por 

seu turno, o sistema de droit d’auteur no setor audiovisualpossui a categoria de 

direito de exploração sob a forma de direito de remuneração113 aplicados com 

maior ou menor força em diversos países 114 . Seja por uma transferência de 

direitos em sua totalidade (típica do sistema de copyright), seja pela transferência 

relativa e a garantia pela cobrança de direitosde remuneração (presente no sistema 

de droit d’auteur) o referido tratado somente foi possível por um interesse em 

comum no fortalecimento dos titulares protegidos do setor, quais sejam, os 

                                                
111 E também algumas vezes, pela desproporção nos valores praticados que em diversas 
ocasiões servem a interesses sa indústria cultural e não aos sujeitos-criadores, destinatários 
primordiais do direto de autor. 
112 Desde a primeira conferência diplomática da OMPI realizada no ano de 1996. 
113 Sobre o direito de remuneração para os intérpretes do setor audiovisual ver, por todos: 
VILAREJO, Abel Martín.Los derechos de remuneración de los intérpretes en las obras 
audiovisuales, In: El derecho de autor ante los desafios de un mundo cambiante –
HOMENAJE A LA PROFESSORA DELIA LYPSZYC..abril de 2006 .Palestra/Apdayc. 
Lima, 2006. pp. 515 à544 e DRUMMOND, Victor Gameiro.Protección internacional de 
obras audiovisuales e interpretaciones (cuestiones contractuales y mercadológicas del 
sector, Revista Mexicana del Derecho de Autor. 2º Semestre de 2013, número 3, Nueva 
época. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ciudad de México, 2013. 
114 Tais como Espanha, Portugal, França, Itália, Colômbia, Chile, Argentina, etc. 
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intérpretes do setor audiovisual 115 .A convergência dos interesses conduz, 

inevitavelmente, a uma certa convergência sistêmica 116 , tanto quanto nos 

problemas que constituem a crise que atualmente atinge o direito de autor.  

                                                

115 A presença dos interesses dos intérpretes do setor audiovisual e das negociações dos 
países de diferentes países se observa no teor do Artigo 12 do Tratado de Beijing que indica 
a possibilidade de cessão de direitos (parte 1 – grifada) como exigiam os norte-americanos 
(tanto o governo quanto, em alguma medida a sociedade civil) por meio de associações de 
atores (SAG – Screen Actors Guild, agora denominado SAG-AFTRA, após a união dos dois 
sindicatos) como também indica a possibilidade do exercício de direito sob a forma de 
remuneração (parte 3 – grifada). Artigo 12. Cessão de direitos 1 . Uma Parte Contratante 
poderá prever na sua legislação nacional que, quando o artista intérprete ou executante tenha 
consentido para a fixação de sua interpretação ou fixação em uma fixação audiovisual, os 
direitos exclusivos de autorização previstos nos artigos 7 º a 11 do presente Tratado 
pertecencerão ou serão cedidos ao produtor da fixação audiovisual ou exercido por 
este, salvo disposição em contrário no contrato entre o artista intérprete ou executante e o 
produtor da fixação audiovisual, de acordo com a legislação nacional. 2. Uma Parte 
Contratante pode, no que diz respeito a fixações audiovisuais produzidas no âmbito da sua 
legislação nacional, que tal consentimento ou contrato se dê pela forma escrita e assinado 
por ambas as partes ou seus representantes devidamente autorizados. 3. Independentemente 
da cessão dos direitos exclusivos descrita acima, as leis nacionais ou acordos individuais, 
coletivos ou outros, poderá ser concedido ao artista o direito de receber royalties ou uma 
remuneração equitativa por qualquer uso da interpretação ou execução, conforme disposto 
no presente Tratado, incluindo o previsto nos artigos 10 e 11. Tratado de Beijing, Texto 
oficial em idioma espanhol:  

Artículo 12.  
Cesión de derechos 1. Una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional que 
cuando el artista intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la fijación de su 
interpretación o ejecución en una fijación audiovisual, los derechos exclusivos de 
autorización previstos en los artículos 7 a 11 del presente Tratado pertenecerán o serán 
cedidos al productor de la fijación audiovisual o ejercidos por este, a menos que se estipule 
lo contrario en un contrato celebrado entre el artista intérprete o ejecutante y el productor 
de la fijación audiovisual, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. 2. Una Parte 
Contratante podrá exigir, respecto de las fijaciones audiovisuales producidas en el marco 
de su legislación nacional, que dicho consentimiento o contrato conste por escrito y esté 
firmado por ambas partes o por sus representantes debidamente autorizados. 3. 
Independientemente de la cesión de los derechos exclusivos descrita supra, en las 
legislaciones nacionales o los acuerdos individuales, colectivos o de otro tipo se podrá 
otorgar al artista intérprete o ejecutante el derecho a percibir regalías o una 
remuneración equitativa por todo uso de la interpretación o ejecución, según lo dispuesto 
en el presente Tratado, incluyendo lo relativo a los artículos 10 y 11. 

Ver em BEIJING. Artigos 10 e 11. Tratado de Beijing. 24 de Junho de 2012. Texto oficial en 
español. Disponível em http://www.wipo.int (sítio da OMPI) 

116  VILLAREJO, Abel Martín Villarejo. Derecho de autor y copyright – diferencias y 
aspectos similares. 2014. Palestra realizada na sede social da Fundación Aisge. Madrid. 
2014), com acentuada razão, insiste que as diferenças entre os sistemas de copyright e droit 
d’ auteur são muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. É bem verdade que o 
referido autor indica as diferenças no setor de interpretação audiovisual, ideias com as quais 
me coaduno, considerando o fato de que a evolução mercadológica e econômica do setor 
audiovisual é refletida nos sostsemas de Direito que são aplicáveis. Assim, só para indicar 
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Por outro lado, não devo tratar da evolução histórica dos respectivos 

sistemas com acentuados detalhes, nem mesmo estabelecer um corte sobre todas 

as suas características, semelhanças e divergências, seja no desenrolar histórico, 

seja na análise (complexa) de seus institutos na contemporaneidade. Isto seria um 

tarefa para um estudo eminentemente histórico e comparativo, que não é o 

objetivo117. 

Visto isto, se faz necessário, porém, traçar linhas que conduzam à 

compreensão mínima da evolução do sujeito de direito de autor para que se possa 

alcançarelementos inerentes à sua filosofiae, antecipando minhas teses, 

compreender o porquê da resposta filosófica (ao direito de autor) estar voltada à 

(ou somente pode ser alcançada pela) hermenêutica. 

Adianto que entendo que ocorreu o que denomino de déficit filosófico 

do direito de autor. 

                                                                                                                                                  
uma breve semelhança, se no sistema de audiovisual europeu continental, ao adaptar-se a 
razão econômica de uma maior compensação econômica pela comercialização por meio de 
direitos de natureza específica como são a comunicação ao público por meio de emissões por  
redes de televisão abertas, por  redes de televisão a cabo, ou mesmo a comunicação em 
hotéis e assemelhados, no sistema de copyright a participação econômica dos intérpretes se 
dará por meio dos desnominados residuals, que não se compõem exatamente sobre a mesma 
base jurídica do direto de remuneração (ou, dito de outra forma, não são exatamente um 
reflexo das mesmas atividades indicadas no direito de remuneração, mas também se inserem 
numa lógica de recebimento de valores adicionais. Agrego também o que já indicou Javier 
Martinez-Torron que os juristas do chamado direito continental e anglo-saxão parecem ter 
por hábito salientar as diferenças sistêmicas e parecem mais preocupados em sublinhar tais 
diferenças, quando na verdade todos fazem parte de um mesmo mundo cultural e jurídico 
que possui semelhantes nomenclaturas, valores, conceitos que é o mundo cultural ocidental. 
Entendo que este hábito também se tornou um padrão estabelecido no ambitente do direito 
de autor. In: Derecho anglo-americano y derecho canônico – Las raíces canônicas de la 
common law. Civitas. Madrid, 1991. pp. 23 e24.   
117 Para uma análise histórica dos sistemas de direito de autor com as devidas comparações e 
por meio de ensaios com temas específicos, ver IZZO, Umberto. Alle origine del copyright e 
del diritto d’autore - tecnologia, interessi e cambiamento giuridico. Carocci. Roma, 2010. 
Para análises históricas e concomitantemente discussões sobre o desenvolvimento filosófico 
da propriedade intellectual, em gênero, ver BUYDENS, Mireille.La propriété intellectuelle – 
Evolutión historique et philosophique. Editions Bruylant. Bruxelles, 2012. Para elementos 
comparativos entre os sistemas de direito de autor  e o desenvolvimento do direito 
internacional da propriedade intelectual, em gênero, ver VICENTE, Dário de Moura. A 
tutela internacional da propriedade intelectual. Almedina, Coimbra, 2008. Também o 
interessante texto, que pode ser considerado um clássico de STOLFI, Nicola.Proprietà 
Intellettuale. Unione Tipográfico Editrice Torinese. Torino, 1915.  
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Buscarei traçar elementos que conduzam à compreensão de seu 

sugimento histórico (visto de modo genérico) para indicar como e porque esta 

circunstância histórico-filosófica ocorreu118. 

Adianto, porém, que não há dúvida que, neste caso, como em outras 

discussões, a denominação dos diferentes sistemas indica uma projeçãofilosófica 

que configuraimportante significado semântico no contexto do surgimento do 

direito: enquanto na Inglaterra protege-se o direito de cópia (right to make copies 

ou copy-right 119 ), de cunho divulgadamente e assumidamenteproprietarista, 

objetivista120, o direito de tradiçãofilosóficahumanista da Europa continental se 

baseia nos valores do indivíduo como sujeito de direito personalizado (direito de 

autor), principalmente em decorrência da revolução francesa e e dos pensamentos 

defilósofos de orientação mais personalista, como é o caso de Kant121, ainda que 

                                                
118Por diversas vezes irei insistir que o questionamento fundamental da ordem da filosofia 
por parte da doutrina deveria ser: por que o direito de/para o autor? Mas insistentemente se 
tem perguntado o que é o direito de autor, já com uma noção de interpretação prévia para 
justificar fundamentos históricos e de razão econômica. A pergunta sobre “o que é o direito 
de autor” necessariamente obriga a uma compreensão do direito de autor hoje, e já induz a 
uma relativização evidente e inquestionável, sendo seus matizes o que deve ser devidamente 
definido previamente. Por outro lado, o que é o direito de autor já conduz à análise da 
natureza jurídica, o que afasta a busca do conteúdo filosófico central do direito em análise. 
Como irei demonstrar no decorrer deste capítulo, entendo que a ausência da resposta 
jusfilosófica iniciou-se no surgimento do direito de autor, o que conduziu a que até hoje esta 
resposta ainda não tenha sido corretamente encontrada, sem detrimento de propostas 
soluções pragmáticas e (ao menos) teoricamente para os conflitos tenham sido 
implementadas. 
119 No entender de Rose, tradicionalmente o termo copy era utilizado no ambiente do 
stationers com um dentre dois significados: o do manuscrito em si e o do direito de fazer 
cópias deste (compreendido o manuscrito como a base para as cópias). ROSE, 
Mark. Authors and Owners. The invention of copyright. Harvard University Press. London, 
1993. p. 12. Esta indicação é relevante para comprovar o aspecto do surgimento do direito de 
autor – seja no copyright seja no droit d’auteur, já amparado em concepções semânticas em 
parte desviantes, e alimentando o déficit fiosófico do direito de autor. 
120  Tradicionalmente, tem se aceito nos textos e discussões sobre direito de autor e sua 
evolução histórica e filosófica, que uma teoria proprietarista genérica deve ser atribuída à 
Locke, ainda que a tese lockeana fosse do sujeito proprietário que pudesse, com o seu 
trabalho, alcançar o que estivesse no estado de natureza e, neste caso, trata-se do sujeito não 
ficcionado pelo direito, mas o que convencionou-se denominar de pessoas físicas, 
individuais ou naturais. 
121 Aproveitando que o estudo se baseia também numa explícita comparação entre outros 
filósofos, devo indicar, sobre o personalismo indicado a Kant que também deve ser 
observado que isto não quer dizer que Locke, por exemplo e por outro lado, não apresentasse 
questões personalistas, muito pelo contrário, pois a determinação, na ocasião do Segundo 
Tratado (Segundo tratado sobre o governo civil) de que o homem é possuidor de si mesmo 
e, como tal, possuidor do que consegue trazer do estado de natureza com o seu trabalho é, 
efetivamente, uma valorização do ser humano. Ocorre que o desenvolvimento lockeano 
trouxe à baila a valorização do trabalho e o conceito geral de que este geraria um direito de 
propriedade (capítulo V do Segudo Tratado do Governo Civil), mais ainda do que uma 
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também naquele terreno ocorresse uma visão proprietarista (o conceito de 

propriedade parece orbitar todas as discussões iniciais, mesmo as personalistas), 

mas, neste caso, também de orientação personalista. 

Na evolução histórica dos sistemas devem ser analisados os 

argumentos legais e econômicos que justificaram a implementação de direitos, 

mas é fundamental compreender quais as razões filosóficas surgiram ou deixaram 

de surgir naquela quadra da história, para que se possa compreender o direito de 

autor contemporâneo. 

Como largamente difundido, os antecedentes das (modernas e 

contemporâneas) leis de direito de autor eram os denominados privilégios de 

impressão. No caso das monarquias européias tratavam-se do que se denominam 

em língua espanhola como privilégios graciosos, instituídos por simples vontade, 

benevolência ou parcialidade do superior que o atribui 122123. Mas a esta indicação 

é importante somar outras ideias. 

Havia muitos tipos de privilégios e, de fato, é um pouco reducionista 

tentar tratar destes num âmbito demasiadamente genérico do direito de autor, 

como se um único momento histórico (e diversos ambientes concomitantemente) 

fizessem surgir os privilégios. 

A bem da verdade, os privilégios eram uma forma de instituir direitos 

bem anterior ao advento do constitucionalismo (portanto, sãoobviamente 

anteriores ao advento do conceito constitucional da igualdade revolucionária) e 

também anteriores à codificação do direito civil decorrente do código 

napoleônico. Portanto, quando se trata de analisar historicamente os privilégios 

                                                                                                                                                  
proteção do indivíduo, por si só. Pode-se efetuar esta constatação pelo própria compreensão 
das condições de possibilidade lockeanas para o exercício do direito de propriedade sobre 
algo que pudesse ser tirado do estado de natureza, quais sejam: a necessidade de tornar 
acessível aos demais outros produtos ou resultados da exploração, ao menos potencialmente, 
e a proibição do desperdício. 
122ROGEL VIDE, Carlos; DRUMMOND, Victor. Manual de Direito Autoral – 2a edição em 
língua portuguesa. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010. p. 01. 
123 No caso da Espanha, os privilégios concedidos aos impressores datam inicialmente da 
época dos Reis Católicos (1502) e os atribuídos aos autores pelo Rei Carlos III (1753). 
ROGEL VIDE, Carlos; DRUMMOND, Victor. Manual de Direito Autoral – 2a edição em 
língua portuguesa. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010. p. 02. 
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de impressão não haveria como se falar, neste sentido, de modo algum, em 

igualdade de condições de atribuições de direito a autores (sujeitos-criadores)  ou 

mesmo em comparação com editores ou quaisquer outros agentes atuantes no que 

seria um ainda embrionário início de uma “produção cultural”. 

Eram, em gênero, [...]ordens jurídicas particulares e no mais  [...], se 

caracterizavam por ser  [...] protegidas pela regra de preferência do particular 

sobre o geral  [...].124. Isto se dava pelo fato de que havia, senão uma ordem 

política (e é difícil apontar uma unidade de ordem política no direito europeu 

genericamente), uma possibilidade de se atribuir direitos nas relações 

particulares, o como indica Hespanha125 : a  [...] supraordenação em termos 

políticos  [...]do direito do reino sobre os demais  [...] não exclui a preferência 

do especial em relação ao geral. [...] 

Neste sentido, ao se tratar de compreender a ideia de privilégios 

(desde o medievo) há de se apontar seu sentido também numa ordem do que estes 

significavam observando-se de um modo genérico, e não somente como 

atribuições que conduziam à possibilidade de exclusividades para impressão. E é 

exatamente nesta ordem ideias que Hespanha vai indicar que [...]abaixo do plano 

do reino, proliferavam as ordens jurídicas particulares [...] todas elas protegidas 

pela regra da preferência do particular sobre o geral. A designação comum para 

estas ordens jurídicas era a de privilégio126. Tratava-se de atribuições de direito 

que circulavam no âmbito do direito comum, que afinal, era um direito romano 

reinterpretado, para ser bem reducionista. No mais, além do direito comum, o 

direito canônico também possuía acentuada presença na sociedade medieval, 

além de direitos outros, dos que viviam fora do universo territorial cristão. 

Por outro lado, há uma concepção evidenciada do que são os 

privilégios pelo status recebido dos privilegiados, atribuindo-se a estes condições 

diferenciadas na sociedade. Era o caso, somente para citar um exemplo, dos 

                                                
124HESPANHA, António Manuel.. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 158. 
125HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 158. 
126HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 158. 
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nobres espanhóis (analisados de modo muito genérico) que possuíam imunidade 

tributária, que aos mesmos não lhes era possível que castigar com penas 

infamantes bem omoeram impedidos de ser presos por dívidas (a não ser devidas 

ao reino). Também lhes era permitido cumprir penas en casa e mantinham a casa 

e o cavalo como não sujeitos a embargos127. 

O conceito de privilégios como concessões de vantagens expressas e 

que desempenhavam um importante papel na Baixa Idade Média128 deve ser lido 

como um elemento de fortalecimento da compreensão do que estes significavam 

na ordem jurídica e do respeito que aos mesmos se atribuía como elemento que 

inspirava respeito social, ainda que se possa questionar sua condição de lei, visto 

que não possui suas características principais, quais sejam: generalidade e 

permanência129. 

Há, porém, uma importante característica que deve ser observada no 

entendimento dos privilégios e seu desenvolvimento histórico como elemento 

formador do direito. Havia muitos que eram atribuídos baseados no costume e, 

portanto, eram uma simples “continuação” de práticas costumeiras e de 

atribuições da algo já anteriormente atribuído. Esta característica muitas vezes 

demonstrava a força dos privilégios e que deve ser compreendida no 

desenvolvimento histórico do direito de autor pela sua importância como força 

motriz deste direito, quando o mesmo era ainda incipiente. 

Nas palavras de Gilissen 130 : Na maior parte dos casos, estes 

privilégios não fazem outra coisa senão confirmar uma situação já existente, 

                                                
127ESCUDERO, José António. Curso de Historia del Derecho – Fuentes e instituciones 
político-administrativas. Madrid, 2012. p. 675. 
128GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. 7a edição. Fundação Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, 2013. p. 292.  
129GILISSEN, John, Introdução histórica ao Direito. 7a edição. Fundação Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, 2013. p. 293. 
130GILISSEN, John, Introdução histórica ao Direito. 7a edição. Fundação Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, 2013. p. 293. 
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fundada no costume: o grupo privilegiado está já em posse de vantagens 

reconhecidas de facto: a carta de concessão apenas confirma esta situação131. 

Ora, esta indicação do que poderiam ser os privilégios indica a 

diferença entre o que poderia constituir a ideia de privilégios de modo genérico e 

o que eram os privilégios de impressão, mas ao mesmo tempo, amplia a 

compreensão de muito mais do que atribuições reais, como muitas vezes parece 

estar indicado como a única caracterização do que seriam privilégios.Portanto, 

evidencia-se que de fato os privilégios eram muitos mais do que atribuições reais, 

ainda que no caso dos privilégios de impressão, estesfossem uma consequência 

da atribuição de condições de exclusividades pelo poder real. 

O que se pode concluir é que o conceito de privilégio é bastante mais 

amplo do que aquele que costumeiramente se faz referência na literatura de 

direito de autor. Entendo que deveria haver esta breve diferenciação, 

compreendendo-se que privilégios também eram o estatutos (das cidades); o 

costume instituído e praticado nos burgos e, por fim,os direitos especiais de 

pessoas ou de grupos particulares132 . Soma-se a estes os privilégios reais ou 

instituídos pelos monarcas de um modo geral, nos quais efetivamente se vai 

encontrar as atribuições que levaram a denominação deprivilégios de impressão. 

Esta questão possui algum relevo no que pretendo alcançar por alguns 

aspectos que merecem destaque. 

Em primeiro lugar, deve ser indicado que de fato, há uma certa 

obviedade, até mesmo como raciocínio histórico, em compreender que os 

privilégios de impressão decorreriam de uma atribuição real, visto que os 

privilégios imediatamente antecedentes ao surgimento das leis de direito de autor 

são oriundos de atribuições monárquicas. 
                                                

131 A figura dos privilégios como atribuição de condição privada e fonte de Direito pode ser 
observada já no Digesto, por exemplo em Paulus, Modestinus e Isidoro. Para tais referências 
ver GARCIA-GALLO, Alfonso. Manuel de História del Derecho Espanhol. Metodologia 
Histórico Jurídica, Antologia de Fuentes del Derecho Español – Volumen II. Editora 
desconhecida. 1971, Madrid. p.111 e seguintes.  

132 Dos quais se extrai uma semântica propriamente acentuada de privilégio no sentido de 
vantagem pessoal. 
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Por outro lado, e não como oposição a esta ideia, deve ser 

compreendido que se a ordem jurídica se acentuava uma diferenciação de status 

pessoal e de fato esta era uma característica bastante presente no antigo regime, 

não seria absolutamente incompreensível que as primeiras leis de direito de autor 

tivessem como destinatário aqueles que foram sesu antecedentes (como sujeitos) 

na atribuição de privilégios. E que fosse admitido e aceitável socialmente a 

atribuição destes em decorrência de uma compreensão de que os privilégios 

possuíam validade como normas jurídicas (generalizando para que caibam todas 

as noções de privilégio indicadas). 

Como corretamente indica Hespanha: os direitos de cada um eram a 

tradução jurídica da situação de que cada um gozava naquela sociedade 

hierarquizada.133 E havia alguns que alcançavam tamanha posição de destaque 

que conseguiam atribuições de privilégios além de seu próprio território, o que 

indicava também um prestígio bastante significativo, além da evidente 

constatação de que os privilégios ser configuravam numa ordem de 

territorialidade bem restrita. É o caso por exemplo, dos privilégios para a 

Pandette Florentine134 editada porLorenzo Torrentino em 1553 e que conseguiu 

com que fossem atribuídos ao ao seu editor privilégios do Grão Duque da 

Toscana(Cosme de Médice); do Papa Pio V; do Imperador Carlos V da Espanha e 

Sicília; de Henrique II da França e Eduardo VI da Inglaterra135136.   

Desta forma, ausente o componente da ideia de igualdade e aceita, 

consequentemente, a ideia de diferenciação de status pessoal e de que o privilégio 

representava uma espécie de ordem jurídica particular, não seria absurdo 

compreender o surgimento de privilégios que fossem atribuídos a grupos 

determinados. E neste contexto, se vai delineando a ideia do interesse comercial 
                                                

133HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 159. 
134 Versão Toscana do Digesto. 
135 Também não se pode deixar de indicar que se atribui a Lorenzo Torrentino uma relação 
de algum apreço, considerando o fato de que Cosme de Médice o convidou a ir a Florença, 
onde também editou obras de Vasari, além da versão do Digesto. Ver http://www.treccani.it/ 
(L’´nciclopedia Italaiana) disponível em http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-
torrentino, acessado em 10/03/14. resenha disponível em 
http://www.jstor.org/action/showArticleInfo?doi=10.1086%2F669552 
136STOLFI, Nicola. Proprietà Intellettuale. Unione Tipográfico Editrice Torinese. Torino, 
1915. pp.19 e 20. 
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que sempre parece adjetivar o surgimento do direito de autor, ao menos no 

sistema de copyright. 

Visto tudo isto, e considerando o fato de que o desenvolvimento 

inicial do copyright ocorre após o advento da imprensa e da atribuição de 

privilégios exigidos pelos Stationers137 ingleses, háque se destacar e ressalvar que 

a expressão copy era utilizada com dois diferentes significados por aqueles. Ao 

mesmo tempo significava o manuscrito original utilizado para registro na 

Stationers Company138e o direito de fazer cópias deste mesmo manuscrito139140141. 

Já no Século XV, em Veneza, os privilégios de impressão eram 

atribuídos, sem relação histórica direta com a eventual condução a um direito de 

autor como o que surgiria na Inglaterra e muito menos ainda relacionado com o 

sistema oriundo da Revolução Francesa e seus reflexos político-legislativos. 

Os privilégios eram atribuídos aos impressores, mas também aos 

editores, autores e tradutores142. Deve também ser indicado que, no tocante aos 

privilégios monopólicos de impressão, há de se compreender, portanto, que eles 
                                                

137 Considero que não há muita precisão nas indicações das funções e modo de atuar dos 
denominados estacionários (Stationers). Como se verá, a expressão Stationer significa um 
modo arcaico de se nomear aos editores, mas, ao mesmo tempo, indica a condição de 
profissionais que eram funcionários de universidades. Também se faz referência à esta 
expressão como sinônima de livreiros ou impressores. Uma versão para a origem da 
expressão é fornecida no site da própria instituição denominada Stationers Company (Em 
www.stationers.org) que indica que os artesãos ingleses, cerca de 600 anos atrás, ainda 
itinerantes, resolveram estabelecer-se na cidade de Londres, especificamente nas cercanias 
da Catedral de Saint Paul em pequenas cabines ou estações, que em inglês levam o nome de 
stations. Considerando a formação da corporação em que se reuniram no ano de 1403, o 
modo de nomear (que em verdade era um apelido, um nickname dos comerciantes), tornou-
se um evidente modo de denominar a instituição então criada. Contemporaneamente se 
utiliza a expressão stationer como material de papelaria.  
138  Corpo associativo que reunia os Stationers, denominada por vezes Corporação dos 
Livreiros Britânicos (KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao 
advento da impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ 
Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 348) e por outras como Companhia 
dos Livreiros (BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia – De Gutemberg 
à Internet. Zahar. São Paulo, 2004, p. 60.), somente para indicar alguns exemplos.  
139ROSE, Mark. Authors and Owners. The invention of copyright. Harvard University Press. 
London, 1993. p. 12. 
140 Como atualmente se faz uso de duas expressões para a cópia privada, fazendo referência 
ao direito de remuneração por cópia privada e as cópias privadas que podem ser efetuadas 
por usuários.  
141 Ver, a respeito do direito de reprodução como fundamental no sistema inglês o capítulo 
1.5. 
142ROSE, Mark. Authors and Owners. The invention of copyright. Harvard University Press. 
London, 1993. p. 10. 



 
 

85 
 

não nasceram como atribuição de exclusividade para impressão ou exercício de 

direitos somente na Inglaterra, em consequência de pressão política de autores ou 

mesmo dos estacionários, tendo havido, como se observará, atribuições destes em 

diversos ambientes europeus.Ou seja, havia movimentos históricos que 

conduziram ao surgimento do direito de autor. É certo porém, que na Inglaterra 

estes movimentos estavam diretamente relacionados à pressão política dos 

estacionários, ao menos no que se refere aos fatos determinantes para o 

surgimento do estatuto da Rainha Ana.Há aqueles que entendem, inclusive, que o 

intento dos estacionários acabou por ser frustrado com a atribuição de direitos aos 

autores143. 

Em linhas gerais, obviamente que os privilégios de impressão eram, 

em alguma medida, consequência da possibilidade em se instituir um processo de 

multiplicação possibilitado pelo desenvolvimento da imprensa na Europa, em 

decorrência da criação alegadamente desenvolvida por Johann Gutemberg144. Há 

de se compreender,porém, que faltavam pelo menos dois fatores que justificam a 

inexistência de atribuições de privilégios pré-imprensa: ausência de grandes 

investimentos e pouca difusão de conhecimento que pudesse ser pernicioso ao 

Estado. 

Ora, não havia ganhos econômicos em escala e nem mesmo 

investimento em equipamento antes da imprensa, e obviamente, não havia 

necessidade de seproteger um investimento não existente. A produção de obras se 

dava de forma artesanal por meio de produções possibilitadas por copistas. Sendo 

um trabalho artesanal, não havia que se falar em grandes investimentos e as 

                                                
143Em pânico, os impressores e editores ingleses peticionaram o Parlamento, requerendo a 
emanação de legislação que tutelasse os seus interesses. Surgiu, neste contexto, o Estatuto 
da Rainha Ana, que para algum desconsolo desses peticionantes, atribui o direito exclusivo 
de imprimir livros ao autor e não ao impressor ou ao editor. É claro que estes podiam 
adquirir esse direito contratualmente, mas o autor era, por lei, o autor era, por lei, o seu 
titular inicial.” AKESTER, Patrícia. Direito de autor, em Portugal, nos PALOP, na União 
Européia e os tratados internacionais. Almedina. Coimbra, 2013. p. 40. 
144 Sobre as alegações inerentes ao surgimento da prensa na Europa decorrerem de uma 
criação de Johann Gutemberg e as comprovações sobre tal fato, ver  KATZENSTEIN, 
Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento da impressão tipográfica no 
ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 
1986. p.351 e seguintes. 
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atividades eram pessoais, cujas qualidades poderiam variar e, portanto, o gosto 

dos compradores também variava se tanto quanto ao melhor copista. 

Por outro lado, não havia grande necessidade de controle do fluxo de 

informações e do conhecimento, visto que este circulava de modo muito mais 

restrito pela inexistência de muitas cópias de livros, seja antes do advento da 

imprensa ou mesmo no seu nascedouro até seu acentuado fortalecimento. Como 

indica Fischer Os livros eram raríssimos e raras as pessoas que tinham seus 

próprios exemplares. E talvez, o mais importante, a tradição nativa desejava 

histórias e lições (fossem orais, fossem escritas) a serem escutadas em 

comunidade145. Agrego a estes argumentos o alto grau de analfabetismo e, como 

consequência, pouca difusão cultural por meio da leitura, como consequência do 

analfabetismo e da oralidade. 

Um dos primeiros privilégios a impressores foi o atribuído a Johannes 

Von Speier (cujo irmão, Wendelin, continuaria o seu negócio após sua morte no 

ano de 1470), impressor alemão atuante em Veneza, no ano de 1469, em cujo 

texto histórico publicado se observava as indicações de que: 

A arte da impressão foi introduzida no nosso renomado Estado e dia a dia foi se 
tornando mais popular e comum em decorrência dos esforços, estudos e 
engenhosidade do Mestre Johannes Von Speier, que escolheu nossa cidade em 
detrimento de todas as demais [...]146. 

Além do texto demonstrar uma certa justificativa para a atribuição do 

privilégio, indicava a existência de sanções aplicáveis: 

Toda vez que alguém se atrever a praticar sua arte e imprimir livros desafiando 
este decreto e sua determinação, tal pessoa deverá ser multada e condenada a 
perder o seu equipamento e os livros impressos. E sujeito às mesmas penas, estará 
quem importar livros impressos de outras terras e lugares, sem permissão ou 
autorização 147. 

                                                
145FISCHER, Steven Roger. História da Leitura. Editora Unesp. São Paulo, 2005. p. 131.  
146 A Versão em inglês deste artigo está disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_1469
&pagenumber=1_1&show=translationJohannes of Speyer's Printing Monopoly, Venice 
1469, 18 September. The art of printing books has been introduced into our renowned state, 
and from day to day it has become more popular and common through the efforts, study and 
ingenuity of Master Johannes of Speyer, who chose our city over all the others. 
147 A Versão em inglês deste artigo está disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_1469
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A continuação, os primeiros privilégios autorais teriam sido 

atribuídos ao historiador de Veneza148Marc’Antonio Sibellico149(Decades rerum 

Venetarum, em 1486), a Petro Francesco da Ravenna (Foenix, em 1492) e a 

Ariosto (Orlando Furioso, 1515)150. 

Em 1526, a legislação veneziana requeria que cada livro publicado 

deveria receber um imprimatur do Conselho dos Dez151 e o seu descumprimento 

conduzia à aplicação de severas multas 152  o que já indicava por si só dois 

elementos importantes: em primeiro lugar, uma afirmação (já então) de uma 

ideia geral protetiva que historicamente geraria o direito de autor como se 

passou a conhecer e, concomitantemente, o fato de que os privilégios e o direito 

de autor poderiam ser utilizados como forma de controle das obras a serem 

publicadas.Esta forma de controle da imprensa acabou sendo também efetivada 

na Inglaterra e na França quando do surgimento e desenvolvimento dos 

privilégios de impressão e efetivamente do direito de autor, já no século XVIII. 

Ou seja, o advento da imprensa gerou os privilégios de impressão sob 

a forma de monopólio que, por sua vez garantiam (dentro do que fosse possível) o 

controle do fluxo de informações e conhecimento, fortalecendo a censura. 

                                                                                                                                                  
&pagenumber=1_1&show=translationJohannes of Speyer's Printing Monopoly. Venice 
1469. 18/09 . Every time that someone shall be found to have dared to practice this art and 
print books indefiance of this determination and decree, he must be fined and condemned to 
lose hisequipment and the printed books. And, subject to the same penalty, no one is 
permitted orallowed to import here for the purpose of commerce such books, printed in 
other lands and places. 
148 A Serenìsima Repùblica Vèneta existiu desde meados do século VII ou VIII até o final do 
século XVIII quando foi ocupada pela tropas napoleônicas. 
149 A Versão eletrônica deste artigo está disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_i_14
86 
150 Sibellico poderia escolher qual impressor iria editar seu livro, e nenhum outro poderia 
fazê-lo, sob pena de multa.  
151 O Conselho dos Dez era um dos principais órgãos da República de Veneza (Consejo de i 
Diexe, no idioma vêneto), responsável por atividades de ordem executiva e judicial. O 
Imprimatur seria a autorização para a publicação por parte do referido Conselho. O 
Imprimatur tradicionalmente é reconhecido como uma autorização a ser aposta a livros cujas 
publicações seriam permitidas pela Igreja Católica por meio de fases de autorização, 
precedidas pela Nihil obstat (nada contra) seguida da autorização por meio da expressão 
Imprimi potest (Pode ser impresso). A obra que adquirisse o Imprimatur estaria de acordo 
com os ditames morais da Igreja Católica. 
152ROSE, Mark. Authors and Owners. The invention of copyright. Harvard University Press. 
London, 1993. p.11.  
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Neste sentido, deve-se recordar do fato de que o desenvolvimento 

econômico da imprensa traz o debate para a universo dos temas de relevo para a 

sociedade, o que inclui questões deordem econômica e não necessariamente, do 

ponto de vista dos empresários do setor da impressão, um interesse em controlar 

o conteúdo. O controle do conteúdo, obviamente, se dava por parte do Estado, 

sendo que o que interessava ao empresariado eram as garantias econômicas para 

o investimento, como já fartamente se tem conhecimento 153 . Os 

impressores/livreiros/editores vão compreender a necessidade de investimento 

para alcançar o seu interesse, com as especiais condições que historicamente lhes 

vão sendo atribuídas nos diferentes ordenamentos jurídicos dos Estados de então, 

como, sendo relevante compreender fundamentalmente o caráter econômico, 

como bem inidca a lição de Lucas e Lucas: 

O aparecimento da impressão traz ao debate uma dimensão econômica que 
provoca a intervenção real (monárquica). Os impressores, igualmente 
denominados livreiros e quem, na acepção atual do termo são ao mesmo tempo 
também editores vão, em efeito, solicitar os privilégios para rentabilizar os 
investimentos importantes que implicam nos trabalhos de revisão de manuscritos e 
nas operações de fabricação (produção.) 

Neste desenvolvimento histórico, e como antecedentes de relevo ao 

direito de autor, é importante salientar que a imprensa (a prensa de tipos móveis 

de Gutemberg) surgiu na Alemanha154, os privilégios historicamente surgiram em 

Veneza e a primeira lei nacional de direito de autor, na Inglaterra.  

                                                
153Traduzido do texto original: L’apparition de l’imprimerie donne au débat une dimension 
économique qui provoque l’intervention royale. Les imprimeurs, également appelés 
<libraires>, et qui, dans l’acception actuelle du terme, sont en même temps des <éditeurs> 
vont en effect solliciter des privilèges pour rentabiliser les investissements importants 
qu’impliquent les travaux de révision des manuscrits et les opérations de fabrication. 
LUCAS, André e LUCAS, Henri-Jacques.Droit d’auteur et droits voisins .. Litec. 2a Édition. 
Paris, 2001. p. 04. Os autores indicam que primeiro privilégio na França teria sido atribuído 
por Luis XII a Antoine Vérard. Obviamente que, neste contexto, o rei irá compreender que 
esta é uma maneira de controlar as publicações e que o “investimento” para tal controle seria 
bastante razoável. 
154 A atribuição do surgimento da prensa de tipos móveis criada por Johann Gutemberg teria 
ocorrido na Mogúncia (Mainz) aproximadamente no ano de 1450 e nunca teria sido 
reinvindicada por aquele. Aliás, curiosamente e como indica KATZENSTEIN[…]na 
Alemanha, nos meados do século XV, época da invenção da imprensa, o mercado de livros 
era um vazio absoluto, impossível de aquilatar hoje. A maioria dos manuscritos produzidos 
nos mosteiros e universidades não estavam à venda e eram encadernados pelos próprios 
clérigos ou pelos estudantes.KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da 
pedra ao advento da impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ 
Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 351 
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Considerando exatamente este fato, qual seja, que a primeira lei 

nacional de direito de autor surgiu no território inglês, é importante compreender 

quea Stationers Company, já indicada e surgida na Inglaterra, era o resultado de 

uma progressiva fusão das congregações dos copistas de manuscritos e dos 

ilustradores que foi autorizada como guilda (corporação de ofício)155 em 1403 

pelo prefeito de Londres156. 

Antes porém, há de se fazer algumas indicações sobre os Stationers. 

Os estacionários eram funcionários universitários que [...]aprovavam 

os manuscritos a serem copiados e tinham o comando exclusivo sobre todo o 

pessoal envolvido na produção – copistas, corretores, rubricadores e 

iluminadores)157. Por outro lado, os estacionários se apoderavam dos livros dos 

estudantes que deixavam a universidade ou morriam158. 

Estes profissionais, portanto, ostentavamum poder relativamente alto, 

considerando o fato de que a universidade era um centro de poder quase único à 

época159. 

                                                
155  As guildas eram corporações de ofício, uma espécie de associações de profissionais, 
incialmente artesãos, pintores, padeiros, carpinteiros, e, obviamente copistas e ilustradores  
surgidas na Idade Média. Para exercer determinado ofício, o profissional tinha que estar 
vinculado à corporação da atividade que pretendia exercer que eram bastante hierarquizadas. 
Em linhas gerais e comparando-se de modo incipiente, equivaleriam atualmente às ordens ou 
colégios de advogados, conselhos de medicina, odontologia e um sem número de instituições 
que tem como finalidade resguardar as suas atividades, os seus interesses (inclusive 
politicamente) e proteger os destinatários das atividades praticadas por seus profissionais, 
entre outras funções. Recebem também o nome de mesteirais. 
156IZZO, Umberto. Alle origine del copyright e del diritto d’autore - tecnologia, interessi e 
cambiamento giuridico. Carocci. Roma, 2010. p. 46. 
157 KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento da 
impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional 
Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 346. 
158 KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento da 
impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional 
Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 346. 
159  As universidades surgem no contexto europeu de modo concomitante e também 
sucessivamente, por surgirem em vários países em curto espaço de tempo em decorrência de 
representarem uma acentuada e ampla força social. O surgimento de cada uma delas 
influenciava no seu entorno geográfico e nas necessidades de se reproduzir um centro de 
conhecimento (e, em algum sentido poder) na região em que se pretendia implementar um 
novo centro universitário. Tradicionalmente a mais antiga é considerada a Universidade de 
Bolonha, sendo certo que no contexto europeu, a mais acentuada tradição se encontra nos 
seguintes países: Itália, França, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. André Trindade e 
Edval Luiz Mazzari Júnior entendem porém, que dentre estes países Portugal e Espanha são 
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Acabavam sendo altamente responsáveis, em grande medida, pelo 

controle do conhecimento erudito. Pouco a pouco, em decorrência do crescimento 

das universidades, foram sendo permitidas pelos estacionários cópias das obras 

mais importantes. Transformaram-se, pouco a pouco, em livreiros. Assim, 

acabaram por se organizar mesmo antes do advento do direito de autor, da 

impressão e até mesmo dos privilégios de impressão que posteriormente lhes 

seriam instituídos160.  

Assim, não se pode afirmar, simplesmente, que os estacionários eram 

simples editores sem compreender o desenvolvimento histórico de suas funções. 

A falta de precisão na compreensão de suas atividades, que poderiam em alguns 

momentos ser definidoscomo funcionários das universidades, antigos vendedores 

de livros ou livreiros, editores, impressores,traz enorme confusão à compreensão 

do surgimento do direito de autor.  

Não obstante tal imprecisão na definição destes profissionais, em 

1557, em decorrência das consequências do decreto real instiuindo a Stationers 

Company161, fica estabelecido a esta, em alguma medida, uma concentração de 

poder pelo direito que lhe é então atribuído de impedir a impressão de livros 

proibidos, com a devida assistência da jurisdição penal da Court ofStar Chamber 

(Star Chamber)162. Esta verdadeira função “policial” aumentava ainda mais o 

poder dos Stationers, pois além do acentuado poder em decorrência de uma certa 

retenção do conhecimento, passavam estes então a exercer uma função inerente à 

                                                                                                                                                  
os que possuem menos expressão no setor, ainda que Coimbra seja um centro de histórica 
instituição bastante renomada e Salamancatenha figurado entre as quatro mais relevantes 
instituições, incluída na máxima hierarquia cultural europeia, em conjunto com Bolonha, 
Paris e Oxford. Tendo a discordar do entendimento dos autores no tocante às instituições 
espanholas e portuguesas que vem se apresentando como centros de estudo, pesquisa e 
difusão internaiconal do conhecimento em diversas áreas do conhecimento. TRINDADE, 
André; MAZZARI JÚNIOR, Edval. Direito Universitário e educação contemporânea. 
Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre, 2009. p. 52. 
160  Os estacionários [...] tinham certos privilégios, tais como a proteção contra a 
concorrência externa e isenção do serviço de guarda da cidade e, por volta de 1369, em 
geral, da isenção de todos os impostos. KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da 
idade da pedra ao advento da impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional 
do Livro/ Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 346. 
161IZZO, Umberto. Alle origine del copyright e del diritto d’autore - tecnologia, interessi e 
cambiamento giuridico. Carocci. Roma, 2010. p. 45. 
162IZZO, Umberto. Alle origine del copyright e del diritto d’autore - tecnologia, interessi e 
cambiamento giuridico. Carocci. Roma, 2010. p. 45. 
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(um certo controle da) ordem social. Não se pode esquecer que a Star Chamber 

era uma das prerrogative courts 163 (tribunais extraordinários) existentes no 

contexto jurisdicional inglês, e se tornaria um tribunal em sentido pleno somente 

sob a direção do Cardeal Wolsey, e que não estava sujeito aos procedimentos de 

                                                
163  Segundo Van Caenegem Eram consideradas prerrogative courts (tribunais 
extraordinários) a Court of Exchequer, a Court of Chancery (as duas submetidas a equity 
com fonte de direito) e a Court of The Star Chamber. (VAN CAENEGEM, R. C. Uma 
introdução histórica ao direito constitucional ocidental. Fundação Calouste Gulbenkian. 
Lisboa, 2009. p. 135.). Esta última era uma corte especial à qual, muito genericamente, se 
pode dizer que eram decididas as questões nas quais havia interesse da monarquia. Por sua 
vez, Javier Martinez-Torron entende que os tribunais dependentes do rei e que estabelecem 
critérios distintos dos tribunais (courts) de common law são a aCourt of Chancery, a Court 
of The Star Chamber e a Court of Admiralty. O auror agrega a Court of Exchequer indicando 
que este última possuía competência para questões fiscais e possuía caráter difícil de definir 
e indica a High Court of Chivalry, de escassa importância ao direito inglês. (Derecho anglo-
americano y derecho canônico – Las raíces canônicas de la common law, Civitas, 1991, 
Madrid, p. 31). Não se pode deixar de indicar que Javier Martinez-Torron indica que o 
século XI foi, em sua opinião, o mais importante para o direito ocidental, considerando dois 
fatos. Em primeiro lugar, o surgimento da escola de Bolonha e de um importante grupo de 
juristas que fariam germinar a ideia de um ius commune, o que formaria base do denominado 
direito continental. Por outro lado, e no que traz efetivo relevo às discussões operadas neste 
estudo, está a vitória da batalha de Hastings pelo Duque da Normandia, Guilherme, que com 
tal evento se transformava em Gulherme I, o Conquistador, Rei da Inglaterra. Com 
Guilherme I iniciava-se a tradição da common law inglesa. O próprio Gulherme I efetuou, 
dentre outras medidas, uma de enorme importância, que foi a separação entre os tribunais 
reais e os tribunais eclesiásticos. Como consequência da separação de jurisdições operada 
por Guilherme, o Conquistador, nos cento e cinquenta anos seguintes houve a consolidação 
da common law (o que significa também uma separação entre este direito e o direito 
canônico) e a consolidação dos tribunais de common law (administrados pelo reino) e a 
criação dos grandes tribunais centrais a Court of King’s Bench e a Court ofCommon Pleas 
(Martinez-Torron).De  todo modo, para a compreensão do sistema de common lawé 
importante levar em conta alguns elementos: em primeiro lugar a expressão common law 
indica a relação de que se tratava de um direito comum de todo o reino, em oposição a um 
direito local. Em segundo lugar, não é sinônimo ou tradução de ius commune do direito 
continental e também não foi tão romanizado. Em terceiro lugar, a common law não é o 
único direito da Inglaterra (ou, dito de outra forma, não compreende “todo” o direito inglês), 
devendo ser mencionada a equity (anteriormente aos séculos XV e XVI) como elemento 
formador do direito da quele país, além de um statute law  decorrente das leis (statutes). Em 
quarto lugar, o direito inglês é muito mais histórico ou historicizado do que o direito 
(denominado pelos ingleses como) continental por não ter havido uma rutura nas instituições 
e um corte histórico na concepção do que era e do quedeveria passar a ser o direito, como foi 
o caso do direito francês e de todos os países que sofreram influência e resultados diretos da 
revolução francesa (Gilissen). Para uma visão geral do desenvolvimnto histórico do direito 
ocidental incluindo as concepções sobre o desenvolvimento do direito de common law,ver, 
entre outros, os seguintes autores: MARTINEZ-TORRON, Javier. Derecho anglo-
americano y derecho canônico – Las raíces canônicas de la common law, Civitas. Madrid, 
1991.   GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. 7a edição. Fundação Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, 2013. VAN CAENEGEM, R.C. Uma introdução histórica ao direito 
constitucional ocidental. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2009. HESPANHA, 
António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. Almedina. Coimbra, 
2012. WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 4a edição. Fundação 
Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2010.  
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common law, recorrendo, por exemplo, frequentemente a formais não usuais de 

punição164. 

O monopólio, no regime monárquico de então, era, pois, forma de 

controle e instrumento econômico (ou, como já foi dito, era instrumento eletivo 

da política econômica da coroa inglesa no século XVI165)166. 

Na Inglaterra moderna, inclusive, pode-se dizer que havia dois 

sistemas paralelos de controle da imprensa: um decorrente das patentes de 

impressão atribuídas pelo poder real e um decorrente do próprio sistema de 

regulação das Stationers Company 167 . Toda a autorização que conduzia a 

organização das Stationers Company era advinda do poder real por meio de 

decretos reais 168. 

Por outro lado, e como fator histórico determinante para o 

desenvolvimento do direito de autor naquele país, o controle era, em tese, mais 

eficaz, considerando o fato de que 

 [...] as impressoras restringiam-se a Londres, Oxford e Cambridge e eram 
controladas pela Companhia dos Livreiros (Stationers Company), que registrava as 

                                                
164VAN CAENEGEM, R.C. Uma introdução histórica ao direito constitucional ocidental. 
Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2009. p. 135.  
165Trata-se de um instrumento capaz de incrementar os cofres reais sem prejudicar o acordo 
com a classe social que domina a House Of Commons (Câmara dos Comuns). Para 
monarquia é um “trade off” ideal (nota de tradução: neste caso trade off é uma espécie de 
compensação, de ponderação, de acordo): distribuir e tutelar direitos de propriedade custa 
relativamente pouco, e, certamente, muito menos do que os cofres reais arracadavam pelas 
obrigações pagas pelos usuários desta tutela. Tradução do autor para o texto: Si trata de uno 
instrumento capace di incrementare le casse reali senza pregiudicare l’intesa con la classe 
sociale che domina la House of Commons. Per la monarchia é un trade-off ottimale: 
distribuire e tutelare property rights costa relativamente poco, e, certamente, assai meno di 
quanto le casse reali ricavano dai dazi versati dai fruitori di questa tutela.IZZO, Umberto. 
Alle origine del copyright e del diritto d’autore - tecnologia, interessi e cambiamento 
giuridico. Carocci. Roma, 2010. p. 45. 
166Buydens, por sua vez, vai afirmar que os privilégios se perpetuarão durante todo o antigo 
regime, como um meio flexível e eficaz que permite ao rei recompensar, favorecer ou 
sancionar (pela recusaouretirada) pessoas específicas, dependendo do que eleconsidera 
serjusto. Trauzido de Le privilège se perpétuera durant tout l’ancien régime, comme un 
moyen souple et efficace permettant au Roi de récompenser, favoriser ou sanctionner (par le 
refus ou le retrait) des personnes particulières, en fonction de ce qu’il estime être juste.  
BUYDENS, Mireille. La propriété intellectuelle – Evolutión historique et philosophique. 
Editions Bruylant. Bruxelles, 2012. p. 123. 
167 Obviamente ainda não havia distinções efetivas entre o direito de autor e patentes, já que 
se tratava de exclusividades de uso sem grandes atribuições legais. 
168 Cartas Régias (Charters). 
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publicações novas. Os manuscritos de livros também eram inspecionados antes da 
publicação.169 

Assim, não obstante o surgimento da imprensa ter ocorrido na 

Alemanha e os primeiros privilégios terem sido atribuídos ou outorgadosem 

Veneza, o surgimento embrionário do direito de autor efetivamente ocorreu pela 

atribuição de privilégios à classe dos estacionários inglesa. Na Alemanha a pouca 

difusão de livros não foi suficiente para conduzir ao surgimento de grupos 

organizados rapidamente pela não organização dos principais interessados 

(estacionários e copistas eram menos influentes170)171. 

Desta forma, como a Stationers Company alcançou historicamente 

condição de possibilidade para requisitar e requerer a atribuição de privilégios, ou 

seja, o caminho para um processo legislativo que lhe garantisse direitos estava 

sendo amplamente preparado, visto que até então as atribuições de privilégios 

eram altamente benéficas à monarquia.  Isto porque, por meio destas, se 

conseguia estabelecer com resultado algumas vantagens em decorrência de uma 

“parceria” eficaz: 

                                                
169BRIGGS, Asa; BURKE, Peter, Uma história social da mídia – De Gutemberg à Internet, 
Zahar, São Paulo: 2004, p. 60. Indicam também os autores, nesta mesma obra e à 
continuação que: De acordo com o Ato de Licenciamento Inglês de 1662, os livros sobre leis 
deviam ser inspecionados pelo Lord Chancellor, os de história, por um secretário de 
Estado, e a maioria dos outros pelo arcebispo de Canterbury, o bispo de Londres ou 
delegados seus. O sistema terminou em 1695, quando o Ato de Licenciamento cadudou.”An 
Act for Preventing Abuses in Printing Seditious, Treasonable, and Unlicensed Books and 
Pamphlets, and for Regulating of Printing and Printing Presses (the Licensing Act), 1662, 
13 & 14 Car.II, c.33 
170 Segundo KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento 
da impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação 
Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 350. 
171 Ainda interpreto como uma lacuna a conclusão e as respostas para a pergunta de porquê 
não houve um desenvolvimento de uma lei sobre direito de autor que fosse uma norma 
jurídica fundamental como seriam o Estatuto da Rainha Ana e as leis francesas do final do 
século XVIII. Ou ainda, mesmo que não se tratasse de uma lei com projeção internacional, 
como foi o caso da lei dinamarquesa de 1741. Compreendo que durante o século XVIII, no 
surgimento das leis nacionais, a Sereníssima não apresentasse o seu maior esplendor, o que 
tavez justifique uma falta de organização e de interesse pelo tema. No mais, também deve 
ser levada em conta a sua decadência desde 1453 com a tomada de Constantinopla pelos 
turcos Otomanos. Por outro lado, a falta de organização e a diminuição do esplendor anterior 
talvez sejam elementos significativos para o surgimento de uma lei própria sobre o tema com 
conteúdo assemelhado e circunstancial. Ainda assim, o fato de albergar a grande indústria do 
livro, por assim dizer, por ter as melhores impressoras/tipografias, faria de Venezaum local 
próprio para a organização de um movimento que conduzisse ao o surgimento de uma lei 
sobre direito de autor, durante o longo período de existência da Sereníssima, desde o seu 
surgimento em momento historicamente contraditório entre os séculos VII e IX até a sua 
invasão por Napoleão (1797). 
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1 – Com a impressão promovida pelos empresários, não havia 

qualquer custo ao Estado para a produção de livros (o que, de fato, também não 

era visto como obrigação do Estado de então); 

2 – A exclusividade atribuída aos grupos econômicos, mantinha o 

Estado sob controle das situações políticas com parte dos empresários; 

3 – E, por fim, o mais, importante, uma vez que os privilégios eram 

destinados com a exclusividade para a impresão e comercialização, havia o 

controle efetivo sobre o conteúdo publicizado pela comercialização, 

estabelecendo eficaz forma de censura. Este seria, inclusive, um motivo para 

atribuir a ausência de cobrança de tributos172173.  

Dentre estes argumentos, muito possivelmente a censura eficaz e 

barata seria o mais relevante do ponto de vista da atribuição de privilégios a 

grupos determinados. 

Obviamente que não se poderia esperar que uma “benevolência” 

decorrente da atribuição de exclusividades por meio de privilégios fosse 

implementada sem interesses próprios, considerando-se o que se observava das 

monarquias européias reinantes no continente europeu no período pré-revolução 

francesa. Assim, se houve uma transformação de privilégios no ambiente inglês, 

esta, ainda assim, manteve a lógica daquelas formas de atribuição de 

exclusividades. 

                                                
172 Neste particular caso, há de se salientar que este fator era sensivelmente importante do 
ponto de vista econômico ainda não se possa afirmar que o mesmo tenha sido 
implementado em todos os locais e em todos os momentos em que houve atribuição de 
privilégios. 
173KATZENSTEIN afirma que por volta de 1369 os livreiros (que por sua vez constituíram 
uma corporação antes do advento da imprensa) eram isentos de impostos. (KATZENSTEIN 
Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento da impressão tipográfica no 
ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 
1986. p. 346.) Com isto, entendo, se verifica a importância da atribuição dos privilégios a 
quem fosse de confiança das autoridades, pelo fato de que a censura seria um meio eficaz de 
controle quando promovida pelos próprios produtores dos exemplares. Outro evidente fator 
de relevo, e talvez ainda maior do que a indicada confiança, está o fato de que o não 
recebimento de impostos seria mais econômico ao Estado do que o combate preventivo e 
repressivo aos que viessem a divulgar obras consideradas indevidas pelo poder monárquico. 
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As influências do desenvolvimento dos privilégios no ambiente 

europeu devem ser compreendidas para a análise do surgimento, efetivo, do 

direito de autor após estes antecedentes174. Por outro lado, pode-se considerar que 

o direito de autor, ao ser analisado desde os primórdios da instituição dos 

privilégios, em verdade e em algum sentido, nasce em parte como direito 

empresário (nas intenções anteriores ao processo legislativo, analisando-se a 

demanda dos estacionários) e, obviamente, em sua gênese (os privilégios que 

antecederam as leis de direito de autor) não se preocupava com um  igualdades de 

nenhuma natureza, mas, como objetivo principal, buscar eficiência e 

pragmatismo estatal em benefícios de que pudessem auxiliar a monarquia. Caso 

não se deseje atribuir uma caracterização como direito empresário (ou caso não se 

aceite esta concepção), ao menos torna-se evidente a presença um conteúdo 

essencialmente econômico, seja por meio da proteção de terceiros que não os 

autores, seja na própria proteção destes. 

De toda forma, o surgimento histórico dos privilégios e seu 

desenvolvimento indica, em suma, alguns elementos importantes: 

1 – Que a invenção da imprensa trouxe evidente impacto às relações 

econômicas justificando investimentos e, consequentemente a necessidade de 

atribuição de garantias a esse investimento (primeiramente sob a forma de 

privilégios175 (exclusivamente atribuídos a determinadas pessoas/instituições) e 

posteriormente por meio de leis; 

2 – Que a circulação das obras e consequentemente do conhecimento 

e da informação a partir de então auxiliaram a modificar o cenário da leitura e do 

desenvolvimento da cultura176; 

                                                
174Que não eram vistos como nenhuma preparação, portanto, na ocasião, não eram vistos 
como antecedentes a nada. 
175 Como foi, por exemplo, o privilégio atribuído em Veneza a Johann de Speier em 1469. 
Isto não significa, porém, e deve-se insistir nesta ideia, que o direito de autor seja uma 
consequência direta do surgimento da imprensa os dois tipos móveis. No Brasil esta ideia 
poucas vezes é apontada com a devida atenção, como faz, corretamente, Leite no estudo 
número 5 no livro Direito de autor. (LEITE, Eduardo Lycurgo. Brasília Jurídica. Brasília, 
2004. pp. 109 à 146). 
176 Indicando um argumento conservador no direito de autor, mas de importante causalidade 
que é o fato de que o direito de autor estimularia a circulação de obras e, portanto do acesso 
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3 – Que o direito de autor surgiria como consequência e evolução dos 

privilégios e como garantia a todo este entorno econômico-cultural e que a sua 

atribuição necessitava de uma construção que adequasse a proteção do autor e 

outros beneficiários (autores e destinatários das obras); 

4 – Que o desenvolver histórico de todas estas ideias não teve como 

fundamento a reflexão de uma justificativa eminentemente filosófica e sim de 

cunho econômico. A filosofia, já então, num contexto genérico do surgimento do 

direito de autor em cada um dos sistemas principais, chegou relativamente 

tarde177. 

Dito de outra forma, os fatos históricos que conduziram à necessidade 

de aplicação de uma exclusividade (e a mais exclusiva delas seria a propriedade, 

visto que a ordinária se constituía pela sua atemporalidade) se baseavam numa 

espécie de “força bruta”, visto que no momento histórico do surgimento desta, 

ainda era bastante significativa a coerção física e, por óbvio, o seu “braço 

mercantil”, o poder econômico. Curiosamente, o poder econômico nunca mais se 

afastaria do direito de autor178. 

                                                                                                                                                  
ao conhecimento pela segurança jurídica no investimento e, no caso dos autores (no sentido 
do que irei definer como sujeito-criador) como estímulo a criação. 
177 O Estatuto da Rainha Ana data de 1710. As disputas judiciais do período denominado de 
batalha dos livreiros (na Grã Bretanha) ocorreu entre meados de 1740 e 1770. Já o 
desenrolar do direito de origem francesa, se bem é verdade que somente se consolidou por 
meio de leis nacionais (e, portanto, formalização legal) em 1791 (em parte) e 
fundamentalmente em 1793, já vinha apresentando um desenvolvimento anterior, em 
especial por meio da atribuição de privilégios. Kant foi participar das reflexões do que seria 
destinado juridicamente aos autores aos editores e reimpressores no seu texto de 1785 já 
relativamente bem tarde, tomando-se a perspectiva deste desenvolvimento histórico e sua 
complexidade. O mesmo ocorreria com Fichte (1793). No mais, cumpre recordar que o texto 
de Kant Da ilegalidade na reprodução de livros não foi uma complexa reflexão filosófica 
sobre o tema, senão indiretamente. É certo que no senso comum dos autoralistas, Kant 
(especialmente neste texto, ainda que tenha ligeiramente tratado do tema na Doutrina do 
Direito, datado de 1795) é indicado como o “fundador” dos direitos pessoais de autor. Se não 
é efetivamente e formalmente o momento de formação, ao menos é certo que o texto de Kant 
atribui valores altamente significativos para o direito de autor, em especial por meio de uma 
visão personalista bastante densa para a época. De toda forma, visto sob o olhar da 
complexidade da obra kantiana, em especial a filosofia crítica, trata-se de obra 
evidentemente menor. Insisto, para que não seja mal interpretado: menor na perspectiva da 
complexidade e completude da obra kantiana e não sob o olhar do direito de autor. 
178 Neste aspecto, inclusive, devo salientar, causando, em parte a já conhecida e indesejada 
vitimização do sujeito-criador. 
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Algumas considerações acerca da censura como um dos elementos 

fundantes do direito de autor se fazem ainda necessárias e tratarei de indicar 

elementos que explicam esta relação promíscua entre ambos.    

1.4.1. Censura e direito de autor: relação promíscua no 

surgimento da categoria jurídica. E alguns elementos comparativos com a 

contemporaneidade. 

Alguns elementos sobre a censura e o direito de autor foram já 

compreendidos. Ocorre porém, que cumpre destacar ainda que havia uma 

aproximação entre os leitores de livros e os autores (e mais ainda os editores) nos 

momentos históricos em que ocorreram os desenvolvimentos dos dois sistemas de 

direito de autor, seja na Inglaterra, seja na França e mais acentuadamente na 

França pré-revolucionária. 

Esta aproximação na verdade decorria de um elemento histórico que 

era justamente a censura. A censura podia ser atribuída sem qualquer necessidade 

de aplicação da ideia/conceito de igualdade. A censura, por si só, é 

definitivamente discricionária e naturalmente arbitrária, ainda que amparada em 

critérios objetivos. 

Assim, a atribuição de privilégios é(era) uma liberalidade, mas a não-

atribuição em iguais condições já seria uma forma de censura. A permissão de 

leitura apenas para pessoas muito bem conhecidas era um circunlóquio bastante 

interessante que demosntra esta discricionariedade179. Parte do desenvolvimento 

histórico inicial do direito de autor, em alguma medida, pode ser atribuído à 

censura e tentativa de tornar eficaz o controle estatal do conhecimento e do 

acesso ao conhecimento, em especial pelos vínculos criados entre o ente que 

atuava por meio da censura instituída (o Estado) e aquele que se comprometia em 

nome das vantagens. Já foi indicado que os detentores de privilégios eram 

importantes braços atuantes do poder estatal no que tange à censura. 

                                                
179  citando Hans-Christoph Hobohmem em DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos 
da França Revolucionária. Companhia das Letras. São Paulo, 1998.  p. 20 
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Por outro lado, e retornando à questão histórica, a censura permeava o 

controle editorial e interessava aos governos monarquistas que tanto os leitores (e 

toda a população) fosse controlada por meio do conhecimento do que fazia parte 

de suas leituras (e, portanto, de sua apreciação crítica) como dos sujeitos que 

destinavam as obras ao público, quais sejam, os editores (ou impressores). 

Na verdade, um controle eficaz por parte do Estado seria muito maior 

com o controle dos editores do que propriamente dos autores, pois os meios 

tecnológicos possibilitavam a difusão, mas também o impedimento. E, por outro 

lado, o pensamento e a escrita, ou a eventual troca de informações orais não 

fariam muita diferença num âmbito de impossibilidade de divulgação e difusão de 

obras. Escrever algo que não pudesse circular não traria grandes prejuízos a um 

Estado não democrático ou totalitário. Uma difusão de ideias levemente 

opositoras às instituições dos Estados Absolutistaspoderia ser muito mais 

perigosa do que ideias que pudessem ser consideradas revolucionárias mas que 

não fossem divulgadas. No mais, é evidente e conhecido o fato desde muito antes 

de então, de que a tecnologia e a distribuição de conhecimento concentram e 

garantem o poder. No direito de autor embrionário se observava este fato e a 

concentração de poder nas mãos dos estacionários e dos editores/impressores. 

Este sim, um elemento bastante significativo que deve ser observado na 

contemporaneidade, pela sua evidente presença na concentração de poder 

comunicativo, em especial por parte de grandes grupos de comunicação, o que é 

um padrão bastante presente em muitos países180.   

                                                
180 As relações entre mídia e poder compõem um tema de importante relevo na sociedade 
tecno-comuicacional e também no âmbito do direito de autor, que está inserido neste 
contexto de difusão do conhecimento, de criações, de obras, enfim, do que se viu por bem 
denominar conteúdo. A concentração da comunicação se dá por setores (mídia impresa, 
mídia televisiva, etc.) e contribui para conflitos interpretativos sobre o deve e poder da 
denominada grande mídia; mídia tradicional, velha mídia ou diversos modos de se 
denominar este grupo de grandes corporações, instituições, etc. As concentrações são 
particularmente mais densas no setor de radiodifusão televisiva em decorrência do poder 
concentrado que a televisão aberta sempre apresentou. Este poder tem sido, pouco a pouco, 
descentralizado pela presença constante de novas ferramentas comunicacionais, pelo 
direcionamento do interesse na comnicação advinda da Internet e particularmente, pelas 
redes sociais. Iniciativas interessantes com a denominada Mídia Ninja no Brasil conduzem à 
reflexão sobre o papel dos grandes conglomerados comunicacionais. Não se pense que, com 
isto, pelo simples fato de que há uma maior difusão no ato comunicativo, em que as figuras 
do emissor e o receptor se tornaram quase amalgamadas nas mesmas pessoas (ou circulante 
entre os mesmos agentes, atuando estes de modo variável), deixará de haver ideologismos, 
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Na França pré-revolucionária, por exemplo, havia uma 

promiscuidadena consideração entre o que era ilegal (por ser contrário aos bons 

costumes ou cujo conteúdo não era permitido) e o que era ilegal por ser contrário 

a normas que hoje seriam de direito de autor, mas que, naquele momento, tinha 

um valor muito mais diretamente administrativo (e indiretamente vinculado à 

censura) vinculadas à ideia de obediência a controles exigidos por órgãos estatais. 

Desde o absolutismo de Luís XIV havia uma promiscuidade no sentido de 

ilegalidade (conteudística) ou administrativa e, como corretamente apontou 

Darnton, para ser totalmente legal, um livro tinha de conformar-se aos 

complexos padrões estabelecidos pelo Estado181. Ocorre que não havia grande 

precisão sobre a legalidade, o que se observa analisando os registros da literatura 

clandestina do século XVIII, visto que, como indica Darnton em outra de suas 

obras em matéria de livrostanto a noção de ilegalidade quanto a de legalidade 

permaneciam indistintas.182 

Havia, portanto, uma certa compreensão de que o estabelecimento de 

privilégios a classes que poderiam exercer o controle das obras circulantes 

facilitaria o próprio exercício da censura. Em alguma medida, portanto, o direito 

de autor, ou, mais especificamente, os privilégios - seus antecedentes históricos 

                                                                                                                                                  
tentativas de manipulação e conflitos de argumentação retórica infundada. O que se 
experimenta é uma difusão informativa e de poder ativo de comunicação, o que não gera 
neutralidade como pressuposto. Mídia alternativas, por assim dizer, não são nenhuma 
garantia de isenção de nenhuma natureza, mas somente da possibilidade de novos modos de 
se comunicar. É uma modificação na forma, não necessariamente de conteúdo e, muito 
menos ainda, em algum modo de atuar com isenção. Sobre o desenvolvimento da Midia 
Ninja, ver: Página da rede social Facebook da Mídia Ninja: https://pt-
br.facebook.com/midiaNINJA; Canal de acesso para simulcasting das atividades que são 
realizadas pela Mídia Ninja: http://pt.twitcasting.tv/midianinja;TORTURA, Bruno. Olho da 
Rua. Revista Piauí. Rio de Janeiro. v._ , n.87 , pp.22-31. 87 acessado em 12/13, matéria 
intitulada Olho da Rua, pp. 22-31; Entrevista no Programa Roda Viva (05/08/2013) com o 
“líder  da Mídia Ninja” Bruno Torturra (em dupla com Pablo Capilé) disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=vYgXth8QI8M; Notícias e artigos sobre a Mídia Ninja e 
exemplos de reflexões sobre o espaço que ocupa o movimento da  Mídia Ninja 
(Observatório da Imprensa acessado em – 19/08/13) 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_linchamento_da_midia_ninja; 
(Coluna de Córa Ronai no Jornal O Globo (08/08/2013) 
http://oglobo.globo.com/cultura/midia-ninja-94063833; ),  
181DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França Revolucionária. Companhia das 
Letras. São Paulo, 1998.  p. 11. 
182DARNTON, Robert. Edição e sedição – O universo da literatura clandestina no século 
XVIII. Companhia das Letras. São Paulo, 1992. p. 14. 
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diretos - estavam em certa medida a serviço do controle do Estado como forma de 

controle. 

Neste sentido, efetuando um corte histórico e compreendo os 

antecedentes, as instituições de controle vigentes (por exemplo) à época de Luis 

XIV 183  eram: censores do rei (censeurs royaux - Direction de la 

Librairie);inspetores da “Librairie” (inspecteurs de la Librairie - comandados 

pelo chefe de polícia parisiense) e as guildas monopólicas (corporações 

provinciais e sobretudo a Communauté des Libraires et des Imprimeurs de 

Paris)184. 

Por outro lado, em 1667, Luis XIV cria o ofício de tenente de polícia 

de Paris, que entre outras funções exercia a de acompanhar o estado da opinião, 

controlando gazetas e livrarias, impedindo a distribuição de panfletos e 

libelos 185 .Eracompreensível que, naquele momento histórico, o rei desejasse 

controlar o Estado e as instituições, considerando o fato de que qualquer 

movimento em falso poderia gerar convulsões e rebeliões de todo tipo. Não 

havendo a figura do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário como garantias ao 

controle estatal (e também contra movimentos que pudessem ser contrários à 

                                                
183 O reinado do nomeado Rei Sol foi de 1643 a 1715. 
184DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França Revolucionária. Companhia das 
Letras. São Paulo, 1998.  p. 11. 
185MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Edusp / Ford Foundation / NEV- 
Núcleo de Estudos de Violência – USP. São Paulo, 2001. pp. 49 e50. Aqui há de se fazer 
uma indicação sobre a ideia de libelo (libellus) palavra diretamente descendente do latim 
(diminutivo de liber, que significa livro). Inicialmente reconhecida como expressão como 
referente a pequenos livros, acabou recebendo um significado mais determinado de pafleto 
ou pequeno livro que fosse ofensivo a determinadas pessoas que alcançassem algum 
destaque social. O libelo passou a estar presentes na circulação literária pré-revolucionária 
com bastante densidade (e bem antes disso também, pois em 1649 o parlamento ameaçou 
enforcar quem produzisse libelos: DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França 
Revolucionária. Companhia das Letras. São Paulo, 1998. p. 216.) chegando a ser dito que  
[...] o libelo  penetrava cada canto do reino e tornou-se um dos setores mais vitais da 
indústria editorial na segunda metade do século (DARNTON, Robert . O diabo da água 
benta – ou a arte da calúnia a e da difamação de Luís XIV a Napoleão. Companhia das 
Letras. São Paulo, 2010. p. 15.). Não necessariamente se configuravam como simples 
oposição aos regimes, mas, muitas vezes, como literatura ofensiva e difamante. Como 
indicou Darnton: É difícil dizer se tais pronunciamentos correspondiam a um medo 
autêntico ou uma postura retórica, mas sem dúvida as autoridades levavam a calúnia a 
sério. (DARNTON, Robert. Os best-sellers proibidos da França Revolucionária. 
Companhia das Letras. São Paulo, 1998.  p. 216). Para compreensão ainda mais ampla do 
desenvolvimento do libelo como forma literária, também de Darnton, ver O diabo da água 
benta – ou a arte da calúnia a e da difamação de Luís XIV a Napoleão, Companhia das 
Letras, São Paulo, 2010.  
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ordem estebelecida, há de ser salientado) a centralização do poder era uma 

estrutura possível. Esta estrutura se amparava também no controle informacional, 

o que era exercido fortemente pela censura. 

Já durante o reinado de Luis XV, Malesherbes liderou o Bureau de la 

Librairie que possuía status de um verdadeiro ministério para efetuar o controle 

da difusão dos livros186. 

Na França pré-revolucionária de então, as formas de controle 

incluíam os privilégios187 (les privilèges); as permissões tácitas (les permissions 

tacites) e as simples tolerâncias (les simples tólerances), numa graduação da 

maiscompleta para a menos completa forma de garantia de comércio e liberdade 

para comercialização 188 . Ocorre que as obras não autorizadas recebiam um 

incontável número de indicações, tais como: proibido; escandaloso; interdito; 

não aprovado; sem permissão suficiente; revestido de privilégio não registrado 

na Câmara189 190 . As obras não autorizadas levavam o nome de maus livros 

                                                
186CERF, Madeleine. La censure royale à la fin de dix-huitième siècle. In: Communications, 
9, 1967, pp. 2 à-27. Disponível em 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1967_num_9_1_1126 acessado em 31 de dezembro de 2013. 

187  Veja-se que neste caso se trata especificamente dos denominados privilégios de 
impressão. 
188 Além das autorizações formais do tipo: permitido apenas para pessoas muito conhecidas. 
Ver capítulo 1 (1.4.1.)  
189 As fontes para indicação das expressões classificadoras dos livros foram encontradas no 
registro de livros confiscados an alfândega parisiense entre 1769 e  1789. DARNTON, 
Robert. Edição e sedição – O universo da literatura clandestina no século XVIII. Companhia 
das Letras. São Paulo, 1992. p. 14. 
190 Interessante relato sobre o registro histórico da literatura do período pré-revolucionário 
são as pesquisas efetuadas pelo chefe de polícia (inspetor do comércio livreiro) Joseph d’ 
Hémery que durante os anos de 1748 a 1753 escreveu relatórios hoje guardados na 
Biblioteca Nacional da França que formam um estudo significativo para se compreender o 
que se lia na França revolucionária e pré-revolucionária. Darnton, possivelmente o maior 
especialista (ou pelo menos um dos autores que mais escreveu sobre a difusão, a história e os 
bastidores da literatura Iluminista na França) possui um texto denominado Um inspetor de 
polícia organiza seus arquivos: a anatomia da república das letras. In:O grande massacre 
de gatos e outros episódios da história cultural francesa. Graal. Rio de Janeiro, 1986. pp. 
191 à245). Darnton, em seus livros, faz muitas referências à pesquisa promovida por Mornet, 
indicando que seu antecessor fez pesquisas sobre a literatura do antigo regime, mas sob um 
olhar relativamente míope, em decorrência das fontes e modos de promover sua pesquisa. 
Uma das conclusões de Mornet sobre esta literatura indicava que entre 20 mil livros 
pesquisados somente contabilizou um exemplar do Contrato Social de Rousseau. A miopia, 
segundo Darntone indicada em pelo menos três de suas obras (Os best-sellers proibidos da 
França Revolucionária; Edição e sedição – O universo da literatura clandestina no século 
XVIII ; O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa)  indica 
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(mauvais livre) e os marrons atuam de modo marronnent (ou seja de modo 

ilegal) quando imprimem obras proibidas191. 

Os privilégios eram originalmente o único tipo de permissão para 

impressão e constituíam-se como a prova da aprovação real que garantia a 

publicação, levando impressos, inclusive, um selo e o nome do censor e podendo 

ser revogado, por exemplo, em casos de escândalos. 

As permissões tácitas (que apareceram em 1715) decorriam da 

necessidade de um abrandamento da censura em decorrência do aumento de 

comércio de livros no início do século XVIII, tendo sido o seu emprego 

deliberadamente alargado por Malesherbes. Esta modalidade de, em certa 

medida,aceitação da circulação de obras, não levavam selo nem o nome do 

censor. 

As simples tolerâncias eram permissões em que havia uma certa 

promessa de não proibição da comercialização da obra e da edição. Obviamente, 

assim como as permissões tácitas, não levavam nem o selo nem o nome do 

censor. Nas palavras do próprio Malesherbes192: Eu não sei bem que nome dar a 

este gênero de permissão cujo uso se tornou comum. Elas não são nada além de 

certeza de impunidade. Malesherbes, como se tem notícia, além de amigo de 

diversos intelectuais que lhes eram contemporâneos, como Diderot, promovia um 

intento pessoal em permitir uma maior circulação de obras, ainda durante o antigo 

                                                                                                                                                  
que Mornet pesquisou até 1780, ainda sem projeção do Contrato Social e quando suas 
primeiras edição eram publicadas, desprezou versões popularizadas. De toda forma a obra de 
Darnton é suficientemente significativa para que ele seja o autor fundamental para a 
compreensão da literatura da época em termos de sua difusão e compreensão de valores 
relacionados, tais como circulação literária, censura, libelos, clandestinidade e tudo isto para 
se compreender dois temas de interesse: qual a função do direito de autor neste processo e de 
que forma todo o contexto histórico-literário pode ter contribuído para a compreensão da 
noção de autor.  
191DARNTON, Robert. Edição e sedição – O universo da literatura clandestina no século 
XVIII. Companhia das Letras. São Paulo, 1992. p. 18. 
192 Como indicado por Cerf: Je ne sais pas bien quel nom donner  à ce genre de permission 
dont l’usage est devenu commun. Ce ne sont proprement que des assurances 
d’impunité.CERF, Madeleine. La censure royale à la fin de dix-huitième siècle. In: 
Communications, 9, 1967. p.8. Disponível  em 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1967_num_9_1_1126 Acessado em 31/12/13 
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regime. Era, portanto, um entusiasta a que as mais simples circunstâncias que 

conduzissem às liberações de obras fossem aplicadas. 

O desenvolvimento deste contexto que aproximava censura e direito 

de autor vai conduzir, em conjunto com outros elementos, ao processo histórico 

que relaciona: atribuição de privilégios; censura; igualdade; desenvolvimento da 

condição do autor; movimentos revolucionários e surgimento de leis de direito de 

autor. Temas correlacionados com bastante densidade entre si. 

Já por seu turno, os antecedentes de censura no cenário da Inglaterra 

podem ser recortados a partir de Henrique VIII quando este baniu a importação 

de livros estrangeiros e determinou que os livros que fossem publicados no país 

fossem previamente aprovados pelo Privy Council193. 

O complexo de controles estatais tornava promíscua a compreensão 

entre o valor estatal de controle do conteúdo e o modo de controle diagonal 

decorrente do poder instituído às guildas, aos grupos corporativos ou a quaisquer 

grupos ou associações e corporações civis que fossem beneficiados com a 

atribuição de exclusividade (inicialmente pelos privilégios e, posteriormente, pela 

atribuição de direitos). 

Enquanto atribuía privilégios (ainda nos momentos anteriores ao 

direito de autor) a quem participa do processo de controle, o Estado poderia 

escolher os que melhor convinham ao exercício deste papel e garantia, 

obviamente, um dever de lealdade que poderia ser exigido. Neste sentido, a 

atribuição de igualdade seria um desagradável inconveniente pois permitiria a 

exigência por parte de editores ou corporações que não fossem ideologicamente 

vinculadas ao Estado absolutista, desvinculando o papel de censura 

diagonalmente exercido em nome da obediência a critérios de controle de 

legalidade dos livros. 

                                                
193  Patry (Copyright Law, capítulo 1) citado em 
http://www.historyofcopyright.org/pb/wp_27fa9cd0/wp_27fa9cd0.html acedido em 31 de 
dezembro de 2013. O Honorabilíssimo Conselho Privado de Sua Majestade (Her Majesty's 
Most Honourable Privy Council). 



 
 

104 
 

Obviamente que com estas características, evidencia-se uma 

impossibilidade de que as relações artificialmente construídas no entorno do 

direito de autor como elemento de censura, não poderiam conduzir à qualquer 

contribuição para o surgimento de contributos filosóficos amparados na relação 

de construção criativa do sujeito-criador. Ou seja, em suma, a promíscua e 

acentuada relação entre censura e atribuição de privilégios e, posteriormente, 

direito de autor, não poderia conduzir a nada diferente do que foi o déficit 

filosófico do direito de autor. 

Durante a monarquia, a liberdade de imprimir e difundir as obras 

nunca existiu e, na França, por exemplo, um autor poderia escolher entre dois 

caminhos para que suas obras chegassem ao público: o caminho legal ou o 

caminho ilegal por meio dos impressores/editores 194  que se localizavam nos 

países vizinhos à fronteira do país195. 

Não se pode apontar, portanto, uma efetiva ponte filosófica entre a 

relação ainda amparada por privilégios na França pré-revolucionária ou mesmo 

na Inglaterra antes do advento do copyright e os momentos pós fomarlização do 

direito de autor (pós 1710 e 1791-1793). O conteúdo do conceito de igualdade e o 

conceito sobre o autor não eram ideias ainda tão sedimentadas que pudessem 

permitir um corte definitivo entre o que eram vantagens decorrentes da atribuição 

de privilégios e a condição de sujeitos criadores196. Se bem que na França houve 

maior distinção ao se atribuir a condição de direitos exclusivos e de propriedade, 

não se pode esquecer que o conceito de exclusividade e, especialmente de 

propriedade, não estava ainda amparado na igualdade total entre os grupos 

sociais. Os revolucionários, como é de conhecimento comum, não levaram o 

objetivo da igualdade tão a sério quanto levaram a propriedade privada que, por 

                                                
194CERF, Madeleine. La censure royale à la fin de dix-huitième siècle. In: Communications, 
9, 1967. pp. 2 à27 Disponível  em 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1967_num._9_1_1126 em 31/12/1313. 
195 DARNTON, Robert . Os best-sellers proibidos da França Revolucionária. Companhia 
das Letras. São Paulo, 1998. 
196 Afinal, tanto droit d’auteur quanto copyright eram “sucessores históricos” dos privilégios 
de impressão. Possuíam condições mais ou menos personalistas; proprietaristas; centradas 
em proteções objetivas ou subjetivas, mas sempre sucessores de um processo histórico. 
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sua vez, nunca recebeu a condição de “epíteto da revolução burguesa” como o 

receberam as expressões liberdade, igualdade e fraternidade. 

Não pretendo, com isto, desenhar a compreensão total do que 

significava a censura nos primórdios ou nos antecedentes do direitor de autor, 

mas simplesmente indicar que com este quadro de promiscuidade na relação entre 

censura-direito de autor, torna-se evidente que também este elemento contribuiria 

fortemente para alargar o déficit filosófico do direito de autor, pelas razões que 

expus. 

Comparando-se o cenário histórico de então com a 

contemporaneidade uma das grandes diferenças entre o advento da imprensa e da 

internet, por exemplo, é que enquanto esta, mesmo facilitando o acesso às 

informações com possibilidade de acesso a (quase) qualquer conteúdo, 

disseminam ideias de qualquer natureza a níveis de possibilidade quase total (com 

custo baixo) a imprensa possibilitou o acesso pela primeira vez ao conhecimento 

por parte da sociedade que, em grande parte, somente tinha acesso a informações 

ou qualquer conteúdo reflexivo por meio da transmissão pela oralidade. 

Contemporaneamente, ainda que de fato haja quem ostente menos 

possibilidade econômica de acesso a cultura, a cultura está disponibilizada por 

meios tecnológicos sob diversas formas, seja cinema, TV, rádio, livros, Internet, 

etc. Antes do advento da imprensa, nenhuma destas manifestações 

comunicacionais sequer existiam. Um escriba podia demorar até mesmo meses ou 

anos para copiar um livro. Tecnologiamente atualmente o conhecimento está 

disponível, o que se deve fazer é permitir o acesso197. O que existia antes do 

advento da imprensa era impossibilidade de acesso por razões tecnológicas que 

impediam a reprodução e, com isto, se conseguia garantiar a centralização do 

poder. Talvez, se a imprensa tivesse sido inventada em período histórico mais 

antigo, possivelmente movimentos sociais e históricos teriam tido curso 

diferenciado. 

                                                
197 Neste sentido, observa-se o quão fora de esquadro é a crença e a concepção e utilização 
de mantras performáticos que atribuem ao direito de autor a grande vilania contra o acesso à 
cultura e ao conhecimento.  
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Fazendo também um outro corte para a contemporaneidade, é 

importante salientar que o controle daquelas informações que decorria de uma 

centralização da censura nas mãos do Estado ou de seus, por assim dizer 

“colaboradores” que zelavam pelo controle das obras publicadas como 

consequência das vantagens adquiridas pelos monopólios, hoje pode circular mais 

facilmente nas mãos de grandes corporações, de provedores de “conteúdo” além, 

inclusive, dos Estados. 

É importante, portanto, que a sociedade civil tenha pleno 

conhecimento de que o acesso ao conhecimento deve estar – potencialmente – 

nas suas próprias mãos e a Internet e a sociedade-tecno-comunicacional (em 

gênero) configuram os elementos que conduzem a que nunca se esteve – 

paradoxalmente – tão perto do controle total (por comporações e Estados) quanto 

da maior liberdade possível. A liberdade em rede é, como consequência, um dos 

primordiais pontos de base social na contemporaneidade. 

Hoje, porém, em linhas gerais, não se pode atribuir uma relação direta 

entre censura e direito de autor quanto efetivamente ocorria no surgimento 

histórico do direito de autor. Estabelecer a ideia de que o direito de autor conduz 

à censura ou a facilita pelo simples fato de ser um limitado para a circulação de 

determinadas obras (inclusive por meio de mantras performáticos,) é, para dizer o 

mínimo, inadequado. 

Visto isso, o panorama do ambiente que conduziu ao déficit filosófico 

do direito de autor começa a tornar-se mais evidenciado, o que facilitará a 

compreensão da necessidade de uma justificativa filosófica ao direito de autor. 

1.5. Da compreensão do surgimento do sujeito-criador no contexto 

(primordialmente) patrimonialista do direito de autor. Por que o déficit 

filosófico do direito de autor tem raízes na sua origem? 

A esta altura parece estar devidamente compreendida a ideia geral dos 

privilégios,  de seu surgimento histórico e as importantes nuances na relação entre 

estes e a e censura, cujo universo estabelece importante pano de fundo no 

contexto da biografia dos privilégios.Por outro lado, é importante perceber com 



 
 

107 
 

clareza que uma das chaves da compreensão do direito de autor contemporâneo é 

o entendimento de que os privilégios reaisforam se transformando historicamente 

e no contexto da evolução do direito de autor, em direitos. 

Na Inglaterra havia uma continuidade na relação entre o conteúdo 

objetivo dos privilégios e no objeto de proteção que estava contido nas leis. O 

desenvolvimento da expressão copyrighte a simples atribuição desta 

nomenclatura, que possui importante significado semântico, mas também 

simbólico, vai acentuar a ideia objetivista, mesmo que (relativamente) assentada 

na proteção de autores (como sujeitos primígenos da proteção do direito de 

autor). 

Esta continuidade se observa na atribuição de direitos a autores. 

Como bem indica Rose a respeito, o Estatuto da Rainha Ana significava [...]uma 

extensão legislativa das práticas regulatórias de longa data da Stationer’s 

Company, a antiga corporaçãode impressores e vendedores de livros198. 

Na análise do processo histórico das legislações propriamente 

versando sobre direito de autor, a primeira lei oficialmente reconhecida como 

uma lei nacional foi, portanto, o Estatuto da Rainha Ana de 1710199, que tinha 

como objetivo principal estabelecer direitos sobre a impressão para os autores, 

impedindo que impressores (printers) e vendedores de livros 

(booksellers)viessem a continuar a explorar de modo indiscriminado e 
                                                

198[...] a legislative extension of the long-standing regulatory practices ot the Stationer’s 
Company, the ancient London guild of printers and booksellers.” ROSE, Mark. Authors and 
Owners – The invention of copyright. Harvard University Press. Cambridge, 1993. p. 04. 
Como se verá no decorrer do texto e analisando as fontes históricas, muitas vezes alguns 
sentidos de expressões como impressores, editores, tipógrafos, livreiros se confundem, 
considerando uma evidente necessidade de adaptação das atividades praticadas no início dos 
tempos do direito de autor se comparadas com as atividades hoje, tão mais 
compartimentalizadas. 
199 Como lei nacional que trata de conceitos que sejam aqueles inerentes ao direito de autor, 
pois, em verdade, há quem indique o ano de 1556 como o marco inicial do direito de autor 
de origem anglo-americana por ter sido a data em que foi autorizado o alvará para a 
comunidade de estacionários ingleses funcionar como Stationers Company, como é o 
entendimento de Joyce e Patterson. JOYCE, Craig P; PATTERSON, L. Ray, Copyright in 
1791: An Essay Concerning the Founder's View of the Copyright Power Granted to 
Congress in Article I, Section 8, Clause 8 of the US Constitution, Disponível em 
http://ssrn.com/abstract=559145 The University of Houston Law Center, Houston: 2004. 
Acessado em 20/12/12 (disponível também no site da Stationers Company: 
www.stationers.org). 
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desautorizado as obras de autores que haviam sido publicadas causando a estes  

[...] grande prejuízo, e muitas vezes à ruína deles e das suas famílias [...]. 

O Estatuto da Rainha Ana possuía, efetivamente, algum conteúdo 

utilitarista200, ao se considerar o estímulo previsto na atribuição da exclusividade 

aos autores: [...]para o incentivo (estímulo) dos homens instruídos a compor e 

escrever livros úteis  [...]. 

Considerando-se o fato de que os autores vinham sendo prejudicados, 

havia uma relação lógica e decorrente dos prejuízos que conduzia a um “novo” 

estímulo após a garantia dos direitos que foram então estabelecidos. Dito de outra 

forma, há de se compreender que o desestímulo pelo desrespeito à condição dos 

autores foi combatido exatamente com a atribuição de um direito de conteúdo 

universal, e não mais sob a  forma de monopólios decorrentes de privilégios 201.  

A presença dos estacionários e o desenvolvimento de seus interesses 

conduziu (com outros elementos) ao surgimento da primeira lei nacional de 

direito de autor (Estatuto da Rainha Ana), assim considerada em sua essência e 

como norma geral protetiva do direito dos autores. 

Por outro lado, enquanto de fato houve um reconhecimento da 

necessidade de proteção do autor (sendo este incluído no conteúdo do estatuto da 

Rainha Ana no processo legislativo202) e uma engenhosa inclusão da expressão 

preambular para que a lei fosse considerada um diploma  [...] para o incentivo do 

aprendizado, ao empossar os autores no direito às suas obras e também 

estimulando os compradores das cópias de tais obras  [...]203, não se pode negar 

                                                
200 Antes mesmo da linha filosófica assim denominada instaurada por Bentham e J.S. Mill, 
entrre outros. 
201 Disponível em http://www.copyrightnote.org/statute/annatext.html . 
202 Para uma análise pormenorizada do processo legislativo que gerou o Estatuto da Rainha 
Ana, ver em DEAZLEY, Ronan. Commentary on the Statute of Anne 1710, in Primary 
Sources on Copyright (1450-1900). eds L. Bently & M. Kretschmer, 2008. Disponível em 
www.copyrighthistory.org, acessado em 23/04/13.  
203[...] for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of printed Books in the 
Authors or Purchasers of such Copies[...]. No tocante à interpretação do preâmbulo do 
Estatuto da Rainha Ana, há de se considerar alguns aspectos relevantes. Em primeiro lugar, 
há indicação de que os autores estão investidos ou empossados no direito sobre as cópias 
impressas de livros. Ocorre que, já desde este momento, é importante apontar a diferença 
entre o direito decorrente do processo criativo e o direito inerente à simples possibilidade de 
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que a lei nacional de 1710 ainda privilegiava a força econômica motriz do 

mercado literário, seja por simplesmente incluir os estacionários como titulares 

do direito, ou ainda pelo conhecimentopor parte da Stationers Company sobre o 

que viria a ser editado, pela necessidade de controle conteudístico das obras por 

meio de uma espécie de “censura terceirizada”. 

Não obstante tal fato, desde o estabelecimento da Stationers Company 

em 1557 não havia ocorrido a inclusão de terceiros que não os próprios 

estacionários como beneficiários da exclusividade 204 . Com o processo 

implementado no legislativo inglês houve uma aproximação da legislação em 

benefício dos autores (já que estes nunca haviam sido considerados titulares de 

um direito de autor) e uma diminuição (ainda que não muito assentuada) da 

exclusividade dos estacionários, visto que um grupo destes foi o responsável pelo 

requerimento à Câmara dos Comuns com o objetivo de requerer soluções ao que 

o próprio requerimento indicava como relevante para uma maior proteção, 

justificando-se pelo fato de que  [...]diversas pessoas, tem recentemente invadido 

as propriedades de outras, ao reimprimir diversos livros, sem o consentimento 

(dos legítimos proprietários) e com grande prejuízo a estes, conduzindo até 

                                                                                                                                                  
se produzir cópias de alguma obra criada. A indicação legal de que os autores estão 
empossados (vesting, no original, no sentido de atribuir o direito a alguém) confirma, que, 
ainda, na ocasião, havia uma promiscuidade semântica confundido as ideias, ainda 
incipientes, que diferenciariam, posteriormente, o corpus mechanicum do corpus mysticum. 
204 Os estacionários atuavam como coletividade de categoria profissional desde meados do 
século anterior, pelo menos. Isto porque, como indica Ronan Deazley (…) em 1403 o 
prefeito e os vereadores de Londres atenderam ao requerimento dos escritores de textos 
legais, iluminadores de manuscritos, encadernadores e vendedores de livros e permitiram o 
estabelecimento, na cidade, de uma corporação de ofício (craft guild). Izzo, como já 
indiquei, faz uma indicação um pouco diferenciada a de Deazley sobre esta autorização, 
indicando que o prefeito foi o responsável pelo direito ao estabelecimento na forma de 
corporação). O texto de Deazley foi traduzido de:  [...]In 1403 the Mayor and Aldermen of 
London granted a petition to the writers of legal texts, the illuminators of manuscripts, 
bookbinders and booksellers to establish a craft guild within the city. Texto Disponível em o 
http://www.copyrighthistory.org/cam/commentary/uk_1557/uk_1557_com_972007121517.h
tml. Acessado em 08/02/14 . Deve ser salientado, também que, posteriormente, com o 
decreto de 1557 (Royal charter – na tradução literal, Carta régia) os estacionários alcançam 
um poder em decorrência da sua consideração profissional mais acentuada e, obviamente, 
organizada. Grupos em busca de mesmos interesses, obviamente, alcançam melhores 
resultados quando devidamente organizados. Neste sentido, o decreto de 1557 foi 
fundamental para o seu desenvolvimento como instituição e como grupo que pretende 
alcançar poder politico nas suas próprias atividades profissionais. 
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mesmo à sua total ruína e ao desestímulo de todos os escritores em sua 

proveitosa aprendizagem205. 

Curiosamente as características deste desenvolvimento no processo 

legislativo inglês teria um resultado prático de acentuado valor histórico: em 

primeiro lugar, incluía os autores como titulares de direito de autor, o que era 

evidente uma evolução206 e um dos aspectos cruciais para o desenvolvimento do 

direito de autor. Em segundo lugar, mantinha os estacionários ainda como 

beneficiários das atribuiçõesjá existentes desde 1557. Como consequência destas 

duas circunstâncias, houve um “ganho de terreno” por parte dos autores e uma 

perda (pela entrada no jogo destes e de quaisquer terceiros)por parte dos 

estacionários. 

Por outro lado, não se pode esquecer o entendimento que se deve ter 

em mente ao compreender o desenvolvimento histórico e a ponte efetuada desde 

as atribuições de privilégios ao conceito de lei formal de direito de autor, com o 

advento do Estatuto da Rainha Ana. Em primeiro lugar, passaria a ocorrer um 

amparo de outros beneficiários que não somente aqueles envolvidos nas questões 

comerciais e que promoviam um investimento nas suas atividades. Este ponto era 

de extremo relevo, pois, obviamente, era disto que se tratava com os privilégios, 

benefícios que garantissem o retorno econômico no caso de investimentos para os 

que beneficiassem de tais atribuições. Aliás, não se pode negar que até o hoje o 

direito de autor, no caso dos empresários, está vinculado quase exclusivamente à 

esta ideia: de como se proteger o máximo possível para se alcançar o máximo 

investimento207. Esta não é porém, necessariamente a preocupação dos sujeitos-

                                                
205[...]divers Persons have of late invaded the Properties of others, by reprinting several 
Books, without the Consent, and to the great Injury, of the Proprietors, even to their utter 
Ruin, and the Discouragement of all Writers in any useful Part of Learning. 
Ver o contexto completo do Estatuto da Rainha Anae comentários sobre o mesmo de Ronan 
Deazley,  que estão disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1710 
acessado em 12/01/14 . 
206E com isto, permitia uma influência legislativa por parte destes. 
207  Que, curiosamente, é a mesma procupação, numa ordem invertida, daqueles que 
pretendem alcançar o máximo de lucros com o mínimo de pagamentos (custos ou despesas) 
como é o caso, por exemplo, de empresas como Google e operações como a do YouTube. 
Ora, no meio desta batalha entre os titulares de direitos que pretendem a segurança jurídica 
pela maior garantia de direitos (inclusive em nome de sujeitos-criadores) e de empresários 
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criadores. Este é claramente um dos problemas do direito de autor 

contemporâneo, que enquanto pode ser que nas dicusssões sobre direito de autor 

esteja presente uma análise econômica por parte do sujeito-criador, visto que há 

outros valores que o interessam, no caso dos empresários do setor artístico-

cutural-acadêmico (autoral, em suma) a análise econômica é condicao de 

possibilidade. Por óbvio, pois o objetivo a ser alcançado é exatamente o lucro, 

sob pena de absoluta incongruência208. 

Ora, com tudo isto que acabo de indicar, com a percepção desta 

diferença no olhar econômico do empresário e do sujeito-criador, há também no 

entendimento do desenvolvimento e encadeamento histórico privilégio-leis, a 

presença da figura do autor-privilegiado, o qual, evidentemente, estava muito 

menos preocupado com o coletivismo das decisões do que com os benefícios que 

poderiam vir a alcançar individualmente. 

Este é o evidente sentido que se pode extrair, por exeplo, do 

entendimento de Frédéric Rideau: 

Privilégios de comércio de livros na Europa são geralmente interpretados como 
tendo sido concedidos primariamente a livreiros ou impressores.  [...]muito embora  
[...] Autores estivessem também entre os primeiros protagonistas deste novo 
mercado. Estes primeiros favores concedidos em seu benefício parecem ilustrar o 
benefício pessoal que alguns escritores, tais como Eloy d'Amerval desfrutaram 
dentro das esferas política e cortesã. Contudo, embora seja verdade que os autores 
pudessem de fato proteger alguns interesses por meio destes direitos exclusivos, 
parece, no entanto, que as razões econômicas expressas nestas solicitações, e no 
contexto dos privilégios monárquicos, foram muito semelhantes aos invocados 
por impressores e livreiros209. 

                                                                                                                                                  
que pretendem ter os menores custos e despesas, está aquele que deveria ser o beneficiado 
maior pelas leis e sistemas de direito de autor de um modo geral: o sujeito-criador.  
208Isto explica, em muito, o sucesso das licenças de Creative Commons, que centralizam a 
discussão (com mérito) sobre o que interessa ao sujeito-criador. 
209  Sobre o tema, Frédéric Rideauindica: Book trade privileges in Europe are usually 
understood to have been granted primarily to booksellers or printers. […]Authors were also 
among the first protagonists of this new market. These first favours granted on their behalf 
would seem to illustrate the particular credit which some writers, such as Eloy d'Amerval, 
enjoyed within the political and courtly spheres.However, though it is true that authors 
could indeed protect some specific interests by means of these exclusive rights, it 
nevertheless appears that the economic rationales expressed in their requests, and within the 
text of the actual privileges, were very similar to those invoked by printers and booksellers. 
Eloy d'Amerval's privilege (1507), Primary Sources on Copyright (1450-1900). eds L. 
Bently & M. Kretschmer.  Disponível em, 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1507 . acessado 
em 30/04/13 
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Ainda assim, considerando-se a titularidade originária do direito de 

cópia aos estacionários, seu poder econômico e seu poder de censura, o Estatuto 

da Rainha Ana, não obstante pudesse ser considerado a primeira lei nacional 

protetiva (também) do autor, não deixou que se afastasse do sistema de copyright 

uma natureza acentuadamente mercantil, fosse pela presença marcante dos 

estacionários e empresários de um modo geral, fosse pelo comportamento 

acentuadamente econômico esperado por parte dos autores-privilegiados.Ora, a 

ideia de privilégios como circunstância factual (e não como norma legal) tem, 

sim, até hoje, um conteúdo intrinsecamente excludente ao serem indicados como 

vantagens em detrimento de outros. Se são oficialmente banidas por razões 

morais, as ideias sobre manutenção privilégios ainda permeiam cotidianamente a 

nossa sociedade contemporânea, por meio, por exemplo, de ofensivas 

publicidades que convidam a que o consumidor faça parte de um “grupo seleto” 

de beneficiados por meio de programas de milhagem ou atendimentos 

diferenciados em instituições bancárias. O ato de fazer parte do grupo de “seletos 

beneficiados” é, necessariamente, a oposição do ato de não fazer parte do grupo 

de não beneficiados, de pessoas comuns, ordinárias, não privilegiadas. Se os 

privilégios (no sentido de atribuições), até hoje possuem este conteúdo 

naturalmente exclusivista e que, ao fim e ao cabo, pode ser altamente pernicioso, 

naquela quadra da história também possuíam, no mínimo, natureza semelhante 

em que as diferenças poderiam ser acentuadas por meio de atribuições legais 

diretas e inquestionáveis. As atribuições arbitrárias e que correspondiam a 

“negócios” para a Coroa (no sentido já indicado por Izzo de ótimos trade offs e, 

portanto, numa excelente relação custo-benefício) eram as ferramentas dos 

privilégios reais. 

Por todos estes fatos, pode-se afimar que, no tocante ao poder 

econômico e na construção inicial histórica do sistema inglês, este foi 

consolidado como um sistema primordialmente objetivista no sentido de protetor 

da obra, o que, ao fim e ao cabo, significa a proteção do investimento. Isto em 

claro e evidente detrimento de uma personalização efetiva, real, protetiva de um 

autor no sentido que pretendo alcançar ao sujeito-criador, desde o seu 

fundamento histórico-legal.Agregando-se à noção do investimento uma certa 
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miopia ética não coletivista por parte de alguns sujeitos-criadores, estas 

condições, portanto, fortaleceram o déficit filosófico do direito de autor. 

Também há um elemento de ordem prática: a proteção se deu 

primordialmente no sentido objetivista e não subjetivista. O objeto da proteção, 

portanto, era alcançar o objeto e nnao o sujeito, o que facilitou, também, um certo 

tratamento de segunda linha do sujeito, quando este deveria ser o principal agente 

desta mudança. Atribuir proteção objetivista significa um pouco 

metaforicamente, um pouco realmente, que o autor pode “não ter nome” e o que 

merece atenção é a obra. Ora, se este é o caso, a proteção pode recair a qualquer 

sujeito  pois a circulação objetiva é o valor intrínseco da categoria jurídica e o 

investimento econômico, ao fim e ao cabo, o grande objeto de proteção. 

Avançando mais nestas concepções, deve-se lembrar de Ascensão 

quando este indica que na Inglaterra: 

 [...]a base do direito era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a da 
reprodução (copyright). O copyright assenta assim principalmente na realização 
de cópias, de maneira que a utilidade econômica da cópia passa a ser mais 
relevante que a criatividade da obra a ser copiada210. 

Assiste total razão ao mestre português, especialmente porque uma 

das mais basilares diferenças entre os sistemas é o olhar genérico sobre como se 

dá a proteção, em benefício do sujeito, ou em benefício da obra. Como a obra 

jamais poderá ser beneficiária de direito algum (pela impossibilidade de 

atribuição de subjetividade), ao se atribuir direitos sobre obras excessivamente, os 

beneficiários serão aqueles que venham a apresentar relação de maior 

exclusividade com a obra. Por isso, o sistema de copyright, ainda que facilite a 

circulação de obras (em tese, isto é verdade) pode fazê-lo porque consegue 

estabelecer uma centralização de diversos direitos em sua totalidade. Ou seja, ao 

se atribuir muitas modalidades de uso e exploração sobre obras e ao ampliar-se 

direitos sobre as mesmas, quem pode ser o titular destes direitos será o 

beneficiário direto desta relação lógico-jurídica. Desta forma, ao fazer repousar 

os direitos sobre a obra beneficiando-a como o paradigma da proteção jurídica, os 
                                                

210 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e desenvolvimento tecnológico: 
controvérsias e estratégias. Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral. Ano 1, 
número 1, Agosto de 2004. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004. p. 07. 
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sujeitos da proteção no direito de autor deixam de ser (se é que um dia foram) os 

sujeitos-criadores em sua essência, para que sejam atendidos os interesses de 

grandes corporações. Neste sentido, fazer a defesa e o levantamento de bandeiras 

defendendo o autor (sujeito-criador) mas, efetivamente buscando a proteção 

acentuada da obra, é o comportamento usual dos grandes titulares de direitos de 

propriedade intelectual em geral e direito de autor. O “mantra da proteção do 

autor” esconde a excessiva proteção de elementos da obra, que é de titularidade 

dos não-sujeitos-criadores. A objetificação da proteção (ou a proteção 

objetificada) significa a exclusão prática do sujeito-criador e a supervalorização 

econômica da cópia de certo modo indicada por Ascensão no texto acima. Quanto 

mais objetificado o direito e o sistema, mais excludente e mais condutor à 

preferência do ter em detrimento do ser. 

Ocorre que o conceito de direito de fazer cópia/direito de copiar 

conduziu à compreensão de que o direito de reprodução fosse considerado o 

direito mais relevante, ao menos nos países filiados ao sistema de copyright. 

Claro que evidencia-se este fato numa razão econômica mas também num 

simbolismo e na semântica que significava exatamente o que se observava, ou 

seja: a possibilidade de se fazer cópias dos manuscritos211. 

Esta correlação entre o direito de autor, o direito de reprodução e a 

razão econômica que se observa como força motriz do direito de fazer cópiasfica 

historicamente evidenciada ao se analisar a denominada “question of literary 

property” que conduziu ao que já foi denominada de batalha dos livreiros212 

(vendedores de livros) que, ao fim e ao cabo, foi a“batalha” promovida entre 

grupos empresariais que buscavam o domínio econômico do setor livreiro  e das 

impressões, tendo como base desta disputa a análise jurisprudencial da 

temporalidade ou perpetuidade do direito de autor no sistema de copyright. Como 

bem aponta Rose, os trinta anos subsequentes à promulgação do Estatuto da 

                                                
211 O que não afasta, porém, a compreensão de que existe, e se mantém, uma acentuada 
semelhança de interesse econômico em cada um dos sistemas, ainda que por meio de 
construções legais diferenciadas. 
212The battle of booksellers. Sobre o tema, ver os comentários de Ronan Deazley a respeito 
do caso Millar v. Taylor (1769) acessado em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1769#_edn4 
em 06/02/14. 
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Rainha Ana estavam centralizados na questão do autor e nos então trinta anos 

subsequentes a tal período (basicamente entre meados da década 1740 e de 1770), 

a questão passou a ser quanto à natureza exata do direito do autor. A questão 

portanto, era se o Estatuto da Rainha Ana promovia um privilégio limitado (ainda 

que de forma igualitária aos autores, no sentido de modernos direitos e não como 

vantagens desproporcionais, como se costumou compreender a figura dos 

privilégios), ou se passava  a instituir um complemento (uma protecão adicional) 

a sublinhar um direito não muito diferente do direito de propriedade213. 

Como se pode observar, a questão central baseava-se na 

temporalidade aplicável ao direito de autor, ou ao exclusivo que era decorrente do 

direito de autor. Ou ainda, à relatividade conceitual inerente à propriedade. Neste 

sentido, o terreno do sistema de common law foi fértil à discussão, possibilitando 

uma série de decisões que historicamente foram fundamentando, correta ou 

incorretamente, o direito de autor na sistemática de copyright, o que ajudou a 

forjar o direito de autor até à contemporaneidade. 

Desde já um elemento importante deve ser salientado do ponto de 

vista filosófico. As discussões se davam numa seara primordialmente econômica, 

afastando a densidade filosófica que não surgiu na ocasião, nem, infelizmente, se 

poderia esperar que surgisse, ainda mais se considerando os sujeitos envolvidos 

nas questões. Desta forma, o acentuado economicismo e interesse comercial 

ajudam a formar o déficit filosófico que venho anunciando no desenrolar 

histórico do direito de autor. Não era de esperar, de fato, que um punhado de 

empresários do setor livreiro (sem nenhum menosprezo às suas pertinentes 

atividades) e  na defesa de seus interesses, pudesse buscar respostas filosóficas 

densas para o que buscavam objetivar legislativamente. 

A “batalha dos livreiros” desenrolada no decorrer do século XVIII 

inicia-se com o caso Millar vs. Kinkaid(noScottish Court of Session214)e segue-se 

                                                
213ROSE, Mark. Authors and Owners – The invention of copyright. Harvard University 
Press. Cambridge, 1993. p. 67 e seguintes. 
214  Cada um destes tribunais ou cortes eram responsáveis por diferentes jurisdições e 
competências, sendo certo que alguns dos pioneiros casos envolvendo o direito de autor 
foram aí discutidos e decididos. Em particular, a batalha dos livreiros é um importante 
episódio histórico representado por disputas nacionalistas entre os profissionais livreiros 
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com os casos Tonson vs. Collins (no King’s Bench); Hinton vs. Donaldson 

(novamente no Scottish Court of Session); Donaldson vs. Becket215 (no House of 

Lords216).Segundo Rose, e, em muito apertada síntese, o período compreendido (e 

as disputas judiciais promovidas no mesmo) entre as discussões dos casos Millar 

vs. Kinkaid e Donaldson vs. Becket foram conflitos diretos, batalhas comerciais 

entre os patriotic Scots (escoceses patrióticos), orgulhosos do crescimento de sua 

indústria editorial e de impressão e os livreiros de Londres, que queriam manter o 

controle centralizado das publicações na Grã-Bretanha217. Também na mesma 

ocasião, panfletos circulavam indicando a então atualidade das discussões sobre o 

tema, como foram os textos publicados no ano de 1762:An Enquiry into Literary 

Property e A Vindication of the Rights of Authors, ambos publicados em 

Londres218. 

Observando-se todas as questões surgidas e imediatamente 

subsequentes à “batalha dos livreiros”, constata-se que no sistema de copyright o 

direito era “vinculado ao ato de fazer cópias” (make copies) o que significa, a 

rigor, reproduzir. No sistema oriundo do droit d’auteur francês o direito se 

denomina como propriedade ou exclusividade mas não tem como ponto de 

partida a compreensão da possibilidade de fazer cópias desde a instituição 

do próprio nome do direito. Muito pelo contrário, o direito evolui como direito 

do autor e não como direito de fazer cópias. Ainda, como já se sabe, que duas 

                                                                                                                                                  
(para tratar genericamente) ingleses e escoceses. Desta forma, quando faço menção a  
Scottish Court of Session, King’s Bench e House of Lords tenho como intenção indicar que 
se tratam de instâncias em que ocorreram decisões judiciais ao direito de autor, do ponto de 
vista histórico. Denomino todos como tribunais. 
215Umberto IZZO denomina o caso Donaldson vs. Becket como o “verdadeiro epílogo da 
batalha dos livreiros” (IZZO, Umberto. Donaldson vs. Becket – ovvero l’epílogo della 
“bookseller’s battle”, In:  Alle origine del copyright e del diritto d’autore - tecnologia, 
interessi e cambiamento giuridico. Carocci. Roma, 2010. p. 141 e seguintes). 
216 Trata-se da primeira questão sobre direito de autor na Câmara dos Lordes (House of 
Lords). 
217ROSE, Mark, Authors and Owners – The invention of copyright. Harvard University 
Press. Cambridge, 1993. p. 67 e seguintes. 
218 Para o teor integral do texto An Enquiry into Literary Property  (Uma pesquisa sobre 
propriedade literária) acessar o endereço eletrônico da base de dados Primary Sources on 
Copyrights (1450-1900) disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1762a#_e
dnref2 e para comentários sobre o mesmo, por Ronan Deazley ver o texto disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_uk_1762a#_edn5
, ambos acessados em 05/02/14. Para o teor integral do texto A Vindication of the Rights of 
Authors (Reinvidicação dos direitos dos autores) ver o texto disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_uk_1762b. 
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dentre as mais relevantes discussões fossem exatamente sobre quem seria o autor 

e se o referido direito seria um direito de propriedade ou um direito exclusivo, 

com todas a nuances decorrentes desta (in)definição desde então.  

Somente com o seu desenvolvimento, o direito de autor, em 

qualquer dos sistemas, vai autonomizando as diferentes faculdades 

comerciais decorrentes de uma espécie de “desdobramento do direito”, que, 

afinal, são as diferentes possibilidades de exploração comercial vistas sob o 

olhar jurídico. 

A questão é que a única possibilidade então existente era a 

reprodução, pelo ato de se fazer cópias.Ocorre queo direito de reprodução 

autonomizou-se e, posteriormente, desmembrou-se em outras modalidades 

de exploração comercial, como o contemporâneo direito de colocação à 

disposição (exemplificando exatamente com um que lhe faz oposição no 

surgimento temporal, visto que este último se trata de um entre os mais 

contemporâneos direitos). Ora, as explorações comerciais, todas, vinculam-se a 

uma ideia principal, que é a circulação comercial da obra. Reitero: todas oriundas, 

é bem verdade, de um conceito geral que era o direito de reprodução, aquele 

mesmo que no seu início não se denominava assim, mas era o próprio conceito 

genérico de fazer cópias. Portanto esta ideia genérica de possibilidade de 

exploração sob diversas formas, direta ou indiretamente, decorre do conceito, no 

sistema de copyright, da possibilidade de reprodução. 

Sob esta valorização, o direito de reprodução pode eventualmente - 

conveniente ou inconvenientemente - ser apontado como o mais fundamental 

dentre os direitos de autor do sistema de copyright219. Poderia se afirmar, em 

alguma medida, que um dos mais basilares fundamentos do sistema de copyright 

é a reprodução que, filosoficamente, induziu ao surgimento da própria categoria 

de direito. Neste particular caso, a existência do direito de reprodução, não 

obstante o seu forte conteúdo econômico, seria um fundamento filosófico 

bastante acentuado, um tanto quanto prejudicado pelo valor econômico e, no 
                                                

219 SCHAUMANN, Niels,The Right to Make Copies (March 2006). William Mitchell Legal 
Studies Research Paper No. 38. Disponível em http://ssrn.com/abstract=892688acessado em 
12/01/14  
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mais, pela sua contribuição também muito densa ao déficit filosófico do direito de 

autor, pois o “desalojamento” do sujeito-criador, neste sistema, foi, desde o 

início, muito mais radical  do que no sistema de droit d’auteur.  

Já no sistema francês não há que se falar em um direito de reprodução 

como fundamento de suas ideias, pois a patrimonialização conceitual decorreu do 

desenvolvimento do conceito de propriedade privada nas criações artísticas, 

científicas e intelectuais (mormente artísticas no início) e dos conceitos de 

exclusividade, mas a reprodução, não obstante também aparecer logo no início 

de seu desenvolvimento histórico, não dava nome ao direito, o que faz toda a 

diferença no sentido simbólico e de consolidação da ideia de reprodução220 como 

“o grande direito”, “grande faculdade” ou como indicou Schaumann, o mais 

fundamental dos direitos de autor221222. 

Por outro lado, na França haveria de se consolidar a legislação 

combatendo-se os privilégios então execrados, por representarem ostatus quo 

ante. O combate aos privilégios incluía: a atribuição de “direitos” em detrimento 

de “privilégios”; a consideração da figura dos criadores (dramaturgos - na Lei de 

1791 -  e autores, compositores, pintores, desenhistas –na Lei de 1793) em 

detrimento de não-criadores, a personificação do direito, em detrimento de uma 

valorização do objeto de proteção (evidenciada na Inglaterra). 

Mas, mais do que isto, a personificação da titularidade parecia se 

evidenciar pela consideração do autor e suas derivações como destinatário inicial 

da legislação. 

Este elemento relevante de transformação na França decorria do fato 

de que não se podia admitir a atribuição de privilégios em detrimento da 

igualdade então tão salientada no processo revolucionário. 

                                                
220 A respeito desta problemática, ver 1.5. e a indicação de Ascensão sobre o tema naquele 
capítulo.  
221SCHAUMANN, Niels,The Right to Make Copies (March 2006). William Mitchell Legal 
Studies Research Paper Nº. 38. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=892688.  
222Entenda-se que esta qualificação do autor no âmbito do copyright e mais, obviamente 
quando se trata de indicar como o mais “fundamental” não se está a fazer referância alguma 
ao conceito de direitos fundamentais. 
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Os privilégios monárquicos foram abolidos em 1789223e em 1790 o 

Abade Sieyès já propunha um texto224que pudesse incluir o direito de autor entre 

os temas relevantes pós-revolucionários. 

Mas era evidente que o interesse da filosofia política e entre os temas 

na ordem do dia nas discussões revolucionárias não se incluía o direito de autor 

de modo específico como força motriz revolucionária, senão pela sua relação com 

a noção de privilégios, a este momento já constatáveis como violadores da 

igualdade tão acirrada aos conceitos revolucionários. 

De toda forma, o conflito entre os atores da comédie française e os 

autores de obrasdramáticas (capitaneados por Beaumarchais225), conduziu a que 

um grupo destes últimos peticionasse requerendo soluções ao conflito e garantia 

de seus direitos (ainda que, evidentemente, estes não estivessem muito claros). 

Não obstante, Mirabeau preparou o projeto de lei a ser apresentado por Le 
                                                

223 Sobre os primeiros movimentos legislativos inerentes às leis de 1791 e 1793 na França e 
o processo histórico decorrente, ver, entre outros: MEFFRE, Amelie. Loi du 19 juillet 1793 
sur le droit d'auteur. publicada por Mediapart.  Disponível 
emhttp://blogs.mediapart.fr/blog/amelie-meffre/091112/loi-du-19-juillet-1793-sur-le-droit-
dauteur acessado em 09/11/12 e 29/04/13. SAGOT-DUVAUROUX, Dominique. Le 
propriété intellectuelle, c’est le vol! Le débat sur le droit d’auteur au milieu de XIXeme 
siècle. Disponível em http://www.lespressesdureel.com/PDF/224.pdf acessado em 29/04/13. 
O sítio eletrônico da sociedade francesa SACD (société des auteurs et compositeurs 
dramatiques) é sensivelmente relevante, considerando que os peticionários que requereram o 
projeto de lei deram inicio, ainda de modo muito incipiente, à formação da referida 
sociedade de autores. Ver, portanto: SACD: http://www.sacd.fr/Historique.31.0.html. 
Também examinaro Herodote.com, de conteúdo histórico, disponível em: 
http://www.herodote.net/4_aout_1789-evenement-
17890804.phphttp://www.herodote.net/4_aout_1789-evenement-17890804.php acessado em 
29/04/13. Interessantíssima fonte está disponível emhttp://corneillemoliere.perso.rezel.net/ 
que contém, além de indicações sobre o processo legislativo, as discussões entre Corneille e 
Molière por meio da Controvérsia sobre a utilização de algorítimos para determinar a 
paternidade de uma obra (Controverse sur l'utilisation d'algorithmes pour déterminer la 
paternité d'une oeuvre). 
224 A proposta de lei apresentada por SIEYÈS denominava-se: “Projeto de lei contra os 
delitos que podem ser cometidos através da impressão ou da publicação de escritos, 
gravuras, etc..” Traduzido pelo autor do original: “Projet de loi contre les délits qui peuvent 
se commettre par la voie de l’impression et par la publication des écrits et des gravures, 
etc.” O texto do político está transcrito e disponibilizado em francês (no texto publicado e 
escaneado como fonte primária – folha 280 do texto escaneado e disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_f_1
790&pagenumber=1_8&imagesize=small ) e inglês (em tradução) e comentado por Frédéric 
Rideau no endereço eletrônico 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1790 acessado 
em 12/04/13  
225  Petição de Beaumarchais para a Assembléia Nacional em 1791 disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_f_17
91b acessado em 14/04/13. 
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Chapelier, conduzindo ao processo legislativo que deu origem à Lei Francesa de 

1791, que garantia um mínimo de direitos aos autores dramáticos. A lei foi 

promulgada em 13 de Janeiro de 1791 e ratificada por Luis XVI em 19 de Janeiro 

de 1791. 

Le Chapelier justificou a lei por meio da indicação, então 

historicamente de modo adequado, mas que hoje pode ser considerada 

demasiadamente proprietarista de que a obra fruto do pensamento de um 

escritor era a propriedade mais sagrada, mais legítima, mais inatacável, mais 

pessoal de todas as propriedades226. Isto deve ser compreendido sob a luz da 

época, o que justificava, evidentemente, a necessidade de uma garantia 

fortalecida de qualquer direito de propriedade privada (sustentado de maneira 

acentuada na revolução) como forma de afastar qualquer retorno ao status quo 

ante, ainda que hoje possa ser considerado um mantra performático mal aplicado 

e desviado de seu contexto histórico.  

A Lei Francesa de 1791 (Relativa aos teatros e ao direito de 

representação e da execução de obras dramáticas e musicais 227 ) tinha como 

objetivo a garantia dos direitos dos autores de obras dramáticas e não dos autores, 

genericamente: Art. 3. As obras de autores vivos não poderão ser representadas 

em nenhum teatro público, em toda a França, sem o expresso consentimento por 

escrito dos autores, sob pena de confisco do resultado total das apresentações em 

benefício do autor228. 

                                                
226  Texto no original disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_f_1
791&pagenumber=1_15&imagesize=small#TranslationDisplay e 
http://blog.hugoroy.eu/2010/03/12/1791-la-premiere-loi-sur-le-droit-dauteur-par-le-
chapelier: “A mais sagrada, a mais legítima, a mais inatácavel, e, se eu ainda mais puder 
dizer, a mais pessoal de todas as propriedades é a obra fruto do pensamento de uma escritor: 
uma propriedade de gênero totalmente diferente das demais propriedades”. Traduzido de: La 
plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus 
personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain; c’est une 
propriété d’un genre tout différent des autres propriétés.  
227Relative aux théâtres et au droit de représentation et d’exécution des oeuvres dramatiques 
et musicales. 
228Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre 
public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des 
auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des 
auteurs.  
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Assim, ainda que não estivessem contemplados todos os gêneros de 

criadores, a Lei de 1791 promoveu tabém um corte frontal nos privilégios no 

tocante ao setor cultural e das criações. No mesmo texto legal, inclusive, é frisado 

o contexto de abolição dos privilégios, ainda que os mesmos tivessem sofrido sua 

exclusão já anteriormente. É o teor do artigo2 da referida lei: As obras de autores 

mortos há mais de cinco anos ou mais são de propriedade pública, e poderão, 

não obstante todos os antigos privilégios que estão sendo abolidos, ser 

representadas em todos os teatros indistintamente229.   

O texto de 1791, tratando sobre a proteção dos autores dramáticos, 

conduziu ao reconhecimento legal dos demais autores, já na lei de 1793. 

Assim, o Decreto da Convenção Nacional de 19 de Julho de 

1793indicava já a presença de uma exclusividade ao autor das obras literárias e 

artísticas:Artigo  1o- Osautores de escritos de qualquer natureza, compositores de 

música, pintores e desenhistas que possuam pinturas e desenhos para serem 

gravados, deverão, durante toda a sua vida, gozar do direito exclusivo de 

vender, autorizar a venda e distribuir suas obras no território da República, e de 

transferir essapropriedade, no todo ou em parte230. 

Toma-se início, de forma mais acentuada, o caminho do direito de 

autor no sistema tipicamente francês que seria posterior e mundialmente 

denominado de droit d’auteur e droit voisins, sistema de direito de autor ou 

sistema continental de direito de autor (quando nomeado pelos ingleses, que 

fazem menção à oposição ao seu direito como common law e que teria dado 
                                                

229 Art. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété 
publique, et peuvent, nonobstant tous anciens priviléges qui sont abolis, être représentés sur 
tous les théâtres indistinctement. Disponível no endereço eletrônico:  
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1793 . A 
expressão “propriedade pública” utilizada na lei seria melhor traduzida, para a 
contemporaneidade, como domínio público, considerando a historicidade em causa do 
direito de autor. Ocorre, porém, que parte significativa das discussões sobre direito de autor 
no ambiente revolucionário se davam por conta da atribuição de propriedade ao objeto de 
criação daqueles autores (sujeitos-criadores). Desta forma, convém traduzir propriété 
publique como propriedade pública exatamente para indicar o desenvolvimento deste 
conceito em direito de autor, desde então. 
230FRANÇA - French Literary and Artistic Property Act, Paris (1793). Primary Sources on 
Copyright (1450-1900). eds L. Bently & M. Kretschmer disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1793, 
acessado  em 22/04/13. 



 
 

122 
 

origem ao sistema de copyright. Neste particular aspecto, porém, podem ser 

efetuadas algumas colocações, visto que indicar que o sistema de copyright é 

oriundo do direito de common law de origem inglesa pode ser uma intepretação 

equivocada ao se considerar que nem todo o direito inglês é direito oriundo da 

common law e que, afinal, o Estatuto da Rainha Ana era exatamente uma lei, um 

act, um estatuto, sendo, o direito decorrente desta fonte de Direito um statute 

law231 e não uma fonte de direito de um direito comum de origem no território 

inglês. 

Com as transformações na apreciação e consolidação desde os 

privilégios em direção aos direitos que ocorreram tanto no processo inglês 

quantoem consequência da Revolução Francesa,não houve espaço para 

discussões filosóficas que não fossem da ordem da filosofia política e da 

apreciação de um incremento de direitos por parte dos destinatários naturais 

destes, no caso da França, os revolucionários ou os cidadãos (os citoyens 

históricos, em oposição aos súditos), de um modo geral.No máximo se poderia 

falar em atribuições de um direito natural e na presença de elementos de matriz  

lockeana 232 , como doutrina filosófica que evidenciasse uma justificativa do 

direito de autor na ocasião por um acentuado proprietarismo, já que importante 

elemento revolucionário era a garantia da propriedade privada. 

Por outro lado, este ambiente histórico conduziria, evidentemente, à 

atribuição de um direito de autor uno, mas não compartimentado como seria, 

posteriormente, na dualidade direito patrimonial e direito pessoal (moral) de autor 

(nos sistemas inglês e francês, primordialmente, com exclusão de outras 

fundamentações, como a alemã, por exemplo, de orientação monista). 

No mais, considerando que o direito pessoal como categoria 

decorreria de uma paulatina construção jurisprudencial francesa do século XIX 

                                                
231 Sobre a formação do direito inglês, ver GILISSEN, John. Introdução histórica ao Direito. 
7a edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2013. e MARTINEZ-TORRON, Javier. 
JavierDerecho anglo-americano y derecho canônico – Las raíces canônicas de la common 
law. Civitas. Madrid, 1991.   
232 Seja pelas teses proprietaristas seja pelo Memorandum de Locke à Lei de 1662 
(1693: Locke's Memorandum on the 1662 Act) ou mesmo outras influências do filósofo no 
processo revolucionário francês.) 
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não se poderia identificar em sua origem, uma filosofia personalista (acentuada) 

do direito de autor neste momento absolutamente imediato pós-advento da 

legislação inglesa e pós-revolução francesa. 

Faço alguma indicações sobre o desenvolvimento do direito pessoal 

de autor. Em primeiro lugar deve ser afastada qualquer identificação concreta e 

objetiva de que o direito pessoal de autor, na França, sob a denominação de 

direito moral tenha surgido no contexto revolucionário, ou mesmo como 

consequência lógica dos episódios daí subsequentes e diretos. Também deve ser 

afastada a ideia de que Le Chapelier ou qualquer dos políticos e autores do 

processo revolucionário tenham construído uma ideia de direito pessoal, mesmo 

considerando o que hoje claramente se lê como um mantra performático da mais 

sagrada das propriedades. 

Por outro lado, é de largo conhecimento na história do direito de autor 

que os conceitos dos direitos que foram ser posteriormente caracterizados como 

direito pessoal de autor (ou direitos pessoais, ou faculdades pessoais) surgiram no 

processo de construção jurisprudencial francesa. Neste sentido, a primeira decisão 

a atribuir uma espécie de direito moral indicou que uma edição aumentada e 

modificada da obra Dictionnaire de L’Académie sem o consentimento do autor 

seria punível como contrafação (1804). Porém, como consideração na qualidade 

efetiva de droit moral, e, inclusive ainda a ser considerado hoje como tal, 

somente se poderia considerar como tal o julgamento que atribuiu um direito à 

integridade da obra (le droit à l’intégrité de son ouvre), e que somente viria a 

ocorrer em 17 de agosto de 1814233. 

Ou seja, já na sua origem, o que importava (no âmbito do direito de 

autor) era o conteúdo econômico e a sua consideração como propriedade ou 

exclusividade (tanto na Inglaterra quanto na França. Isto, mesmo considerando o 

                                                
233 Sobre o desenvolvimento dos direitos pessoais na jurisprudência francesa, ver, entre 
outros: BERTRAND, André. Le droit d’auteur et les droits voisins. 2a editión. Dalloz. Paris 
1999. LUCAS, André ; LUCAS, Henri-Jacques.Droit d’auteur et droits voisins .  2a Édition. 
Litec. Paris, 2001; IZZO, Umberto. Nascita e sviluppo del droit moral - Alle origine del 
copyright e del diritto d’autore - tecnologia, interessi e cambiamento giuridico. Carocci. 
Roma, 2010. p. 193 e seguintes e STOLFI, Nicola.Proprietà Intellettuale, Unione 
Tipográfico Editrice Torinese. Torino, 1915. 
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personalismo identificável neste país, sempre visto este aspecto sob um olhar 

revolucionário, aguerrido no objetivo de alcançar direitos ainda não atingidos e 

mais fortemente contrastado na França pelo processo de abolição de privilégios 

de forma radical. Isto aproxima os sistemas, aproximação esta que segue seu 

rumo com toda a força na contemporaneidade, pois hoje, mais do que nunca, se 

busca uma identificação sistemática decorrente da derrota acentuada do 

territorialismo no direito de autor, considerando que as novas tecnologias 

afrontam as diferenças sistemáticas. 

Dito de outra forma, os sistemas historicamente surgidos na Inglaterra 

e na França são muito mais parecidos entre si 234  do que contrariamente 

alardeado, e até mesmo a diferenciação baseada em indicações de direitos 

pessoais235já não faz sentido diante da constante “comercialização indireta” dos 

direitos pessoais, mola motriz de muitas modalidades e possibilidades de 

indenizações em casos de direito de autor. 

Aliás, neste sentido, indica Bertrand, com que estou plenamente de 

acordo, ao apontar um equívoco primordial dos analistas do direito de autor, ao 

insistirem na questão de que a dualidade entre direitos patromoniais e direitos 

pessoais teria sido projeto ou mesmo uma “obra definitiva” de Le Chapelier. A 

crítica de Bertrand é cortante sobre o tema: 

 [...]fazer de Le Chapelier o “pai espititual  do direito moral” ignorando a sua 
vontade de reproduzir na França o sistema de “copyright” inglês, consitui, de 
alguma forma o pecado original do direito de autor, isto para não dizer uma 
“mentira coletiva”, reveladora da abordagem dogmática da doutrina francesa 
tradicional da matéria236. 

                                                
234 Bertrand critica este entendimento doutrinário que quer fazer parecer os sistemas muito 
mais diferentes do que efetivamente e o são, e, acresço a isto, talvez, até mesmo, por 
questões nacionalistas que não transparecem no discurso dos autoralistas. Afirma Bertrand:  
[...]a doutrina francesa tenta continuamente, como um leitmotiv, uma oposição entre o 
direito francês ao copyright anglo-saxão enquanto que historicamente esta oposição não 
tem fundamento. Traduzido pelo autor do texto: [...]la doctrine française essaie 
continuellement, comme un leitmotiv, d’opposer le droit français au “copyright” anglo-
saxon, alors qu’historiquement cette opposition est sans fondement. 
235   Diferença também alardeadíssima, como se fosse a mais substancial distinção 
sistemática. 
236Traduzido pelo autor de: Faire de Le Chapelier le père “spirituel du droit moral” tout en 
ignorant la volonté de celui-ci de reproduire en France le système de “copyright anglais” 
constitue en quelque sorte le “péche originel” du droit d’auteur, pour ne pas dire un 
“mensonge colectif” significatif de l’approche dogmatique de la doctrine française 
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Assim, se eventualmente antes apontava-se grandes diferença entre os 

sistemas (argumento que não estou de acordo, de modo algum), o que se observa 

é que a patrimonialização dos direitos pessoais, a internacionalização crescente 

do direito de autor e o avanço tecnológico podem ser considerados elementos de 

aproximação sistêmica, além de outros que se poderiam enumerar. 

Ainda que o enfoque inglês fosse mais objetivista, o conteúdo francês 

era subjetivista,porém assentado na busca do respeito à propriedade privada, 

portanto, curiosamente concomitantemente personalista-proprietarista, ainda não 

tão personalista quanto posteriormente se mostraria com o desenvolvimento 

jurisprudencial dos direitos pessoais. 

Deve ser salientado, a este respeito que praticamente não havia outra 

hipótese para os revolucionários franceses do que implementar direitos instituídos 

sob a forma de direito de propriedade e, ao mesmo tempo, ao sacralizá-los, se 

alcançaria um respeito inerente à proteção do sujeito autônomo, do cidadão, do 

beneficiário da declaração dos direitos do homem e do cidadão237. Ou como já foi 

dito, de forma acentuadamente sintética, [...]a atribuição do direito de autor 

como “propriedade” surgiu de uma necessidade histórica238[...] de combate dos 

revolucionários franceses contra os anteriores e já sedimentados privilégios 

                                                                                                                                                  
traditionnelle en la matière. BERTRAND, André. Le droit d’auteur et les droits voisins. 2a 
editión. Dalloz. Paris, 1999. p. 32. 

237  Declaração dos direitos do homem e do cidadão (26 de agosto de 1789): Art. II.A 
finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a 
resistência à opressão. Traduzido do texto original:Article II - Le but de toute association 
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits 
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. O artigo 2o trata de 
indicar a condição de imprescritibilidade. Mas é o artigo XVII que vai melhor fundamentar 
esta ideia de inviolabilidade e sacralização da propriedade que, obviamente, ajuda a 
sedimentar a sacralização do objeto de proteção do direito de autor. Tradução do texto 
original: Art. XVII Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela 
pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada exigir e 
sob condição de justa e prévia indenização. Traduzido do original: Article XVII - La 
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une 
juste et préalable indemnité. 

238 MORAES, Rodrigo , Direito fundamental à temporalidade (razoável) dos direitos 
patrimoniais de autor. In:Direitos de autor e direitos fundamentais. SANTOS, Manoel 
Joaquim Pereira dos (Coord.). Editora Saraiva, 2011, Rio de Janeiro, p. 262. 
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típicos do Ancien Régime. A atribuição de propriedade era uma necessidade de 

sobrevivência dos ideias revolucionários que tinham na propriedade privada 

denso argumento, cavalo de batalha, fundamento revolucionário. Esta ideologia 

fazia algum sentido na ocasião, mas logo desviou-se de forma acentuada, 

servindo ao denso colchão do déficit filosófico do direito de autor239. 

Ocorre que tanto no surgimento dos monopólios quanto 

posteriormente na atribuição de direitos, se está diante de aspectos 

primordialmente políticos ou econômicos, estando a conceitualização do sujeito 

(e consequentemente do autor) somente atribuída a um pano de fundo. 

O conceito de sujeito que fosse resultante do processo revolucionário 

francês, por exemplo, seria o sujeito (num sentido político) que poderia ser titular 

de direito de autor, uma vez fosse este implementado. Ora, a evolução 

obviamente teria que ser histórica e considerando todo o ambiente de 

implementação de igualdade que ia ocorrendo nas monarquias européias. 

Desta forma, a apreciação filosófica do direito de autor não poderia 

estarfirmada em uma análise filosófica sobre qual o papel exercido pelo autor ou 

mesmo quem seria o autor, o sujeito capaz de criar algo e ser contemplado com a 

denominação de, ao mesmo tempo, sujeito (o que ainda estava a ser 

desenvolvido) e autor (este conceito ainda em embrionária formação, se 

comparado com as conceitualizações que se lhe atribuíram posteriormente). 

Ainda não estava claro quem era “o autor”(direta ou indiretamente) 

referido nas leis francesas de 1791 e 1793 e na lei inglesa de 1710. Mesmo tendo 

havido uma consideração da autoria, não havia ocorrido uma reflexão filosófica 

sobre o autor ou, no caso do Estatuto da Rainha Ana, não havia ocorrido 

sequeruma divisão filosófica claraentre autores e demais titulares. 

                                                
239 Ascensão afirma, com precisão, que [...] a concepção dos direitos intelectuais como 
propriedade nasceu com função ideológica, no mau sentido da palavra, no final do século 
XVIII e continua a ser sustentada com idêntica função.ASCENSÃO, José de Oliveira, José 
de Oliveira. O fair use no direito autoral. Revista Forense. v.365Texto apresentado sob a 
forma de conferência proferida no XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual em 
20 de agosto de 2002. 
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Esta espécie de indefinição filosófica mostrou-se perniciosa e 

desestruturante de um desenvolvimento do direito de autor que poderia ter sido 

bastante mais positivo e promissor ao sujeito-criador. Por mais que se pudesse 

interpretar (de modo positivo e otimista) para se alcançar um ideal de autor, este 

estava ainda tão incipientemente fragilizado no entorno de uma filosofia do 

direito de autor240– visto que não se tomava conhecimento de sua posição com a 

devida densidade - que não tomou corpo suficiente para ser definido a ponto de 

as leis de direito de autor terem sido forjadas exclusivamente para a figura 

do sujeito-criador, sem possibilidades de tão acentuadas permissões de 

agentes culturais não criadores. Talvez não estivesse tão evidenciado naquele 

momento (especialmente na França, onde a figura do agente revolucionário 

estava enraizada como cidadão) quem deveria ser beneficiado com a 

formalização do direito de autor. Este um dos argumentos que se poderia alegar 

ao perceber a caracterização do direito de autor como direito de propriedade. 

Ocorre que a propriedade, como tal, pode ser objeto de transferência. Daí, desde 

já, se alcança um elementar aspecto desviante da condição de subjetividade 

criativa que, em tese, deveria fortalecer a figura do sujeito-criador mas, ao fim e 

ao cabo, o feriria de morte na história do direito de autor que estava por vir. A 

caracterização do direito de autor como direito de propriedade com possibilidade 

detransferência sacraliza artificialmente o sujeito-criador e possibilita aos 

titulares empresariais os maiores e mais largos benefícios para si, em detrimento, 

justamente, do sujeito-criador. O sujeito-criador tem seu nome usado e 

desvalorizado em benefício os titulares empresariais como se beneficiário fosse e 

em vão, sem lhe atribuir benefícios radicais como previstos na lei241.O santo é 

sacralizado pelo sacrifício sofrido e seus milagres operam a favor de quem o 

sacrifica. 

                                                
240Aliás, incompreensível como tal, à época.  
241 Por exemplo, examine-se a relação entre os benefícios auferidos pelo sujeito-criador em 
comparação com beneficiários de largos prazos de proteção tais como empresas do porte da 
Disney. O sujeito-criador, após sua morte não recebe por óbvio qualquer benefício. Se tanto 
seus herdeiros, se houver. O exemplo é pertinente, considerando o fortíssimo lobby 
engendrado por esta empresa para aprovação,por exemplo, do SonnyBono Copyright Term 
Extension Act aumentando em mais 20 anos o prazo de proteção das obras protegidas por 
direito de autor, protegendo, por exemplo, obras que continham a figura do personagem 
Mickey Mouse. A lei recebeu, por isso, o apelido de Mickey Mouse Act. 
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Portanto, quando digo que não havia uma reflexão filosófica, isto 

deve ser visto da seguinte maneira: os autores, legítimos requerentes de direitos 

que vinham sendo apresentados, teriam que moldar legitimamente uma medida de 

proteção que lhes atendesse em seus interesses. No sistema francês houve uma 

maior personalização, como é sabido. Ocorre, porém, que esta personalização não 

poderia ocorrer de forma diferente da que ocorreu, por exemplo, com o 

afastamento das hipóteses de surgimento de grupos econômicos que 

(posteriormente) pudesse se auto-legitimar por meio de inclusões de seus ativos 

sob a forma de direito de autor. 

Ora, no surgimento dos direitos em um ou outro sistema, não se 

poderia historicamente adiantar a compreensão de que futuramente grupos que 

não ostentam a posição de autores pudessem ser beneficiados pelo direito de 

autor clamando-o em nome do autor, do modo como viriam a sê-lo, muitas vezes 

em detrimento dos próprios autores (sujeitos-criadores). Em linhas gerais, o 

processo histórico conducente ao surgimento das primeiras leis de direito de autor 

não poderia prever (e nem mesmo neutralizar) a concepção futura baseda numa 

artificialidade autoral movida por interesses econômicos excludentes dos próprios 

autores que seria somente posteriormente um fato histórico do direito de autor (e 

que, particularmente se observa na caracterização e consideração do direito de 

autor como direito de propriedade242). 

Neste sentido, evidencia-se que a compreensão da justificativa 

filosófica somente possar ser aplicada desde a visão atual do problema, mas o que 

pretendo é que não seja promovida simplesmente uma compreensão dos conflitos 

e tensões para uma solução de ordem pragmática. Para mim, as soluções 
                                                

242  Moraes entende que [...]a insistência da manutenção da terminologia propriedade 
intelectual atende a uma corrente patrimonialista (MORAES, Rodrigo. Direito fundamental 
à temporalidade (razoável) dos direitos patrimoniais de autor. In:Direitos de autor e direitos 
fundamentais, SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (Coord.). Editora Saraiva. Rio de 
Janeiro, 2011. p. 262), no que está perfeitamente correto. Esta insistência condutora à 
existência, por exemplo, da expressão propriedade intelectual na nomeação de uma 
organização mundial (Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI) fortalece a 
consagração da expressão e torna inviável, impraticável, uma revisão terminológica. Tendo 
havido uma sedimentação tão acentuada da expressão, é necessária a compreensão de uma 
espécie de “revitalização semântica” como medida protetiva para uma reapreciação 
filosófica do direito de autor. Dito de outra forma, consagrada a expressão, que lhes sejam 
redefinidos alguns conceitos, para esvaziar o absolutismo proprietarista comercial praticado 
que toma de empréstimo uma indevida semântica tão densa e, muitas vezes, tão perniciosa.    



 
 

129 
 

pragmáticas devem ser consequências das análises filosóficas que não puderem 

ser implementadas desde o surgimento do direito de autor, seja por inadequação 

das teorias filosóficas ao direito de autor, seja pela inexistência de um momento 

propício à consideração evidenciada das distinções entre os titulares de direitos 

ou, por fim, seja por uma impossibilidade em se aplicar teses surgidas na 

contemporaneidade ainda naquela época. 

Esta definição ainda não efetivada ou mesmo sem um conteúdo 

adequadamente jusfilosófico, em parte é um dos pilares do déficit filosóficodesde 

então surgido no ambiente do direito de autor. 

Mas há mais, e que deve ser compreendido neste surgimento, pois 

fundamentou desenvolvimento de outras exclusões posteriores do direito de 

autor.  

Observe-se que já mesmo no surgimento do direito de autor havia 

uma certa confusão de conceitos, ainda que evidentemente não amparada por 

razões acentuadamente econômicas, quando Le Chapelier indica a similitude de 

atuação entre os editores e os intérpretes teatrais, atribuindo a um e outro grupo, 

relações semelhantes com os autores as obras, sendo os primeiros relacionados 

aos autores literários e os últimos relacionados aos dramaturgos243. 

Indicar que comediantes (em verdade atores) e impressores atuam de 

modo semelhante, ao fim e ao cabo é antecipar a figura posteriormente construída 

e consolidada dos direitos conexos de maneira genérica, simplemente pela 

constatação de que alguém que não participasse so processo criativo deveria ser 

titular de algum direito. A ideia de Le Chapelier consolidava intérpretes e editores 

                                                
243Quer nos parecer que esta demanda é fundamentada nas mais evidentes máximas da 
Justiça; os atores são para os autores de obras dramáticas o que os impressores e 
vendedores de livros são para os escritores. Tradução do texto: It seems to us that this 
demand is founded on the clearest maxims of justice; the comedians are for the Authors of 
dramatic works, what the printers & book sellers are for the writers.Texto disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_
f_1791&pagenumber=1_15&imagesize=small#TranslationDisplay. Acessado em 07/01/14 
Nota de tradução: na versão para o inglês utilizou-se o termo comedians quando entendo que 
a melhor tradução seria a utilização do termo atores, diretamente compreendido do original 
em idioma francês comediants. Na própria concepção do texto como um todo se percebe esta 
melhor tradução, visto que a expressão comediantes, em língua portuguesa, estaria mais 
afeita ao termo em inglês comedians. 
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uma mesma condição de participação na difusão das obras, ideia esta genérica (a 

de incluir direitos empresariais com participantes de processos criativos) que foi 

posteriormente utilizada – de forma inconveniente – pelos defensores de um 

direito conexo empresarial, chegando a consolidar os direitos conexos de 

empresas de radiodifusão e companhias fonográficas.  

Isto fazia todo o sentido no momento em que se buscava, antes 

mesmo de um consolidação de direitos, uma consolidação de posições políticas 

também, pois não se pode esquecer o entorno de fragilidade institucional ainda 

presente no ano de 1791, ano que ocupa uma dramaticidade temporal acentuada 

no processo histórico da revolução francesa. 

De toda forma, a utilização destas ideias “em mãos” erradas pode 

conduzir a acentuados desvios éticos e fundamentais no direito de autor, 

conduzindo, inclusive, ao fortalecimento de ideias e mantras performáticos (ainda 

que “à revelia histórica”, por dizer, de Le Chapelier) demasiadamente desviantes 

e conservadores. 

Também estas breves observações demonstram que o déficit 

filosófico assenta suas raízes no surgimento do direito de autor (e até mesmo 

antes do surgimento histórico deste) e os desvios posteriormente promovidos 

trouxeram (e ainda trazem) dificuldades significativas na análise filosófica e de 

outros valores do direito de autor.  

1.6. Breve desenvolvimento histórico da autoria. 

Na direção da compreensão de toda  problemática inerente à origem 

do direito de autor, é fundamental compreender o sentido da autoria. 

A autoria, como tal, como atribuição subjetiva a um indivíduo, ainda 

estava em formação (como ainda parece estar). 

Inicialmente não se pode apontar com exatidão na antiguidade 

clássica o nascimento de algo que pudesse ser compreendido como um conceito 
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(efetivamente preciso) do que posteriormente foi denominado por autoria. Não 

havia qualquer delineamento preciso para isto244. 

Desde então e durante muito tempo posteriormente, o ato de criar 

algo e trazer ao mundo perceptível dos sentidos podia ser visto de algumas 

formas diferentes. 

Em primeiro lugar, como um ato de intermediação entre o falar divino 

e o alcançar as pessoas com as mensagens de Deus (sejam mensagens religiosas 

ou não) ou outras forças superiores. Uma atuação por meio do mito do dado, uma 

presença do já posto que era trazido àsociedade por meio de uma espécie de 

transferência indireta de conhecimento. O autor era simplesmente quem permitia 

que as ideias fossem transferidas de algum locus, de alguma instância não 

compreendida, até à humanidade.Pode-se dizer também que se tratava de uma 

espécie quase de "facilitador”, um intermediário entre a criação e sua 

apresentação ao mundo perceptível dos sentidos. Isto fazia todo o sentido, 

considerando o mito do dado e a ausência de antropocentrismo na antiguidade 

clássica e (em parte significativa d)no medievo. Somente com a superação da 

escolástica pelo cogito de Descartes245 haveria de se romper efetivamente com 

                                                
244  Para análises do desenvolvimento da autoria, ver: BENNETT, Andrew. The author. 
Routledge. London/NewYork, 2005. BURKE, Seán. Authorship: from Plato to the 
postmodern – a reader. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000. BURKE, Seán. The 
death and returno f the author – criticismo and subjectivity in Barthes, Foucault nd Derrida. 
2a edição. Edinburg University Press. Edinburg, 1998. FOULCAULT, Michel. O que é um 
autor. In: Estética, literatura e pintura, música e cinema. Forense Universitária. Rio de 
Janeiro, 2001. p. 264 e seguintes; FREUD, Sigmund.Escritores criativos e devaneio. 
disponível emhttp://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-
1908.html. acessado em27/03/13 ; BARTHES, Roland. A morte do autor. In: O Rumor da 
Língua. Matins Fontes, 2004. e disponível 
emhttp://ufba2011.com/A_morte_do_autor_barthes.pdf . MERLEAU-PONTY, Maurice. A 
dúvida de Cézanne. in: Textos Selecionados. Editora Abril. São Paulo, 1984.(Coleção Os 
Pensadores). No caso desnevolvimento da autoria no direito de autor especificamente e sob 
um olhar da denominada autoria colaborativa, ver CARBONI, Guilherme. Autoria 
colaborativa na economia da informação em rede: novos fundamentos para o direito 
autoral”.Quartier Latin. São Paulo, 2010. Para análises sobre o olhar dos artistas e seus 
comportamentos, sua visão social e apreciações sobre sua atividade por parte da sociedade, é 
fundamental examinar a obra biográfica clássica de VASARI, Giorgio. Le vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e architetti. Grandi Tascabili Economici – Newton. Roma, 1991. 
Também a edição brasileira: VASARI, Giorgio. Vidas dos artistas.Martins Fontes. São 
Paulo, 2011.  
245 Ainda, como se verá, que uma apreciação anterior tenha ocorrido pelos nominalistas 
Abelardo e Guilherme de Ockham e, antes destes, por Duns Scot. 
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esta condição e consideração da figura do sujeito, o que será analisado em outro 

momento neste estudo246. 

Em segundo lugar, a autoria não seria um conceito, um “algo” que 

pudesse ser personalizado ou subjetivizado considerando que o autor (que não 

ostentava esta posição como posteriormente ostentaria) somente “permitiria” a 

passagem de algo que estivesse contido natradição das obras ou das ideias, em 

especial, por conta da oralidade como forma de comunicação247. Oralidade esta 

que somente no medievo começa a se relacionar com o conteúdo escrito, sendo, 

de todo modo, natural que a comunicação artístico-cultural se baseasse na 

oralidade (como parte da científica), inclusive por meio da transmissão do 

conhecimentopor meio da coletividade. 

Ou seja, há de se salientar que por diversas razões a vida cotidiana 

medieval conduzia a transmissão do conhecimento pela leitura coletiva e não 

individualizada. Entre os fatores que conduziam a isto estavam: o fato da vida 

intelectual estar praticamente confinada aos monastérios; a existência de 

pouquíssimos exemplares de obras; a inexistência de centros de conhecimento 

                                                
246 Sobre Descartes há de se salientar os comentários emRUSSEL, Bertrand. História da 
Filosofia Ocidental. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1967. p. 81(História da 
filosofia moderna vol.3). Há em sua obra (de Descartes) uma frescura que não se 
encontrará em nenhum filósofo eminente anterior a Platão. Todos os filósofos 
intermediários foram professores, com a superioridade profissional inerente a essa 
profissão. Descartes escreve não como um professor, mas como um descobridor e 
explorador, ansioso por comunicar o que encontrou.  [...] Foi uma grande sorte para a 
filosofia moderna que seu pioneiro possuísse tão admirável senso literário.”  Por outro lado, 
como indicarei, a questão predominante em Descartes foi o apontamento da constatação da 
consciência, mas do que efetivamente do sujeito, que não era o seu apontamento científico 
preciso.  
247 Andrew Bennett aporta importantíssimos elementos sobre a oralidade e sobre o fato de 
que há efetivamente autores que poderiam inclusive, não existir como indivíduos ou ainda 
mas como alguém que, em algum momento, formalizou por meio de formas de comunicação 
algo que estava “contido” na tradição. O autor traz importantes elementos sobre esse tema, 
principalmente no capítulo 2 de sua obra The Author (BENNETT, Andrew. The author. 
Routledge. London/NewYork, 2005.). Séan Burke, por sua vez, faz compilação de textos de 
autores sobre o conceito de autoria e traça mutas importantes linhas sobre o desenvolvimento 
histórico da autoria no seu livro Authorship: from Plato to the postmodern – a reader. No 
Brasil, o mais completo estudo sobre o tema entre as que tratam sobre direito de autor parece 
ser a obra de Guilherme Carboni intitulada Autoria colaborativa na economia da informação 
em rede: novos fundamentos para o direito autoral (Quartier Latin, São Paulo, 2010) em 
que o autor efetua diversos questionamentos sobre o que efetivamente se configura como 
autoria e do próprio objeto da autoria, e como tais concepcões são aceitas pelo direito de 
autor. 
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dotados de grandes bibliotecas248; o alto grau de analfabetismo; o fato de a vida 

comunitária se realizar conjuntamente; a restrição aos (já poucos) livros que 

existiam; entre outros elementos. 

Portanto, diante deste cenário, o autor em si mesmo, seria na verdade 

um eventual compilador de ideias já assentadas na tradição. 

A continuação do processocomunicativo de uma obra ou do 

desenvolvimento de ideias não seria, em nenhuma das hipóteses, individualizável 

na figura de um autor-criador. Seja como representação de ideias divinas ou 

decorrentes de um locus/momentum não identificado ou em decorrência de um 

processo da tradição, as obras não apresentavam um autor identificável e 

personalizável, ainda que houvesse a aplicação de nomes à quem trouxe as obras 

à humanidade 249 . No contexto histórico pré-concepção do direito de autor e 

                                                
248 KATZENSTEIN indica como a difusão dos livros de dava de forma tão resumida antes 
do advento da impressão pelos tipos móveis. A autora cita diversos números de exemplares 
em bibliotecas em quantidade absurdamente baixas: a biblioteca do imperador Carlos V da 
França, em 1364, possuía 900 exemplares, a biblioteca da Catedral de Estrasburgo 91 
manuscritos, entre outros exemplos. No mais, indica a autora, um doutor em Direito 
possuiria no máximo seis livros e um em Medicina, até cinco. KATZENSTEIN, Úrsula E. A 
origem do livro – da idade da pedra ao advento da impressão tipográfica no ocidente. 
Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. p. 
343. Também neste sentido, mesmo com o advento da imprensa, é importante que se diga 
que ainda assim a difusão dos livros não era tão acentudada, pois como produtos os livros 
ainda foram considerados caros por muito tempo, como em certa medida ainda são. Neste 
sentido, como indica REPCHECK, a primeira edição das Revoluções de Nicolau Copérnico 
teve 400 exemplares e, por sua vez, A origem das espécies, de Charles Darwin, 4250 nos 
primeiros anos. De fato, como aponta o autor é difícil imaginar, no que se refere à obra de 
Copérnico, como um obra que tenha tido como circulação um número tão resumido de 
exemplares possa ter mudado o mundo de maneira tão significativa. Há de se salientar que a 
circulação das obras por outro lado, se dava na direção de leitores com bastante significado 
ou capacidade intelectual. Há, porém, que se considarer que a inexistência de um grande 
número de autores também significava uma forte seleção no que chegava a ser publicado. 
REPCHECK, Jack. O segredo de Copérnico – como a revolução científica começou. Editora 
Record. Rio de Janeiro, 2001. p. 230. 
249Influenciados ao menos em parte pelo que o filósofio alemão do final do Século XVIII 
Immanuel Kant denominou sobre si mesmo como a sua revolução copernicana na teoria do 
conhecimento (epistemologia), escritores e filosófos na Grã-Bretanha e na Alemanha em 
particular, estavam interessados em posicionar o tema do sujeito do autor no centro do 
universo literário. Enquanto a epistemologia lockeana entendia que o conhecimento se 
originava fora das sensações e reflexões do indivíduo no mundo, o idealismo crítico de Kant 
nos propõe que o nosso entendimento sobre o mundo são contingências decorrentes da 
mente humana (…).No original em inglês:Influenced in part at least by what the late 
eighteen century German philosopher Immanuel Kant himself described as his Copernican 
revolution in the theory of knowledge (epistemology), writers and philisophers in Britain 
and Germany in particular were concerned to place the authorial subject at the centre of the 
literary universe. While Lockean epistemology posited that knowledge arises out of an 
individual’s sensation and reflection on or of the world, Kant’s critical idealism proposed 
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também anterior ao advento da multiplicação promovida pelos tipos móveis, a 

figura do autor se confundia quase tanto quanto se confundia o suporte físico com 

o seu conteúdo. 

Como se baseava na cultura oral antes do advento da multiplicação de 

exemplares, poucos seriam os que poderiam ter acesso a obras pela forma escrita 

e evidentemente menos ainda os que poderiam ser proprietários de livros250. 

Neste ambiente  

[...]o autor preparava o manuscrito – que seria a única versão escrita do texto – e 
o entregava como seu presente a seu patrono, iluminado 251  e luxuosamente 
encadernado. A remuneração então recebida seria a única propiciada por seu 
trabalho. Em geral, o patrono, autorizava uma recitação pública do texto, o qual, a 
partir de então, passava a ser propriedade pública: qualquer um podia citá-lo 
livremente, sem mencionar o autor. Não havia direitos autorais; esta noção só 
será conhecida posteriormente, quandoa  impressão com tipos móveis 
revolucionar o mundo dos livros252.     

No mais, no tocante às obras sobre as quais não se podia apontar uma 

autoria temporalmente identificável, o criar era, ao mesmo tempo, no processo da 

tradição, alguém atuando numa consequência de uma renovação por meio da 

interpretação253. 

O “autor” poderia não ser identificado (ou ser um autor que não se 

sabe apontar se existente ou não254) mas o intérprete das obras seria sempre 

                                                                                                                                                  
that our understanding of the world is contingent upon the structure of the human mind[…]. 
BENNETT, Andrew. The author. Routledge. London/NewYork, 2005. p. 59. 
250 Que muitas vezes eram verdadeiras obras de arte e outras ainda poderiam custar o preço 
de propriedades imobiliárias. KATZENSTEIN, Úrsula E.A origem do livro – da idade da 
pedra ao advento da impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ 
Fundação Nacional Pró-Memória. São Paulo, 1986. 
251 Iluminuras eram os desenhos, as figurações, as representações pictóricas desenhadas em 
capítulos de obras manuscritas e que adornavam, principalmente os pergaminhos medievais. 
Por outro lado, também se denomina iluminura ao resultado do processo de aplicar douração 
ao manuscrito. Assim, um manuscrito adornado com tais desenhos eram iluminados e 
iluminuras estas aplicações. 
252 KATZENSTEIN, Úrsula E. A origem do livro – da idade da pedra ao advento da 
impressão tipográfica no ocidente. Hucitec/Instituto Nacional do Livro/ Fundação Nacional 
Pró-Memória. São Paulo, 1986. 
253 Não vista como um ver-o-mundo, como um ato de compreender e interpretar (o mundo). 
254 Há quem duvide da existência de autores como Homero e Shakespeare, como também, é 
bastante evidente, dos nomes indicados como autores de partes do texto bíblico. Ver, a este 
respeito: BENNETT, Andrew. The author. Routledge. London/NewYork, 2005. 
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apontado, pela sua presença muito mais evidenciada, seja fisicamente, seja por 

estar numa tradição mais temporalmente ou fisicamente aproximada. 

Ocorre que o intérprete, por estar mais presente junto do público, 

alcançava importante presença por conduzí-lo e receber as emoções decorrentes 

da obra e de sua interpretação, fato que se manifestava de modo mais evidente em 

obras literárias e musicais255. 

Este conceito, interessante, ainda hoje faz parte da formação de 

diversas obras artísticas, visto que a complementação de atividades pode conduzir 

a que os intérpretes, ao fim e ao cabo, sejam também autores na essência do 

“trazer algo novo” a uma obra pré-existente256. Entendo como particularmente 

interessante no interpretar musical e na atividade dos atores, que colocam muito 

de si em papéis, dando vida e corpo às personagens, somente para ficar com 

alguns exemplos. 

Bennett traz importante questão sobre esta ideia de interpretar como 

ato de, em certa medida, criar  por se possibilitar “o sentir” uma emoção 

perceptível aos sentidos: 

[...]ao mesmo tempo qualquer épico oral é também uma “repetição” de incontáveis 
interpretações anteriores: é um evento singular mas que pode, contudo, ser 
repetido por diferentes cantores ao longo dos séculos. O cantor ao mesmo tempo 
compõe e interpreta a canção ou poema: ele ao mesmo tempo repete a canção e a 
“inventa” enquanto canta. E o cantor é, ao mesmo tempo, um indivíduo e parte da 
tradição: sua canção é tanto uma canção quanto a canção[…]257. 

A “autoria pré-romântica” (generalizando a temporalidade em dois 

momentos, pré e pós o autor romântico estabelecido no senso comum dos 

                                                
255  Importante salientar o fato de que na contemporaneidade há uma possibilidade de 
reavivamento da figura do intérprete como personagem central do conceito de autoria ou da 
relação com a obra.  
256 É curioso notar que pode ocorrer uma certa aproximação da importância do intérprete na 
contemporaneidade com o intérprete da oralidade medieval, em decorrência da acentuada 
crise que o direito de autor atravessa.  
257  Tradução do autor de [...]at the same time any oral epic is also a “repetition” of 
countless earlier performances: it is a singular event but one can, however, be repeated by 
different singers across the centuries. The singer both composes and at the same time 
performs the “song” or poem: he both repeats the song and invents it as he sings. And the 
singer is both an individual and part of a tradition; his song is both a song and the song 
[...]BENNETT, Andrew. The author. Routledge. London/NewYork, 2005. p. 33. 
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autoralistas como surgido no desenvolver do direito de autor do século XVIII), 

vista de modo genérico era, portanto, uma espécie de “trazer ao mundo” a obra e 

as ideias que lhes fossem pertinentes por meio do processo de interpretação. 

Por outro lado esta ideia de dificuldade na indicação do autor com 

precisão traz um aspectos de grande relevo que é a consideração de que o direito 

de autor se baseia numa ideia da criação individual, o que acaba por ser um pouco 

óbvio (como desenvolvimento histórico)  ao se desvelar e ideia de que o autor vai 

se tornando uma constatação da emanação da individualidade consciente e, 

portanto, naturalmente construída a ideia sobre o conceito de individualidade. 

Ainda contemporaneamente esta ideia traz reflexos importantes para o direito de 

autor258. Esta consideração possui parte de seu conteúdo historicamente surgido 

de forma natural no âmbito da filosofia e das ciências (como se verá nas análises 

dos artistas fiorentinos e posteriormente) e, em parte, forçosamente quando o 

sujeito-criador vai sendo substituído no exercício de seus direitos, pelo discurso 

artificializado pelos titulares de direito de autor e demais beneficiários de direito 

de autor que não ostentam a posição de sujeitos-criadores.   

Como o direito de autor não foi pensado para ser aplicado senão para 

a figura do indivíduo (com eventuais coletivizações por meio de coautoria ou 

ficções jurídicas  - verbi gratia: obras coletivas ou “autorias” empresariais – na 

verdade titularidades) uma impossibilidade no apontamento do indivíduo 

compromete a sua aplicação, na concepção clássica do direito de autor.Além da 

ainda pouca difundida ideia do cogito cartesiano e das ideias nominalistas, no 

caso da análise da autoria anterior aos tipos móveis gutemberguianos, havia uma 

concepção pouco concreta do que seria o autor exatamente (1) pela ausência do 

suporte físico (em profusão) que pudesse indicar quem este era, bem como (2) 

por uma forte presença da transmissão do conhecimento de forma oral (inclusive, 

                                                
258  Questão ainda muito presente nas discussões inerentes ao Direito relacionado às 
sociedades simples, grupos indígenas, entre outros. Parte significativa do tema do 
conhecimento tradicional e da proteção do folclore (o que denomino tutela jurídica das 
expressões culturais tradicionais) se assenta na oralidade, na tradição e na impossibilidade de 
se apontar um sujeito individualmente identificável nas sociedades simples. Ver, a este 
respeito, o estudo que desenvolvi no Mestrado em Direito na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa defendido em 2004, sob o título Tutela das Expressões Culturais 
Tradicionais. Policopiado, Biblioteca da Universidade de Lisboa. FDUL. Lisboa, 2004.  
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artístico, cultural e literário), em decorrência da tradição. Ora, visto sob este 

olhar, a discussão da proteção jurídica das expressões culturais tradicionais 

atravessa praticamente idênticas análises, também se baseando numa 

impossibilidade de identificação da autoria por conta da oralidade ser o seu 

fundamento de tradição. 

Visto tudo isto, é importante salientar que para algumas modalidades 

de criação não havia – nem há – de se falar em acentuado grau de recepção do 

que lhe é anterior para promover uma nova criação. Nas artes plásticas, em 

especial na escultura, tomando um exemplo acentuadamente clássico, a ideia de 

autor está muito mais bem consolidada no gênio artístico individual e no fato de 

que o processo criativo é muito estruturado na concepção física e da atuação, 

muito mais do que no pensamento que lhe seja anterior, ao menos 

comparativamente com a música e com a literatura, para citar alguns259.Neste 

sentido, seriamuito difícil apontar uma hipótese de plágio, pois a concepção das 

ideias está impregnada do modo de fazer. O ato de esculpir não é simplesmente 

ideal e mental, mas fundamentalmente baseado em percepções espaciais, físicas, 

tácteis. E, como consequência, o ato de esculpir é intelectual mas também físico. 

Talvez, em alguma medida, esta circunstância tenha contribuído para que o 

conceito de autoria fosse confusamente se desenvolvendo, pois como se verá, a 

ideia do gênio artístico surge muito fortemente no ideário do artistas plásticos do 

Renascimento. 

                                                
259 Este ponto conduz a uma importantíssima questão que é o fato de que quando surge e se 
desenvolve o direito de autor, as tendências, escolas criativas, as formas de criação e 
propriamente a ideias desenvolvidas nas obras não passaram pela acentuado grau de 
esgotamento de manifestações. O que quero dizer é que se o direito de autor nasce num 
contexto de proteção do processo criativo, seja sob a perspectiva subjetiva ou mesmo 
objetiva, este processo decorre de uma ainda possibilidade de grandes criações nas 
possibilidades de manifestações artísticas è época. A literatura, a música, o teatro, as artes 
plásticas para citar algumas formas de expressão ainda tinham muito que dar como 
contributo criativo na sua potencialidade. Na contemporaneidade, para que há um 
esgotamento acentuado das “velhas” fórmulas de manifestação artísticas a até de novas, 
como é o caso do cinema e da televisão, em que modelos vão se sucedendo parecendo cópias 
dos anteriores. Isto significa que quando surge o direito de autor, a sua concepção do que é 
forma de expressão criativa não é, obviamente, a mesma da contemporaneidade, o que 
certamente lhe traz uma maior necessidade de reflexão também no que pode ou não ser 
protegido como criação artística, no quanto de originalidade se apresenta, no que se 
manifesta como ato criativo ou não. E, obviamente, do quantum protegível pelo direito de 
autor, que é o que decorre da análise da hermenêutica da criação artística. 
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Não por acaso a ideia de gênio artístico estará presente na obra 

daquele que pode ser considerado o primeiro grande biógrafo moderno da 

humanidade 260 : Giorgio Vasari. Já em 1550, portanto, bem antes da noção 

considerada romântica do gênio criativo, o escritor italiano tratava de enumerar (e 

indicar) aqueles aos quais atribuía a condição de gênio: Rafael, Leonardo da 

Vinci, Michelangelo Buonarroti.Mais precisamente, genericamente a ideia de 

gênio criativo ou de gênio artístico surge exatamente com os artistas, em especial 

das artes plásticas, como lembra Minois: A genialidade é a exaltação do homem 

superior que se eleva acima da humanidade ordinária. E os artistas são os 

primeiros a almejar esta perfeição da pessoa humana com uma exaltação que os 

assemelha a deuses. 261. Vasari, lembrado por Minois, indicava a condição de que 

alguns artistas não poderiam ser considerados “homens normais”. 262  Sobre 

Michelangelo e esta capacidade artística e sua particular condição de criar chegou 

Vasari a indicar que [...]todo o saber e o poder da graça da natureza eram 

exercitados pelo estudo e pela arte, que em Michele Agnolo (Michelangelo) 

produzia diariamente frutos mais divinos que humanos[...]263. 

Talvez também não por acaso, os artistas plásticos florentinos (aqui 

incluo pintores, escultores e arquitetos),capitaneados por Vasari, fundaram em 

1563 a Academia do Desenho (L’Accademia del Disegno) conscientes de sua 

importância. Eles mesmos organizaram, em 1564, um funeral digno de um 

imperador para o seu membro mais célebre, Michelangelo Buonarroti264. 

Esta evolução, além, de indicar o que posteriormente – e 

contemporaneamente – passou a ser um culto à celebridade (mesmo não artística 

                                                
260  Na antiguidade, porém, já podia falar em biografias, por exemplo, com as obras de 
Plutarco (Vidas Paralelas), entre outros. 
261MINOIS, Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la renommé. Perrin. Paris, 
2012. p. 161. Traduzido de: Le génie, c’est exaltation de l’homme supérieur qui se hisse au-
dessus de l’humanité ordinaire. Et les artistes sont les premiers à viser cette perfection de la 
personne humaine, avec une exaltation que les apparente à des dieux. 
262  Vale consultar a obra de Giorgio Vasari, importante e histórico biógrafo autor de 
inúmeras biografias importantíssimas para a história da arte. VASARI, Giorgio. Le vite dei 
più eccellenti pittori, scultori e architetti. Grandi Tascabili Economici – Newton. Roma, 
1991. Também a edição brasileira: VASARI, Giorgio. Vidas dos artistas.Martins Fontes. 
São Paulo, 2011. 
263VASARI, Giorgio. Vidas dos artistas.Martins Fontes. São Paulo, 2011. p. 714. 
264MINOIS, Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la renommé. Perrin. Paris, 
2012. p. 162. 
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e mesmo não genial) indicava o valor que estes artistas reconheciam em suas 

atividades, o que, obviamente, acentua dois aspectos. Em primeiro lugar, a ideia 

que se passou a ter na sociedade – e inclusive os próprios artistas de si próprios – 

de que os artistas eram realmente pessoas muito especiais265. 

Por outro lado, passou a surgir um sentimento coletivo e histórico na 

percepção de que, por tratar-se de pessoas diferenciadas, para dizer o mínimo, 

deveriamobter um tratamento adequado a esta diferenciação. 

Esta modalidade de tratamento adequado deve ser observada com 

acentuado cuidado, pois não se pode transformar uma diferença na atribuição de 

direitos efetivamente justa – como é a aplicação de direito de autor pelo processo 

criativo – com uma atribuição de vantagens e tratamentos que ofendam a 

igualdade.Há, contemporaneamente, uma grave confusão nestes conceitos, 

quando artistas e mesmo não-artistas acreditam que devem conseguir vantagens 

pela posição social de celebridades que alcançaram. Acreditam que possam 

ostentar benesses, alcançar (e merecer) privilégios. Esta diferenciação, portanto, 

deve estar bastante clara: o direito de autor é atribuído e atribuível aos criadores e 

intérpretes em consequência de seu contributo às artes e às ciências, e não pelo 

que possam representar para a sociedade do espetáculo na qualidade de 

celebridades. Esta última acaba representando um desvio de função – e mais do 

que isto de um desvio no caminho da motivação e justificação filosófica – em que 

o valor de mercado passa a suplantar outros valores. 

Na ocasião, inclusive deve se recordar que estando o direito de autor 

ainda numa formação incipiente, há um reconhecimento da figura do autor, neste 

caso específico do escritor, como uma certa medida compensatória pelo não 

recebimento de valores decorrentes do processo criativo por si só. Esta 

substituição (que poderia indicar uma ideia defensável por alguns realmente de 

                                                
265 Com entende, em algum sentido, Minois, numa época em que os direitos de autor não 
existem, escrever sobre a vida de uma personalidade acaba emprestando algum prestigio ao 
autor. E complemento que de fato, isto se verifica até hoje em dia, com o “uso da imagem 
alheia para vantagens próprias”. Esta questão, inclusive, aproxima, em muito a questão 
filosófica do direito de autor com elementos de proteção da personalidade, por exemplo, de 
personagens biografados. MINOIS, Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la 
renommé. Perrin. Paris, 2012. p. 166. 
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que o direito de autor intuitivamente não faria sentido) corroboraria um culto à 

celebridade e, contemporaneamente, ao espetáculo. Ou, pelo menos, alguma 

compensação, considerando a sedimentação do direito de autor na 

contemporaneidade como um direito plenamente aceitável, apesar de largamente 

criticado. Hoje, senão isto ou que haja outras soluções para a remuneração e a 

participação econômica dos sujeitos-criadores. Apontar simplesmente que 

universidades ou governos devem ser responsáveis pela remuneração do processo 

criativo cientifico (ou artístico) não apresenta grande solução (como 

propõemHettinger e Smiers). Não apresentar também solução econômica 

quando se pretende atacar exatamente os fundamentos econômicos do direito de 

autor também não parece ser razoável (como é o caso dos Creative Commons).  

Tudo isto é particularmente relevanteporque muitas vezes há um 

desequilíbrio entre o conteúdo economicamente verificável pela produção criativa 

(e consequentemente na circulação dos denominados bens culturais) e as 

vantagens econômicas auferidas pelos sujeitos-criadores. Este ponto é importante 

pois muitas vezes as grandes corporações e instituições como governos e 

associações de gestão coletivafazem muitas menções à circulação de bens 

culturais, sem que se diga que existe uma acentuada concentração de parte do 

valor circulante inerente a estes bens culturais e, no mais, se confunde 

demasiadamente, na contemporaneidade, informação com criação, especialmente 

pelo fato de que num mercado ávido por conteúdo, uma tese de Direito, como 

esta por exemplo, traz muito menos valor agregado do que notícias sobre 

celebridades sem qualquer valor científico ou artístico. Outro exemplo que 

demonstra este desequilíbrio entre a valoração atribuída pelo mercado e a 

valoração decorrente do processo econômico de mercantilização de qualquer 

informações, dados ou mesmo criações artísticas ou intelectuais se observa no 

esporte. Para citar um exemplo e tomando o uso do largo conhecimento comum 

dos altíssimos salários dos jogadores de futebol, obviamente que o seu salário não 

está vinculado diretamente à sua capacidade criativa ou seu contributo artístico ou 

científico, mas simplesmente ao quanto a relação entre o resultado que se esperar 

de sua atuação e a sua imagem podem gerar no mercado. Isto significa que 

provavelmente nenhuma tese de doutorado nas ciências jurídicas, por exemplo, 

poderia gerar um valor agregado comparável à atuação de um único jogador de 



 
 

141 
 

futebol que possa ser considerado uma estrela. Ainda assim, não constantemente 

denominados por gênios da bola, grandes craques, transformando-se em figuras 

de destaque como, outrora, foram figuras renomadas das artes e da 

intelectualidade.  

Por fim, ainda sobre o início da consideração dos artistas plásticos 

como gênios criativos, Minois, em diversos momentos atribui a genialidade e 

indica uma deificação de tais artistas: O artista excepcional é o santo da nova 

era266.  

Sucessivamente ao gênio criativo do Renascimento, cuja condição 

atribuída como genial faz parte do processo do desenvolvimento do 

Renascimento como movimento artístico intelectual e, principalmente, como 

momento histórico de re-descoberta em que o medievo passa a ser suplantado por 

um florescimento nas artese na intelectualidade, ocorrerá o surgimento de 

semelhante consideração com relação aos escritores. Depois das celebridades do 

pincel, as celebridades da pena267. 

A compreensão deste movimento é importante pois o 

desenvolvimento da imprensa e dos tipos móveis com a toda a popularização 

decorrente da impressão de livros, trouxe o conceito de celebridade aos escritores, 

que, por sua vez, fortalecia a ideia de gênios criativos, gênios artísticos268. Esta 

simbiose entre gênios criativos e celebridades, em que cada um destes conceitos 

alimentava o crescimento do outro, decorre da possibilidade de difusão literária 

pela imprensa. É importante compreender que a difusão dos exemplares trouxe o 

conhecimento sobre os textos, as obras, as criações, mas, em alguma medida, 

também do seu sujeito-criador, cujo processo de autoria estava ainda em 

                                                
266L’artiste d’exception est le saint de l’âge nouveau.Em MINOIS, Georges. Histoire de la 
célébrité – Les trompetes de la renommé. Perrin. Paris, 2012. p. 164. 
267 Derrière les célébrités du pinceau, les célébrités de la plume. 
EmMINOIS, Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la renommé. Perrin. Paris, 
2012. p. 165. 
268 A Utopia de Thomas More, por exemplo, publicada em Latim em 1516 foi uma obra de 
enorme difusão, tendo alcançado a cifra de 30 mil exemplares, uma enormidade da ocasião, 
ainda mais se comparado com o quanto havia de circulação de manuscritos na Idade Média e 
recebeu duas traduções francesas, três inglesas, três italianas e quatro alemães. MINOIS, 
Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la renommé. Perrin. Paris, 2012. p. 166. 
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formação. Como indica Minois o livro impresso é um eco garantido e quase 

infinito dado às trombetas das fama269. 

Neste sentido, assim como se formava a ideia sobre a importância das 

obras, se mitificava seus autores, e o conceito de autoria vinculada ao gênio 

artístico ou criativo conjuntamente surgia, como se fizessem parte de um mesmo 

sentido.  

Desta forma, a reiterada indicação que faz parte do senso comum dos 

autoralistas de que o gênio do século XVIII é uma figura construída e totalmente 

ultrapassada não pode deixar de ser compreendida sob a olhar destas 

informações. Assim, bem antes dos textos de autores que indicam a figura de um 

gênio criativo, como Schopenhauer fez no século XIX, (somente para citar um 

dentre os autores) o desenvolvimento de uma ideia de gênio criativo ou artístico 

vinha surgindo e sendo coletiva e sucessivamente sendo elaborada nos idos até 

mesmo anteriores à difusão da imprensa (como é o caso dos artistas fiorentinos), 

posteriormente sendo mais difundidas com o advento da imprensa, e com o 

surgimento do direito de autor como tal, já no século XVIII. 

Portanto, ainda que haja um conteúdo valorizante na interpretação e 

no enquadramento do autor (sujeito-criador) que surge com o direito de autor nos 

dois sistemas, mas especialmente no droit d’auteur,este conteúdo não era tão 

vazio quanto o senso comum parece indicar, não havendo, em particular neste 

caso, um assentamento das ideias que forjaram o déficit filosófico do direito de 

autor. Dito de outra forma, se há no desenvolvimento histórico do direito de autor 

um forte afastamento de conceitos plenos e aproximados das realidades 

filosóficas formando, como consequência, o denominado déficit filosófico, esta 

ideia não pode depender de que a figura do gênio criativo ou artístico tenha sido 

artificialmente criada para o direito de autor quando do surgimento da categoria 

jurídica, como se estivesse deslocada de uma realidade construída e 

consensualmente estabelecida entre os artistas, escritores, autores em geral, e os 

seus admiradores. 
                                                

269 Le livre imprimé, c’est un écho assuré et presque infini donné aux trompetes de la 
renomée.EmMINOIS, Georges. Histoire de la célébrité – Les trompetes de la renommé. 
Perrin. Paris, 2012. p. 165. 
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Desta forma, o desenvolvimento histórico da ideia de autor – a quem 

denomino sujeito-criador – de fato contribui para (no mínimo) uma irregularidade 

na interpretação de como o direito de autor pode ser aplicado a esta figura 

subjetiva, o que conduziu a um afastamento sucessivo da presença do direito de 

autor na figura do sujeito-criador, que foi sendo substituído por 

representatividades cada vez mais distantes do núcleo interpretativo-criativo.  

Compreendida esta breve evolução prévia do “autor” até o seu 

romanticismo/romantismo, devo retornar à temática filosófica, compreendendo o 

conceito que denomino de déficit filosófico do direito de autor. 

1.7. O déficit filosófico do direito de autor. 

Em primeiro lugar, é importante salientar que, compreendido todo o 

ambiente histórico,não seriam as teses filosóficas de pensadores vanguardistas 

que poderiam conduzir à atribuição de monopólios ou mesmo de direitos aos 

autores representantes do processo criativo270. 

Ocorre que, neste sentido, não se pode atribuir, portanto, aos 

filósofos, a responsabilidade por terem (ou não) promovida a correta indicação do 

conceito de autor que pudesse ter sido absorvida pelo direito de autor. 

Caberia muito mais aos juristas, no decorrer do processo histórico, ter 

evitado o agravamento do déficit filosófico e ter contribuído para uma 

(re)consideração do conceito de autoria de forma precisa e, especialmente, de 

acordo com a realidade.  

Podem muitos filósofos ser indicados como participantes no processo 

construtivo do direito de autor e da propriedade intelectual, o que não significa 

dizer que foram fundadores do direito de autor em sua essência, nem como 

disciplina autônoma (muito menos sistematizada) senão por via de comparações e 

atribuições de conceitos aplicáveis em uma ou outra circunstâncias. 

                                                
270 Como se observarea no decorrer do texto atribuo a Descartes o primeiro rompimento 
paradigmático pró (compreensão da posicao do) sujeito-criador no desenvolvimento de uma 
filosofia do direito de autor.  
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Neste sentido, atribuir a Descartes, Locke, J.S. Mill, Bentham, Kant, 

Hegel, Fichte, Heidegger, Gadamer ou a qualquer outro filósofo a 

responsabilidade de uma construção efetiva do direito de autor é inadequado, e 

cientificamente inoportuno, para dizer o mínimo. O que deve ser salientado é a 

força de ideias e argumentos que formam um ambiente de compreensão de 

fundamentos para uma categoria de direito. Neste sentido, não se pode afirmar 

que Kant foi o criador do direito de autor para os países de droit d’auteur e nem 

que Locke teria sido o pai do sistema de copyright ou de da propriedade 

intelectual (intellectual property). 

Há elementos que conduzem a  importantes soluções vistas sob o 

enfoque de um direito de autor ainda incipiente, nunca a uma solução complexa 

daquele direito de autor. Como também inaplicáveis ao direito de autor 

contemporâneo. Portanto, não se pode, hoje, dar a solução (científicas) a ideias 

implementadas em momento histórico tão acentuadamente anterior.  

Visto tudo isto, a deve ser compreendido que o déficit filosófico 

também está presente nas apreciações filosóficas dos pensadores que inicialmente 

pensaram o direito de autor, mas muito mais nos seus intérpretes do que 

propriamente naqueles que, afinal, possuem toda a escusa possível por não terem 

sido sequere defensores ou criadores de uma sistemática acentuada. O déficit 

filosófico está, portanto, tanto no surgimento histórico, já observado do direito de 

autor, como também na filosofia (incipiente) desta categoria jurídica. 

De todos os filósofos indicados, o que primeiro interessa ao direito de 

autor é Descartes, que como se verá, não participa do processo autoral, mas ao 

constatar e conduzir à compreensão de uma consciência promove uma primeira e 

breve sedimentação da ideia do sujeito-criador, portanto, do sujeito fundamental 

do direito de autor.  

Neste mesmo sentido,o rompimento paradigmático cartesiano é o 

primeiro momento fundamental significativo e que apresenta reflexos diretos, 

sucessivos e duradouros na filosofia na apreciação do sujeito-criador mesmo 

compreendendo-se que efetivamente não seria este filósofo responsável por 
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qualquer (estímulo a) alteração legislativa, em especial no que se refere ao direito 

de autor. 

Em primeiro lugar porque a revolução cartesianafoi silenciosa, como 

o são as revoluções filosóficas (por serem somente metaforicamente 

revolucionárias). Em segundo lugar, não havia penetração nas camadas populares 

da filosofia do referido filósofo e, no mais, não se tratava de um filósofo político, 

mas de filosofia da consciência, ao menos no que se refere às suas ideias 

principalmente desenvolvidas no Discurso do Método e nas Meditações 

Filosóficas. No mais, mesmo que não conduzisse a um processo revolucionário 

político efetivo, Descartes sequer poderia ser um exemplo ao poder legislativo de 

então, porque suas ideias efetivamente seriam demasiadamente contrárias a todo 

o status reinante. 

Portanto, evidentemente não houve, no surgimento de ambos os 

sistemas principais, uma base sólida de formação filosófica que respondesse à 

pergunta: por que o direito de autor, que não fosse respondida, eventualmente (se 

ocorresse a pergunta) pela resposta atribuível a que a propriedade é objeto de 

proteção (e a proteção mais sagrada seria a do criador) envolta num ambiente de 

superação de inferioridades políticas e fortalecimento da cidadania271.  

No caso francês o próprio direito de propriedade ao ser atribuído aos 

cidadãos constituía uma forma de impedir o retorno dos privilégios, o que, ao fim 

e ao cabo, poderia significar o retorno da monarquia, que durante muito tempo foi 

um receio histórico e existencial tipicamente francês. Simbolicamente, em 

conjunto com outros elementos (tripartição de poderes, abolição de privilégios, 

etc.), a propriedade privada afastava o retorno da monarquia. 

No caso inglês, de modo mais simples, por dizer, houve uma certa 

transformação de atribuição subjetiva (ou seja, na direção do sujeito) do direito de 

                                                
271  Curioso notar que possa surgir uma ideia muito rudimentar de sujeito-criador em 
Descartes e que este não tenha tido nenhuma participação num processo construtivo do 
direito de autor e, ao mesmo tempo, a dificuldade (ou simplesmente a incompreensão) de 
que com o cogito se estaria inciando um caminho definitivo para a filosofia e, também, para 
o direito de autor. Não parece que esta percepção esteja muito clara por parte dos autoralistas 
ou, pelo menos no senso comum autoralista.  
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cópia (copyright), com a subjetificação de seu sujeito primordial, o autor (mas 

sempre sendo atribuído um conteúdo mais objetivista ao direito). Este fato, por si 

só, é bastante relevante, pois coloca um conflito da ordem de importância política 

e de exigência econômica como fundamento para a modificação do destinatário 

do direito, se se efetuar a pergunta do porque filosófico. Simplesmente o autor 

“ganha mais terreno” na consideração social (ou força esta consideração) e, por 

tal fato, adquire o que outrora fora atribuído a outrem, visto que o Estatuto da 

Rainha Ana, ao mesmo tempo diminui o poder dos estacionários e amplia as 

proteções – de conteúdo muito semelhante ao dos privilégios – aos autores. A 

resposta, neste caso, é ainda mais simples: atribui-se um direito a outro 

destinatário mas o direito estava já implementado pelos privilégios anteriormente 

concedidos (como ideia de lei). Um direito de ordem bastante objetiva é aplicado 

ao sujeito menos voltado as questões empresariais, e, talvez por isso, tenha sido 

mais fácil a tomada de terreno operada pelas instituições do direit que deveria 

caber ao sujeito-criador. Pode ser interpretado, este movimento, como uma 

atribuição de um direito (que antes se denominava privilégio) ao um sujeito 

(autor) que seguidamente iria perder o seu donínio (no sentido de controle, de 

manejo) sobre ele para os que apresentavam visão empresarial mais acentuada.  

Tomando por certo, portanto, que outras teses filosóficas 

demasiadamente vanguardistas não poderiam ser então implementadas (como a 

que ora defendo neste estudo) uma atribuição de proteção de algum sujeito do 

ponto devista equilibrado poderia ter sido melhor desenvolvida. No cenário 

inicial isto não aconteceu. 

Ocorre que não poderia ter sido buscada uma atribuição para se 

proteger um sujeito e adequar distintos elementos de interesse uma vez que o 

combate ideológico do direito de autor ainda não havia sido inaugurado. Não 

havia que se adequar de modo equilibrado o direito de autor com eventuais outros 

interesses. O conflito (historicamente ambientado e visto sob o olhar das disputas 

legislativas) era outro, era entre revolucionários e monarquistas ou, visto sob 

outro enfoque, entre titulares de direitos já atribuídos (ou melhor, privilégios) e 

cidadãos. Obviamente que observado este contexto, aqueleque surgiria como 

sujeito de direito de autor certamente não seria o sujeito cartesiano, com a 
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liberdade criativa que ao mesmo hoje se pode atribuir e que entendo ter sido o 

efetivo grande rompimento paradigmático de primeira linha no direito de autor. 

De toda forma, algum conceito de sujeito de direito que se aproxima 

do sujeito cartesiano vai surgir com os movimentos revolucionários, mas este 

sujeito terá um escopo mais bem desenvolvido no âmbito da filosofia política, o 

que decorre exatamente da influência de outros filósofos como Montesquieu 

(1689/1755) e Rosseau 1712/1778), entre seus principais. O sujeito-cidadão não 

se fundamenta272na condição de sujeito-criador de direito de autor. A revolução 

não tinha espaço para estas pequenas filigranas, ainda que o autor fosse 

considerado como tal logo no início do processo revolucionário, nas leis 

francesas de 1791 e 1793. 

Ocorre porém, que a dualidade decorrente da síntese entre, de um 

lado,  monopólios monárquicos de natureza benevolente e, de outro, a 

abolição(sucessiva) dos privilégios,bem como a busca revolucionária e 

constitucional para implementação de direitos de natureza fundamental e de 

ordem da propriedade (entre os outros elementos pós-revolução francesa) 

conduziram a um mapa legislativo e jurisprudencial que até hoje segue dominado 

pelas duas cores principais inerentes ao direito de autor: de um lado, a excessiva 

liberalização e intenção de ainda maior liberalização de acesso ao conteúdo das 

obras e de outro, a tentativa de imposição de maiores exclusividades e maior 

isolamento proprietário. Não por acaso a dualidade entre estas mesmas posições 

são as que dominam a crise do direito de autor contemporâneo.  

Neste sentido, seja no contexto inglês ou francês, todaa discussão 

ocorrida na primeira evolução histórica do direito de autor se baseou no 

aspecto econômico e no embate de forças nas análises políticas (mais 

densamente na França) e econômicas (mais densamente na Inglaterra)273. 

                                                
272Ou, pode ser dito, não se identifica com a ideia de criador. 
273  Considerações e aprimorações de direitos a sujeitos ainda pouco participativos nas 
atribuições legais como os autores (que nunca haviam sido titulares de direito  na Inglaterra) 
e cidadãos revolucionários (também autores, que alcançavam direitos em detrimento de 
privilegiados do ancien  régime. 
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Em especial, destaco o fato de que a amplitude da proteção prevista 

no artigo 1o da Lei Francesa de 1793 era algo além do normalmente atribuído ao 

direito de propriedade, em minha interpretação. A este respeito, cabe lembrar a 

indicação de Nesbit274quando este autor indica que [...]os autores  detinham os 

direitos de propriedade sobre os frutos de seu trabalho mesmo após o trabalho 

ter sido vendido a outrem. Esta era a essência do privilégio. 

Este excesso no tratamento do direito (ao se considerar um 

supervalorização da propriedade) e este duro posicionamento político do 

beneficiário do mesmofrontalmente aos que detinham o poder antes da revolução 

implica na compreensão de que havia uma necessidade de fortalecimento e 

sedimentação de direitos que fossem – em tese – contra-monárquicos. Quanto 

mais direitos houvesse que pudessem auxiliar no combate ao ancien régime, 

melhor para a revolução que, na ocasião do surgimento da Lei de 1793, já 

atravessava fase de grandes modificações estruturais. Por outro lado, e novamente 

indicando Nesbit275, este autor corretamente apontou que: 

 [...] na lei, o termo autor não carregava nem carrega uma distinção elevada, nem 
designa uma profissão em particular, tal como poeta. Ela tinha somente a intenção 
de distinguir um tipo particular de trabalho de outro, o cultural do industrial. Esta 
é a essência, o germe, a crueza essencial profunda  [...] justificado pela presença 
da inteligência humana, imaginação e trabalho que eram legíveis na obra  [...]. 

Em primeiro lugar devo dizer que, de fato, uma ausência de 

definição do conceito de autoria desde estes primórdios acabou por conduzir 

o processo de fortalecimento - nas posteriores leis de direito de autor –na 

criação de um ambiente no qual os titulares não-autores puderam exigir, 

paulatinamente, inclusões de direitos seus, em nome alheio. Como 

                                                
274Molly, NESBIT.  What was an Author? In: BURKE, Seán. Authorship: from Plato to the 
postmodern – a reader. Edinburgh University Press. Edinburgh, 2000. p. 248. Authors 
retained property rights over the fruits of their labor even after work was sold to someboby 
else. That was the essence of the privilege. 

275[...] in the law, the term author did not and does not carry with it a mark of supreme 
distincion, nor did it designate a particular profession, like poet. It was only meant to 
distinguish a particular kind of labor from another, the cultural from industrial. This is the 
gist, the germ, the deep essencial crudeness [...] justified by the presence of a human 
intelligence, imagination and labor that were legible in the work  [...] EmBURKE, Seán. 
Authorship: from Plato to the postmodern – a reader. Edinburgh University Press. 
Edinburgh, 2000. p. 249. 
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compreendo que a gênese deste processo que conduz ao déficit filosófico do 

direito de autor ocorre (ao menos formalmente) justamente com o surgimento das 

primeiras leis (modernas – Estatuto da Rainha Ana e leis francesas de 1791 e 

1793) nacionais sobre o tema276 , me parece significativo compreender que o 

fortalecimento político por meio da Lei Francesa de 1793 não foi suficiente para 

enquadrar o direito a que se referia, não obstante uma enorme clareza em sua 

disposição protetiva de garantir direitos (até mais amplos se comparados com o 

direito de propriedade então vigente) ao citar, em conjunto com o autor, algumas 

de suas categorias, tais como compositor, pintor, desenhista. 

Ora, o autor estava exemplificado mas não seria necessário descrever 

detalhadamente as suas atividades, parecendo, relativamente claro, que o que 

estava em voga era o direito inerente a estes tipos de autores, entre outros. Ocorre 

porém, que não obstante estar já presente no texto legal uma personalização do 

autor (ainda que incipiente) e o fortalecimento até mesmo desproporcional de 

seus direitos (ao menos naquele momento, com a possibilidade de diversos usos 

até a sua morte) os interesses econômicos não deixaram de ser observados e o 

desvio filosófico foi implementado com a “representatividade” dos interesses 

destes autores.   

Todo este desvio que a história proporcionou ao direito de autor - e 

que não poderia efetivamente ter ocorrido de outro modo considerando o 

momento histórico do seu surgimento - lhe causou um abalo da ordem da 

atribuição, desde o início, da justificativa filosófica que poderia auxiliar na 

solução de uma série de problemas277, 

Neste sentido, esta encruzilhada a qual foi submetido o direito de 

autor desde a sua origem (e, curiosamente, se trata da sua própria origem) fez 
                                                

276 Sendo certo porém, que a sedimentação do deficit filosófico do direito de autor se manterá 
futuramente em atividade, podendo-se afirmar, em grande medida, com a atribuição dos 
direitos conexos às empresas de radiodifusão e às companhias fonográficas, como também 
pelo desenvolvimento equivocado de atividades das entidades de gestão coletiva. 
277 Dentre os quais, o que hoje se observa, por exemplo, por meio de circunstâncias de ordem 
subjetiva, tais como legimidades artificiosamente construídas por entidades de gestão 
coletiva, por atitudes praticadas com abuso do direito por meio de corporações de 
entretenimento titulares de ativos de enormes proporções, por meio, e, por outro lado, por 
questões de ordem objetiva, como pelas alegações sistemáticas de que o direito de autor é 
intrinsecamente violador da liberdade de expressão, etc. 
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com que toda a evolução do direito de autor em qualquer dos sistemas tivesse 

como fundamento basilar a discussão de forças econômicas, desde as 

constituições revolucionárias e as primeiras leis nacionais e pelas primeiras 

convenções internacionais até ao contemporâneo Tratado de Beijing datado de 

2012. 

Todo o caminho do direito de autor tem sido trilhado numa tentativa 

de equilíbrio econômico e de embate de forças políticas, sem uma apreciação 

eficaz, efetiva e densa do ponto de vista filosófico. O caminho percorrido ao se 

tomar a trilha da resposta negativa aos direitos que decorreriam de privilégios 

eminentemente empresariais (na Inglaterra) e a resposta revolucionária “pela 

cidadania” (na França), acabaram por conduzir o direito de autor a um conflito da 

ordem político-econômica do qual este nunca mais se desvencilhou. E, nisto, a 

dualidade das linhas conservardoras e libertarianistas não tem colaborado, muito 

menos a utilização dos denominados mantras performáticos. 

Assim, prevalecem no direito de autor a tentativa constante desta 

categoria jurídica em solucionar os problemas que lhes são causados pela 

evolução tecnológica (dos tipos móveis de Gutemberg às novas tecnologias) e as 

tensões decorrentes de uma maior implementação de direitos em detrimento de 

direitos de outras naturezas que lhes sejam conflitantes. 

Ora, em suma, o que pretendo indicar é que o processo histórico 

conducente ao surgimento e aos primeiros passos do direito de autor na sua 

origem francesa ou inglesa foi moldado em aspectos de valorização excessiva 

dos valores políticos e econômicos, seja no contexto mais francamente 

declarado patrimonialista do sistema de copyright, seja no sistema de droit 

d’auteur, bem menos personalista do que eventualmente se atribui 

historicamente em sua origem (ao menos no que se refere a valores 

pragmáticos), mas paradoxalmente acentuadamente proprietarista. Neste 

último aspecto,cabe esclarecer, inclusive, devo indicar que considero o sistema 

francês menos personalista do que tradicionalmente se lhe atribui tomando em 

conta que os elementos de proteção do direito de autor do sistema de droit 

d’auteur de então baseavam-se no direito de propriedade, ainda, que 

privilegiada a propriedade dos cidadãos (citoyens), para utilizar a terminologia 
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implementada pela revolução aos destinatários dos direitos decorrentes do 

processo revolucionário (e digo isto para trazer à baila a historicidade politizada 

da discussão). A personalização no sentido da implementação de uma proteção da 

personalidade criativa do autor por meios legais ainda estava por vir, não tendo 

sido contemplada nas leis de 1791 e 1793. 

Como se pode concluir, portanto, uma das explicações para o 

início do déficit filosófico do direito de autoré o próprio entorno histórico do 

surgimento da categoria jurídica do direito de autor para a qual pretendo 

abrir uma janela para uma (re)apreciação, em especial na direção de uma 

filosofia do direito de autor. 

Considerando o fato de que o autor ainda não estava plenamente 

definido como tal, nem mesmo qual o espaço que ocupava e qual a sua função, 

não era um sujeito “ativo” ainda efetivamente participante na luta por direitos 

desta natureza278279. Ora, quem poderia combater com efetividade excessos contra 

uma condição que ostentava sem ainda a compreender? Ou ainda, que sequer 

estava claro se ostentava uma determinada posição. Isto pode ser observado, 

inclusive, ao se analisar o requerimento da Stationers Company e os resultados 

efetivos de seu requerimento quando da discussão legislativa para a criação do 

Estatuto da Rainha Ana. Se os estacionáriosapresentaram seus interesses, estes 

foram equilibrados no processos legislativo pelo próprio poder legislativo.Não há 

                                                
278 Neste aspecto em particular é importante compreender que ainda que os dramaturgos 
tenha dado início às discussões que conduziriam à lei francesa de 1791, não observado no 
ambiente do século XVIII uma maturidade nas posições dos autores por meio de exigências 
legais. O fortalecimento do direito de autor, em verdade, somente irá se inaugurar com o 
surgimento das leis nacionais e, posteriormtne, com os textos de convenções e acordo 
internacionais. 
279 Pode-se comparar este fato, por exemplo (e de modo um tanto quanto incipiente) com a 
circunstância decorrente de uma ausência de interesse e efetividade no combate às práticas 
perniciosas contra o direito de autor tais como a pirataria em países nos quais o combate a 
outras modalidades criminosas seja ainda tão ineficaz. Nenhuma polícia (em gênero e 
considerado como representante do poder de polícia do Estado) tem interesse efetivo em 
combater práticas violadoras de direito de autor enquanto tenha que solucionar crimes de 
ordem social muito mais relevantes (relevantes aqui no sentido dos dandos diretos à 
sociedade e da qualificação das modalidades criminosas. Neste sentido, é também pouco 
provável considerer aprovação da opinião pública em geral para o combate de crimes 
inerentes ao direito de autor e à propriedade intellectual em gênero. Um dos modos de se 
combater um pouco este desinteresse estatal é exatamente a especialização dos aparatos 
preventivos e repressivos das polícias, como também a própria especialização em orgãos do 
Poder Judiciário.  
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dúvida que, desde então, o lobby inerente aosagentesdo ambiente cultural autoral 

com maior poder econômico prevaleceria. E, por outro lado, como óbivio, os 

estacionários sabiam que ocupavam um espaço de tentativa de aumento de 

direitos, sem que isto tivesse que estar relacionado com qualquer figura de 

sujeito-criador para que viessem a ostentar esta luta por direitos. Os estacionários, 

portanto, os históricosantecessores dos sujeitos-criadores, atuam em nome 

próprio e nunca em nome de terceiros falseando seus interesses. Este 

pragmatismo inglês, em alguma medida, aliado a outros elementos, ajuda a deixar 

mais clara a concepção objetiva e pragmática do sistema de copyright.  

Por outro lado, as próprias circunstâncias do processo histórico 

conduziam a um desinteresse por parte do autor – que deveria ser o destinatário 

inicial e principal das leis de direito de autor. Não havendo uma sedimentação da 

posição ocupada do autor, como já indiquei, e além disto, estando evidenciado 

que as discussões de disputa políticase davam em outro campo de batalha (dos 

direitos fundamentais e de 1a geração, por exemplo e no que seria posteriormente 

sedimentado como direitos humanos) não havia espaço para discussões 

filosóficas de primeira ordem, no âmbito legal, sobre quem era o autor, o que este 

merecia, e porque este deveria ser titular de direitos.  

Tanto na Inglaterra quanto na França havia uma necessidade 

pragmática de assegurar direitos, mas este fato parece bem mais evidenciado na 

França, considerando o contexto revolucionário. 

Esta era a resultante de um processo histórico baseado na atribuição 

continuada de privilégios e direitos (pelos sucessivos e fortalecidos privilégios a 

não-autores - Inglaterra) e no combate aos privilégios (que possuíam significado 

representativo do ancien régime - França). 

A consideração do valor da pessoa na França foi bastante mais 

acentuada que na Inglaterra, mas ainda assim não foi suficiente para uma reflexão 

puramente filosófica que conduzisse a um  porquê atribuir um direito de autor 

considerando-se a filosofia como matriz para resposta a este pergunta. Este vácuo 

reflexivo jusfilosófico era justificado por valores de ordem econômica e política. 
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Econômica porque, no caso dos editores (titulares de direitos de autor 

no sistema de commom law inglês) havia a justificativa pelos investimentos 

promovidos para a produção dos exemplares de obras. E a continuidade desta 

relação era buscada pelos estacionários e demais empresários.Tomando 

emprestado esta concepção, o sistema a foi aplicando ao autor, (inicialmente) de 

forma deficiente, pois considerava o autor um investidor, mas não do ponto de 

vista do investimento financeiro, mas de esforço transformativo, o que seria 

facilmente amparado pelas tese lockeanas de transformação de um bem comum 

em um bem particular, ao ser retirado do estado de natureza280. 

No que se refere à valoração política, esta decorre do conflito de 

interesses e busca de maiores condições jurídicas por meio de uma sedimentação 

de direitos. No caso francês, é acentuadamente evidente que os revolucionários – 

num sentido geral – e a assembléia nacional – ainda que pudessem ver algo de 

relevo na necessidade de proteção do autor por meio de uma atribuição de 

exclusividade ou sob o enfoque de uma propriedade artístico-literária, possuíam 

um sem número de outros interesses que estavam em jogo para que fossem 

implementados como direitos.Ora, se ainda hoje o interesse em direito de autor e 

propriedade intelectual é incipiente se levado em conta e comparado com as 

demais categorias do direito281 e se ainda se observa desviosnas argumentações 

promovidas pelos conservadores e pelos libertarianistas, com argumentos 

retóricos e baseados em razões econômicas e políticas, estes fatores eram ainda 

mais presentes no surgimento histórico do direito de autor, em ambos os sistemas 

nos quais este foi “gerado”. A situação de descompasso se agrava quando se 

precebe que as tomadas de posições políticas ocorriam justificadamente por  

considerações de ordem filosófica. Ocorre porém, que com tudo isto, exatamente 

as duas ideias principais relacionadas ao direito de autor (o conceito de 

propriedade e a exclusividade) surgiram no contexto legislativo francês da 

revolução. O que não foi ainda estabelecido foi o conceito de um equilíbrio, mas 
                                                

280 Ver capítulo 2 no que se refere à Locke. 
281 O que se percebe pela defasagem de ensino da disciplina nos cursos superiores; pela 
ausência de especialização dos órgãos do Poder Judiciário; pela produção acadêmica 
incipiente, ente outros fatores. Claro que esta apreciação é relativizada com estes fatores 
quando comparados com categorias jurídicas mais abrangentes, tais como o direito penal ou 
o direito contratual, e outras de mesma dimensão em termos de complexidade e diversidade 
de institutos. 
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que, naquele momento, efetivamente não se poderia esperar pela ainda pouca 

definição do que seria o direito de autor e, por outro lado, porque o fator relevante 

era impedir os privilégios, símbolo ostentatório do status quo ante.   

Foi este, portanto, o ambiente histórico primordial que promoveu o 

início do déficit jusfilosófico do direito de autor que desde então está em voga. 

Por outro lado, uma comprovação destes elementos poderia ser 

alcançada ao se analisar o fato de que os intérpretes, ainda que ostentassem uma 

posição de destaque na ocasiãonão foram contemplados nem no Estatuto da 

Rainha Ana nem na Lei Francesa de 1793. Enquanto no primeiro havia uma 

extensão dos direitos dos estacionários a outros, incluindo-se o autor, na segunda 

havia a consideração de algumas variações de autores282. Dito de outra forma, a 

ausência de consideração legislativa sobre a figura dos intérpretes, que 

apresentam uma consideração social bastante relativa (e chegaram a ser 

considerados os verdadeiros “autores” das obras pela sua participação, em 

especial na transmissão oral das obras)pode significar o resultado do descaso com 

as posições então ostentadas pelos intérpretes283. 

Ou seja, uma análise pormenorizada do surgimento da ambas leis 

nacionais acaba por indicar que não houve um movimento de consideração do 

autor como sujeito participante ativo da sociedade inglesa, mas da consideração 

deste de forma indireta, no rastro dos estacionários. Por outro lado, no surgimento 

francês, a categorização se deu na direção da (re)afirmação da exclusividade 

amparada no conceito de “propriedade privada” (ainda que a lei não utilizasse 

esta expressão no seu artigo 1o e como uma forma de garantir direitos 

revolucionários, combatentes por si só, do Ancien Régime. A implementação dos 

direitos na Inglaterra era uma espécie de aproveitamento de um fato histórico (de 

um continuum) e na França uma espécie de aproveitamento de uma forma de 

combate (aos privilégios, que eram então execrados.) por força da instituição de 

leis por meio de umasujeitamento (ainda não bem delineado) de uma figura que 

                                                
282 Autores literários, compositores, pintores, desenhistas - Artigo 1o da lei de 1793. 
283 A este respeito ver o capítulo 1 (1.5.) em que indico o procedimento de Le Chapelier no 
intento de atribuir direito semelhante a atores (na relação com os dramaturgos) e impressores 
(na relação com os autores literários).   
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ainda era incipiente como participante social – o autor. Diante deste panorama, a 

constatação da exclusão ou simplesmente não consideração dos intérpretes é 

importante elemento de análise que serve como um componente de comprovação 

de que uma categoria autonomamente observada não foi considerada na formação 

do direito de autor. Mesmo que esta circunstância não possa ser considerada a 

comprovação inquestionável da exclusão do autor dos processos legislativos 

ccmo sujeito ativo, é relevante observá-la sob este enfoque e neste contexto.       

Obviamente que todos estes elementos são de enorme valor sintético 

e resumem um processo evolucionário histórico delongos anos. 

A síntese de todo o processo histórico do direito de autor se faz 

efetivamente na compreensão do déficit filosófico 284  decorrente do processo 

histórico inicial e do desenvolvimento de outros elementos a posteriori de seu 

surgimento como direitos dos autores, da exclusão inicial dos intérpretes e do 

fortalecimento posterior dos demais titulares de direitos conexos. Aliás, este 

último fator pode ser considerado um dos maiores exemplos do déficit filosófico 

do direito de autor, que transforma (em conjunto com a capitalização acentuada 

do direito de autor por parte de seus poderosos titulares) o chamamento de Le 

Chapelier num poderoso mantra performático pela utilização descabida e 

(equivocadamente) vulgarizada da ideia de que a propriedade intelectual é a mais 

sagrada das propriedades, até porque, Le Chapelier não havia feito referência ao 

conceito de propriedade intelectual, mas havia indicado que a mais sagradas das 

propriedades é oproduto do trabalhoda mentede um escritor285. Insisto, isso não 

significa dizer que os titulares de direitos conexos não devam receber esta 

condição, especialmente no contexto internacional, mas que a inclusão num 
                                                

284 Estedéficit, ainda que não seja assim nomeado por outros autores, para ser identificado 
por alguns que o enxergam em outras situações históricas, como é o caso de Kathy 
Bowreyquando a autora indica que[...] após os debates do século XVIII sobre a propriedade 
literária, houve uma mudança jurisprudencial longe de uma preocupação de que a lei 
reflete a propriedade "natural" no esforço (trabalho) mental, para uma análise 
"conseqüente" dos méritos de concessão de um direito 284 . Tradução livre do 
trecho:Following the 18th century literary property debates, there was a jurisprudential shift 
away from a concern that the law reflect the "natural" property in mental labour, to a 
"consequential" analysis of the merits of granting a right.EmBOWREY, Kathy. The Outer 
Limits Of Copyright Law -Where Law Meets Philosophy and Culture, Law and Critique, 
2001pp. 1 à 24. (Vol 12:1), Em http://www.chickenfish.cc/copy/ Acessado em 22/01/13 .  p. 
09. 
285Est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain. 
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mesmo arcabouço de direitos com fundamentação empresarial e não criativa com 

o direito de autor são um denso obstáculo filosófico, para dizer o mínimo.   

Observe-se que a sacralização da propriedade intelectual é facilmente 

observável ainda que não se trabalhe com a noção de mantra performático. E há 

outros modos de identificar o problema, como o faz Lewicki286, ao indicar que há 

uma imagem quase teológica do direito de autor. Como se verá, entendo que 

assiste razão ao autor na abordagem, que é somente um outro modo de nomear as 

coisas, pois ainda que Lewicki não trabalhe com a figura dos mantras 

performáticos ou algum conceito que lhe seja equivalente, o especialista percebeu 

com enorme clareza esta concepção exageradamente ideologizada. Aliás o autor 

aponta, com correção, na sua tese de doutorado, a necessidade evidente de se 

observar o direito de autor consoante a sua historicidade. Realmente esta 

historicidade é pouco presente, para dizer o mínimo, nas análises sobre direito de 

autor, em especial nas de tendência mais conservadora. Mas para além desta 

concepção, deve ser levado em conta que também algumas tendências 

libertarianistas preferem olvidar algum conteúdo da historicidade do direito de 

autor. 

Por fim, e neste caso, a crítica se impõe a ambas as tendências 

(conservadora ou libertarianista) e diferentes escolas, vejo que o principal 

elemento da ausência da historicidade é o ignorar a invasão da filosofia pela 

linguagem e portanto, ter deixado de construir a resposta do porquê do direito de 

autor pela via hermenêutica. 

O que pretendo com este texto é exatamente não permitir a mantença 

deste vácuo analítico que, ao fim e ao cabo, se não compreendido, manterá vivo o 

déficit filosófico do direito de autor que necessita ser preenchido com novas 

concepções conceituais-interpretativas pela via da hermenêutica contemporânea. 

                                                
286LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor – releitura na perspectiva do 
direito civil contemporâneo. Tese de doutorado apresentada na UERJ, Rio de Janeiro: 2007, 
p. 266. 



 
 

157 
 

Por outro lado, entendo que contemporaneamente há muitos modos 

de acentuar o defícit filosófico que historicamente surge com o próprio direito de 

autor e, evidentemente, em sua historicidade e de seus antecedentes. 

Um deles é a concepção de que o sujeito-criador deveria se adaptar à 

nova realidade da distribuição de obras (o que significa também à distribuição  de 

produtos). Fala-se muito que com os novos modos de distribuição de produtos 

artísticos, que o autor não poderia ser beneficiado economicamente com uso da 

obra por determinado período de tempo ou mesmo sob as condições que o direito 

de autor conduz a que ele seja beneficiado, especialmente pela natureza exclusiva 

do direito. E pergunto: por que não? Não houve rompimento paradigmático que 

indicasse uma nova a compreensão do processo criativo que conduza a novas 

formas de exercer o direito economicamente. Continuo acreditando que é justo do 

ponto de vista filosófico (justificamdo-me pelo círcuo criativo) e adequado, do 

ponto de vista econômico, que alguém que crie algo tenha o benefício da 

possibilidade de remuneração por período razoável por razões filosóficas 

(entendo como merecido que o atuar no circulo criativo é suficiente para isso, ou 

seja, a transmissão ou tradução do perceptível ao sensível) e que do ponto de vista 

econômico é razoável que haja uma remuneração decorrente desta mecânica 

circular (que a filosofia explica pelo círculo criativo). Assim, o senso comum 

autoralista de cariz libertarianista insiste que o autor (sujeito-criador) deve aceitar 

o fato de que não poderá ser remunerado como no do sistema tradicional ou que 

deve procurar outras formas de fazer circular a obra. A questão se centra no 

seguinte: a distribuição das obras fez modificar o modo de remuneração e de 

acesso as obras, primeiro este, depois aquele, dependendo da perspectiva. Dizer 

que há uma nova forma de remuneração é razoável, mas dizer que deixa de ser 

justo receber pelo ato criativo em decorrência da forma de distribuição ter sido 

modificada, é uma utilização de argumento econômico justificando o filosófico e, 

no mais, é um olhar a posteriori e conclusivo da dificuldade ou impossibilidade 

no exercício de alguns direitos. O direito não pode, pelo seu fracasso, tentar 

justificar filosoficamente o que é o mais justo do ponto de vista, pelo menos, da 

filosofia ética. A resposta de que a justificativa filosófica é modificada pelo modo 

de distribuição busca uma fusão de um olhar econômico com um olhar filosófico, 

pois ignora a reflexão sobre o justo do ponto de vista da filosofia. Nao é correto, 
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adequado nem justo que deixe de haver uma concepção filosófica sobre o ato de 

criar pelo simples fato de que a distribuição modificou o seu modo de atuar sobre 

o direito de autor. São dois pontos de vista diferentes: um é conclusivo: de fato, a 

tecnologia alterou o modo de distribuição. Outro é de outra natureza, filosófica, 

que não é a conclusão do anterior. Ou seja, do fato de que a distribuição de obras 

modificou o modo de possibilidade de remuneração não pode ser a resposta para 

modificar-se o modo de remuneração como se o sujeito-criador não pudesse mais 

ser remunerado pelo ato da criação por longo período de tempo. A interposição 

do argumento econômico afronta a filosofia neste particular aspecto, 

desconsiderando-se a sua importância e os seus resultados. Não se pode modificar 

uma jusitificativa filosófica atribuída a um direito pela dificuldade do exercício 

do direito, especialmente por problemas de ordem (direta ou indiretamente) 

econômica. 

Assim, não entendo que simplesmente responder à necessidade de 

alteração de remuneração decorre da diferença na distribuição tecnológica. 

Esta fusão, proposta pelos autores libertaranistas é alimentadora do 

déficit filosófico do direito de autor na contemporaneidade, aumentando a sua 

distância entre a compreensão filosófica e os resultados pragmáticos que o direito 

de autor propõe.  

É importante, portanto, que se compreenda que seja no início dos 

tempos do direito de autor, seja na contemporaneidade, o deficit filosófico deve 

ser compreendido para que o seu vácuo possa ser preenchido com valorações 

filosóficas concretas, o que inclui a compreensão de que o que é justo deve ser 

implementado, como direito, também ao sujeito criador e que não se pode 

permitir uma disfunção do direito por meio desta espécie de curto circuito que em 

nada contribui para a solução do déficit filosófico. Modificar o direito e atribuir-

lhe outra natureza é outra possibilidade, que não significa, de modo algum, 

reconduzir valores econômicos vestidos artificialmente de filosóficos. 
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1.8. A falta de difusão de uma cultura do direito de autor também é uma 

consequência do processo histórico. 

Compreendendo o processo do surgimento histórico do direito de 

autor é correto afirmar que houve uma enorme evolução, não somente em sua 

sistemática, mas também na apreciação dos valores em causa. Caso fosse 

observado o direito de autor em seu início com o olhar de hoje, certamente muitos 

equívocos seriam então desfeitos e, no meu entender, se ocorresse uma análise 

efetiva dos valores filosóficos, muito teria sido modificado.  

Por outro lado, e mesmo com um amadurecimento de novas ideias e 

diante da percepção da necessidade de um equilíbrio, quer parecer que este 

mesmo amadurecimento do direito de autor se deu, em verdade, por conta da 

relação de forças de valor econômico, mas do que efetivamente um equilíbrio da 

ordem filosófica. 

Em linhas gerais, e visto os aspectos da origem não-jusfilosófica do 

direito de autor, também não existe um projeto de culturalmente ampliar o 

respeito pelo direito de autor, sendo mais evidenciado, na sociedade, a atribuição 

de direitos para os titulares e uma oposição sempre voltada a indicação de que os 

usuários de direito de autor seriam inadimplentes ou verdadeiros foras-da-lei. 

Não percebo uma valorização do esclarecimento sobre a necessidade de proteção 

do que decorre do processo criativo do autor. Ocorre que, diferente de outras 

categorias jurídicas, tais como os direitos humanos, o direito de autor não é, por 

assim dizerauto-explicativo ou auto-compreensivel. Ainda hoje há muitas pessoas 

com mais ou menos esclarecimento de ordem de uma cultura geral mediana que 

não tem conhecimento específico sobre quais atos seriam atos violadores de 

direitos de propriedade intelectual ou sua espécie do gênero, direito de autor. Na 

mesma medida, há ainda muitas pessoas que desconhecem o quanto pode ser 

objeto de proteção pelo direito de autor. Não raro se pode escutar: - Como faço 

para proteger a minha ideia? Ou mesmo: Posso patentear uma ideia? Estas 

perguntas são basilares em direito de autor e em propriedade intelectual de um 

modo geral e muitíssimo comuns, ainda hoje. Quando digo que o direito de autor 

e a propriedade intelectual (ou os direitos intelectuais se se preferir utilizar esta 

terminologia) não são auto-explicativos estou exatamente me referindo ao fato 
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decorrente de uma falta de conhecimento que faz parte da (ausência de) cultura 

geral sobre o direito de autor. Enquanto no direito penal praticamente qualquer 

pessoa tem conhecimento de que um roubo ou furto são puníveis, pelo menos, 

com uma pena de prisão ou multa287 e como parece ser de absoluto conhecimento 

geral, como também é difundida a ideia de que a tortura não é uma modalidade de 

prática social aceita pelas sociedades contemporâneas e nos Estados 

Democráticos de Direito288, no direito de autor há dúvidas sobre incontáveis atos 

que poderiam ser,ou não, contrários à lei. Há dúvidas, no senso comum, sobre se 

o uso de material protegido por direito de autor, em algumas circunstâncias 

poderia ser livre (no caso do países de tradição de copyright por meio do instituto 

do fair use, e nos do sistema de droit d’auteur, por meio de limitações); se a 

utilização de obras anônimas ou órfãs é livre, bem como se a utilização de obras 

musicais no ambiente privado e da própria execução pública de obras em 

ambientes familiares deve ser objeto de prévia autorização. 

Ou seja, ao se comparar – e para tal trago propositalmente um 

exemplo radical – a prática da tortura com delitos penais e ilicitudes civis do 

direito de autor, evidencia-se que existe uma cultura muito mais acentuada de 

outras categorias de direito do que o direito de autor. O argumento contraposto 

evidentemente será o de que o direito de autor não possui a mesma necessidade 

de proteção que os direitos humanos e, por exemplo, a necessidade do combate a 

prática da tortura, argumento no qual concordo plenamente. O que afirmo - e 

reafirmo - é que não houve uma disseminação do entendimento dos institutos do 

direito de autor de modo a  favorecer a cultura inerente a esta categoria jurídica e 

estabelecer uma relação de forças mais equilibrada. 

Ou seja, entidades de gestão coletiva de direitos fazem questão de 

tratar os inadimplentes ou maus pagadores como vilões, quase como fascínoras 

que devoram os mantimentos e alimentos dos autores (romantizados) e seus 

filhos. Por outro lado, os pretendentes a não pagadores e os não pagadores 

                                                
287E outras bem mais gravosas, concernente o ordenamento jurídico. 
288 E digo isto independentemente da desvaloração ética da prática da tortura, que 
eventualmente, poderia ser questionada por algumas sociedades, mas que até estas mesmas 
saberiam que há um certo consenso universal de que esta não é uma prática lícita ou 
eticamente aceitável. 
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efetivos de direitos asteiam falsas bandeiras libertárias, quando na verdade se 

procupam com o pagar sempre menose gastar o mínimo com despesas de 

qualquer ordem, independentemente de valorações éticas inerentes à justificativas 

de ordem filosófica do direito de autor289. Esta história, com diversos matizes, 

vem se repetindo de diversas formas no âmbito das convenções internacionais de 

direito de autor, nas relações entre os países ao buscar defender seus interesses e, 

obviamente, nos lobbies legislativos e judiciais na defesa de um ou outro 

interesse. 

Desta forma, as leis e decisões judiciais refletem, e indepentemente, 

os conflitos que lhes são apresentados pelos (legitimamente) interessados, mas 

nunca sob o viés do fazer filosofia ao estabelecer direitos. Os conflitos se dão, 

portanto, na seara econômica ou política e por meio do uso dos mantras 

performáticos. 

Ora, a filosofia nunca foi nem possivelmente será um tema de 

interesse de legisladores ou de juízes, em especial com a força e densidade que se 

deveria esperar de suas discussões. Desta forma, não há como se atravessar e 

romper a barreira e o déficit filosófico na filosofia do direito de autor senão pelas 

concepções doutrinárias de modo insistente e, por outro lado, por meio de uma 

sedimentação cultural efetiva do que está em jogo no direito de autor mas, muito 

mais do que isto, do que justifica a sua existência como categoria jurídica, sob um 

viés filosófico. Este déficit filosófico aparece no direito de autor desde os seus 

primórdios, desde a atribuição de exclusividades exacerbadas que sofrem 

oposição dos usuários de obras. 

Não espero, por outro lado, qualquer comportamento decididamente 

ético por parte dos defensores radicais do direito de autor que se baseiam em 

premissas autoritárias e imposicionais, como também não espero qualquer 

valoração ética efetivamente real e pura dos que defendem, com unhas e dentes, 

uma liberalização total do direito de autor no ambiente em que hoje se operam as 

                                                
289 Ora, neste sentido, a experiência indica que nenhum grande devedor, seja provedor de 
conteúdo, emissora de televisão, rádio, etc. pagaria inquestionavelmente qualquer direito que 
lhe fosse cobrado, ainda que a cobrança lhe fosse equilibrada e justa, e que fosse 
amplamente reconhecido o direito como uma medida de justiça distributiva. 
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relações culturais. O que assistimos é uma embate alimentado por premissas 

falsamente filosóficas que se baseiam em interesses econômicos de maior ou 

menor magnitude e cujo ambiente de conflito é político. 

E, no fundo destas discussões, encontra-se o compositor iniciante, o 

pequeno escritor, a pequena rádio comunitária, o estudante hipossuficiente e 

todos aqueles que deveriam ser os destinatários destas tensões, em toda a sua 

magnitude, com seus argumentos contidos de ideias próprias, razoabilidade, 

constatações pragmáticas e relações empíricas com o direito de autor e suas 

dificuldades. 

Toda esta problemática não é exclusivamente contemporânea, ainda 

que realmente tenha se intensificado na contemporaneidade, em especial com as 

novas tecnologias e com a sociedade tecno-comunicacional. 

Por outro lado, o que se observa são outros conflitos: o Google 

alardeando a necessidade de liberdade de acesso à cultura e liberdade de 

expressão enquanto lucram bilhões de dólares e pretendem criar o maior acervo 

de obras acadêmicas do mundo290 e o maior site de compartilhamento de vídeos 

(YouTube).  

Por outro lado, a Elsevier, grande empresa de distribuição de 

conteúdos, lucra milhões de libras esterlinas e, em conjunto com outras editoras 

centralizadoras de conhecimento científico vem aumentando o seu banco de 

dados em proporções gigantescas, pretende defender o copyright em nome dos 

autores científicos (sujeitos-criadores) que mais que tudo necessitam ter acesso às 

                                                

290Ver a este respeito a importante obra de DARNTON, Robert A questão dos livros – 
passado, presente e futuro. Companhia dos Livros. São Paulo, 2010. bem como na entrevista 
de Darnton ao Programa Roda Viva disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=MKOxc6x3yeU realizada no dia 24/09/12  e outras 
disponíveis em http://www.youtube.com/watch?v=MKOxc6x3yeU (Roda Viva).  Robert 
Darnton: The Library in the Digital Age, disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=ojiVpu7x8zE (TVO). Apresentação (palestra de Robert 
Darnton na Harvard Book Store). Robert Darnton: The Case for Books disponível 
emhttp://www.youtube.com/watch?v=E10hbZXHHm4. 
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revistas acadêmicas e científicas publicadas pela empresa, mas para o acesso aos 

bancos de dados, o valor é significativamente alto. 

Empresas de grande porte, por outro lado, pretendem alardear estas 

ideias apoiando entidades e organizações da sociedade civil  com abrangência 

internacional que possam ainda mais fortalecer o conflito artificial, num espécie 

de guerra de guerrilha no setor autoral, com o uso, tanto quanto possível, dos 

mantras performáticos.  

 

 

 

 

 

2. ANÁLISES DAS PRINCIPAIS ESCOLAS FILOSÓFICAS ATRIBUÍDAS 

AO DIREITO DE AUTOR. 

 

Como já pude indicar, para a completa compreensão do contexto da 

hermenêutica da criação artística e do conceito de círculo criativo é importante 

efetuar análises quanto à aplicabilidade de teses filosóficas (e examinar qual a 

medida de suas eventuais aplicabilidades ao direito de autor). 

Entendo que são indispensáveis as análises das principais escolas ou 

tendências filosóficas para se alcançar a(s) efetiva(s) dificuldade(s) que 

conduziu(iram) ao déficit filosófico do direito de autor, especialmente se houve o 

sustento de textos legislativos baseados em ideias filosóficas (como alardeiam) os 

autoralistas. 

Por outro lado, deve-se levar em conta a natureza e a biografia de 

cada um dos filósofos cujas ideias se atribuem acentuado valor no âmbito do 

direito de autor para não se alcançar resultados ingênuos e direcionados a 

determinadas funções (e valores não filosóficos). 

Também devo indicar que os textos tradicionalmente considerados 

como clássicos para discutir as relações de direito de autor de grandes filósofos 

são, em sua maioria, textos que não se relacionam com o direito de autor (como 
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no caso de Locke e dos utilitaristas) 291 ou textos de segunda linha no pensamento 

filosófico do autor (no caso de Kant, por exemplo292), não sendo tal fato indicado 

pelos autoralistas de um modo geral. Desejar atribuir, por exemplo, grande 

importância na história da  filosofia ao texto Da irregularidade na publicação de 

livros de Kant, considerando o que efetivamente foi desenvolvido por este autor 

na filosofia moral na Metafísica dos Costumes ou na Crítica da Razão Pura é 

inadmissível ou, pelo menos, um pouco pretensioso por parte dos autoralistas. 

No mesmo sentido não se pode pretender induzir e contribuir 

negativamente ao senso comum autoralista fazendo-se referência ao Segunto 

Tratado de Locke como se o direito de autor estivesse então presente, mesmo que 

metaforicamente. 

O valor do texto kantiano, por exemplo, se dá pelo pioneirismo, e não 

por uma acentuada profundidade do ponto de vista filosófico, ainda que eu não 

negue a sua importância e o enorme contributo ao direito de autor. No caso de 

Kant, em particular, entendo que outros elementos, como, por exemplo a 

revolução copernicana que o filósofo operou, acabam sendo mais acentuadamente 

significativos para o direito de autor, ainda que esta ideia não esteja presente do 

senso comum autoralista. 

Por outro lado, no caso das demais tendências filosóficas sempre 

atribuídas (ou mesmo acolhidas) pelos autoralistas, quais sejam, os pensamentos 

utilitaristas e o ideário proprietarista de Locke são - e devem ser observados, 

insisto, como contributos genéricos, como influências ao entorno do direito de 

autor e não como fundamentos tendentes a solucionar as tensões já existentes 

nesta categoria jurídica desde os seus primórdios. 

E, a esta ideia que indica a imperfeição de aplicabilidade das teses 

classicamente atribuídas às quais vou indicar a existência de um leito de procusto, 

que, por si só é suficiente para conduzir-me a uma análise sob um olhar da 

filosofia, mas agora compreendido pós-giro linguístico. 

Por outro lado, é fundamental também justificar ainda que 

brevemente, a exclusão de alguns pensadores do presente estudo, ainda que suas 

                                                
291Como o principal texto de Locke, Segundo tratado sobre o governo civil que denomino 
também simplesmente por Segundo Tratado. 
292 E até mesmo Fichte. 
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teses tenham importante significado no âmbito da filosofia genericamente e 

alguma importância no direito de autor. 

É o caso, por exemplo, de Fichte, que também escreveu um 

importante texto sobre direito de autor293, mais especificamente sobre o tema da 

publicação de livros, que, como se constata, era o universo plausível para as 

dicussões sobre o direito de autor, muitas vezes sequer recebendo (esta categoria 

jurídica) tal denominação.  

Ocorre que fiz a opção de não tratar também longa e analiticamente 

sobre o texto de Fichte por algumas razões: Em primeiro lugar, o corte analítico 

que promovi inclui uma tríade de linhas de pensamento aplicáveis ao direito de 

autor e compreendi que, inicialmente, as análises profundas de Fichte como 

foram feitas para a tríade indicada (Locke, utilitaristas e Kant) poderia tranformar 

o estudo em um texto ainda mais longo do que efetivamente já se manifestaria. 

Por outro lado, entendo que parte do significado do entendimento de 

Fichte estava já bem delineado nas concepções da tríade apontada. 

Fichte, portanto, contribuiu para uma colaboração e construção de 

ideias para o direito de autor, mas pela exaustividade das análises de outras linhas 

filosóficas, vi por bem efetuar breves comentários sobre o texto do autor, ainda 

que o mesmo mereça receber estudo mais detalhado em estudo de outra lavra. 

Além disto, o texto de Fichte comportaria uma análise mais detalhada 

do desenvolvimento do direito de autor alemão, o que comporta outra análise, 

pois no corte que efetuei, e sem nenhum menosprezo ao direito alemão ou ao 

direito norte-americano, somente para citar duas relevantes escolas do direito de 

autor, vi por bem construir as concepções filosóficas considerando como fontes 

primordiais os primeiros textos legais dos sistemas de copyright e droit 

d’auteur294sobre direito de autor e seus antecedentes e consequências históricas. 

Até porque, não se pode esquecer, não se trata de um estudo completo da história 

                                                
293Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel, 
e que pode ser traduzido com o nome deProva da irregularidade na impressão de livros. O 
texto de Fichte está disponível em http://copy.law.cam.ac.uk/record/d_1793 na sua versão 
inglesa: Proof of the Unlawfulness of Reprinting: A Rationale and a Parable. 
294 E isto justifica, portanto, a exclusão das análises do texto da lei norte americana de 1790 e 
da lei dinamarquesa de 1741, pois os fundamentos dos dois sistemas se encontram 
primordialmente no direito inglês (Estatuto da Ranha Ana de 1710) e no direito francês 
revolucionário (1791 e 1793). 
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do direito de autor, mas um texto para alcançar justificativas filosóficas para a 

categoria. 

Especificamente sobre Fichte, é importante porém salientar a 

importante concepção desenvolvida pelo autor em separar o conteúdo das obras 

publicadas e os suportes físicos. Fichte não tratou de indicar questões como Kant, 

quando este conduz à concepção de direitos de ordem pessoal do autor, mas 

diferenciou, em texto de 1791, o que é bastante significativo, o suporte físico e as 

ideias e seu desenvolvimento proposto sob determinada forma. Esta seria uma 

bem sintética indicação resumida da ideia geral de Fichte. 

Por outro lado, talvez o grande mérito de Fichte tenha sido 

exatamente o de promover a discussão sobre o conteúdo das obras publicadas, a 

sua forma, o seu aspecto como ideias e o próprio suporte físico, como elementos 

diferenciados entre si.  

Ao diferenciar o conceito do que era criador e o modo por meio do 

qual este chegava ao público, o autor alemão diferenciava o suporte físico do 

resultado criativo sobre determinada forma e as próprias ideias desenvolvidas, 

afirmando, portanto, a sua posição: Para começar, então, o princípio: Nós (os 

autores) somos os legítimos proprietários de uma coisa sobre a qual a 

apropriação por outra pessoas é fisicamente impossível. Esta é uma proposição 

que é imediatamente auto-evidente e não precisa de mais nenhuma prova295. 

Por outro lado, entendia que quando a obra chegava ao conhecimento 

do público, passavam a ser de todos, uma espécie de commons em alguma medida 

similar ao commons lockeano e, por isso, outro motivo para não adentrar-me em 

detalhes na obra de Fichte, não obstante a natureza clássica do seu texto. Fichte 

entendia, sobre esta concepção, que: Ao adquirir o livro como tal adquirimos a 

possibilidade de apropriar-nos das idéias do autor, mas para transformar essa 

possibilidade em realidade, nós devemos investir no nosso próprio trabalho296. 

                                                
295  Traduzido da versão inglesa acessasa em 23/02/14 disponível em  
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_d_1
793&pagenumber=1_6&imagesize=small#TranslationDisplay : To begin with, then, the 
principle: We are the rightful owners of a thing the appropriation of which by another is 
physically impossible. This is a proposition that is immediately self-evident and needs no 
further proof. 
296  Traduzido da versão inglesa acessada em 23/02/14 disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_d_1
793&pagenumber=1_6&imagesize=small#TranslationDisplay Na versão original:By 
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Há semelhanças, como se pode observar, com o entendimento de Locke, com a 

diferença de que Locke atribuía ao esforço laboral a possibilidade de um 

commons passaria a ser uma propriedade. Já em Fichte, se observa uma maior 

exigência para que a concepção do esforço se dê numa concepção de 

desenvolvimento nas ideias (e mais, aqui as ideias é que passavam à condição de 

commons). Talvez este aspecto seja bastante significativo para compreender uma 

diferença entre os sistemas de common law e romano-germânico. Enquanto no 

primeiro o esforço seria suficiente para uma proteção por meio de uma categoria 

jurídica (a qual, denominou-se inclusive do modo bastante pragmático e 

objetivista), no direito sistematizado no sistema romano-germânico é exigido algo 

mais, que é a modificação das ideias originais. Esta concepção, devo admitir, está 

muito mais aproximada das teses que desenvolvo sobre o círculo criativo no 

presente estudo. 

Vistas estas linhas sobre Fichte, o meu ponto de partida para a 

apreciação da tríade e a não inclusão deste autor de modo profundo no estudo, se 

deu pelo fato de que, não obstante a importância inquestionável deste autor na 

história da filosofia, as discussões inerentes ao direito de autor propostas por 

elenão tiveram a mesma projeção que as que tiverem por parte nas análises dos 

autoralistas em gênero, do que as desenvolvidas com mais detalhes sobre autores 

como Locke e Kant. 

No mesmo sentido foram excluídas as análises de Hegel também do 

texto, já que Hegel, não obstante tenha tratado de forma densa e significativa 

sobre o Direito e sobre alguns de seus fundamentos que poderiam interessar ao 

direito de autor (como a propriedade e conceitos sobre direitos de personalidade), 

este interesse seria diagonal, por exemplo, nas análises sobre o direito de autor. 

No mais, as análises de Hegel seriam efetivamente muito mais densas do que 

somente sobre o direito de autor, de tal sorte que se correria um grande risco em 

implementar-se um desvio significativo do tema explorado no texto, até mesmo 

porque pelo menos um outro autora da envergadura de Hegel jea fazia parte do 

estudo, sendo certo que este havia escrito especificamente sobre direito de autor, 

que é o caso de Kant. 

                                                                                                                                                  
purchasing the book, that is, we acquire the possibility of appropriating the author's ideas; 
but to transform this possibility into reality, we must invest in our own labor. 
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No mais, há outro importante e definitivo aspecto: o maior número de 

analistas históricos do direito de autor e autoralistas que vem desenvolvendo 

ideias sobre o surgimento as justificativas filosóficas do direito de autor (ou, de 

modo mais amplo, da propriedade intelectual) tem em Locke e Kant os 

fundamentos ideológicos (e aqui no sentido das ideias mas também de 

ideologismos justificantes) que traduzem o desenvolvimento do direito de autor e 

da propriedade intelectual, esteja-se ou não de acordo com as teses apresentadas e 

desenvolvidas pelos analistas (e pelos autores primígenos). 

Por isto entendi que a escolha de autores não estudados com a mesma 

força que outros tão densamente citados e estudados talvez fosse uma concepção 

desviante da minha parte. Isto não significa, porém, que seus entendimentos (de 

Fichte e Hegel, funadamentalmente) foram desprezados, mas que eu já estaria 

traçando uma linha determinante sobre autores que não haviam sido apontados. 

Ora, uma parte inicial do estudo se referia a compreender se as determinações 

quanto às justificativas filosóficas para o direito de autor estavam sendo corretas 

ou não, tomando por base os autores clássicos estudados. Ao promover uma 

escolha diferenciada da maioria dos autores, estaria já desviando as concepções 

científicas. Era, portanto, fundamental estudar as linhas mais diferenciadase 

conflitantes e observar quais eram densamente mais contraditórias entre si, 

incompatíveis ou cujas significações eram distintas. Daí, Fichte, pouco citado 

pelos autoralistas como um autor dos quais os intérpretes tenham baseados suas 

concepções, e Hegel, sem determinações específicas quanto ao direito de autor, 

não receberam atenção como Locke, os utilitaristas (especialmente Betham e J. S. 

Mill) e Kant. 

 Feitas estas breves justificativas, as primeiras teses a serem analisadas e 

criticadas são as ideias de Locke, seguidas das análises dos utilitaristas, e, por 

fim, as ideias de Kant e ainda que em desobediência à cronologia dos autores 

estudados. Este fato se refere ao fato de que as ideias de kant são 

significativamente mais contributivas ao direito de autor do que as dos 

utilitaristas,  que contribui para uma melhor dinâmica do texto. 

2.1. Da justificativa filosófica pelo direito natural/laboral de matriz lockeana. 
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Locke propôs alguns elementos referentes à propriedade que ainda hoje 

possuem extremo valor doutrinário para a compreensão do que deve atribuir o 

direito a este conceito 297 . Não parece haver dúvida, deste sentido, que seu 

pensamento se baseia numa concepção de direito natural, como se verá adiante298. 

O filósofo inglês pode ser visto como um idealizador de um conceito 

de propriedade que então estava sendo discutido com outras finalidades que não 

as que hoje se discute no âmbito da propriedade intelectual. 

Locke, como sabido, respondia ao texto O Patriarca de Robert 

Filmer 299  que obviamente também não fazia considerações sobre propriedade 

intelectual ou sobre direito de autor. A teoria de Locke, é bem que se diga, para 

que não se possa definitivamente confundir ou haver indução à erro, não é uma 

teoria filosófica da propriedade intelectual nem do direito de autor. Nem 

                                                
297 Para uma mais profunda análise sobre o pensamento lockeano e a sua aplicabilidade 
como justificativa filosófica ao direito de autor e à propriedade intelectual, além do próprio 
texto original do autor (LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil. Vozes, 4ᵃ  
edição. Petrópolis, 2006.(Coleção Pensamento Humano)justifica-se a análise de alguns 
intérpretes do filósofo britânico, entre os quais destacam-se:ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. 
As teorias da propriedade intelectual e a possibilidade de novas fundamentações teóricas do 
direito autoral. In: Direito da Sociedade da Informação – volume VIII. APDI. Editora 
Coimbra. Coimbra, 2009. ATTAS, Daniel. Lockean justifications of intellectual property. In 
:Intellectual property and theories of justice.Palgrave Macmillan. New York, 2008. 
BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural.UNB. Brasília, 1997. CRAIG, Carys J. Locke, 
Labour and Limiting the Author’s Right: A Warning against a Lockean Approach to 
Copyright Law. Queens Law Journal. Kingston, 2002. DAMSTEDT, Benjamin G.Limiting 
Locke: A Natural Law Justification for the Fair Use Doctrine. Yale Law Journal. New 
Haven, 2003. DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing 
Limited. London, 1996. FISHER, William. Theories of intellectual property. Disponível em 
http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, acessado em 15/03/13. GARZA 
BARBOSA, Roberto. Derechos de autor y derechos conexos – marco jurídico internacional, 
aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional. Editorial Porrúa. México, 2009. 
HETTINGER, Edwin C.Justifying intellectual property. Philosophy & Public Affairs, Vol. 
18, No 1 (Winter, 1989), Wiley Blackwell Publishing, Princeton University Press: 1989. 
Disponível emhttp://www.jstor.org/stable/2265190). MERGES, Robert P. Justifying 
intellectual property. Harvard University Press. Cambridge/London, 2011. Dicionário 
Locke. Zahar. Rio de Janeiro, 1993. 
298BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. UNB. Brasília, 1997. 
299 Em verdade, a resposta ao texto de Filmer era a justificativa do texto de Locke, o que não 
significa dizer que somente pretendia, nos Tratados, responder ao pensamento do seu 
opositor de linha conservadora que defendia execessos por parte de direitos implementados 
pela Monarquia, como era de se esperar. Neste sentido, também entende Bobbio que há mais 
autoes criticados no texto de Locke, ao indicar que Ainda que estes dois autores (Hobbes e 
Pufendorf) nunca sejam citados, está claro que a teoria da propriedade de Locke é uma 
refutação indireta das ideias dos dois. Hobbes tinha negado que o direito de propriedade 
fosse um direito natural, isto é, que tivesse surgido do estado da natureza – entendendo 
como o direito de usufruir e de dispor livremente de uma casa, por exemplo, com o consenso 
de todos.BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Editora UNB. Brasília, 1997. p. 189. 
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poderia, pois estas discussões ainda não haviam surgido no contexto mais 

evidente que posteriormente decorreriam das discussões do século XVIII. Por 

outro lado, Locke alimentou temáticas de direito de autor e propriedade 

intelectual em gênero, ao influenciar discussões inerentes às atribuições de 

privilégios e fundamentações legislativas inerentes a esta atividade300. De toda 

forma, e curiosamente, é o Segundo Tratado (mais precisamente o capítuo V) que 

surge como obra fundamental citada incontavelmente pelos intérpretes 

(defensires ou não) das teses de Locke ao direito de autor. 

Ainda assim, tratar portanto, a teoria lockeana como fundamento do 

direito de autor traz o risco da incompletude, ainda que ao mesmo tempo, suas 

considerações permitam a compreensão de alguns valores importantes e de 

grande relevo para a compreensão das tensões existentes no ambiente do direito 

de autor, da propriedade intelectual e, no caso do presente estudo, traz elementos 

a serem considerados filosoficamente para a compreensão do círculo criativo. 

Diante de tudo isto, no Segundo Tratado Sobre o Governo Civil, 

Locke discorre, entre outros temas, sobre a propriedade. No início do texto, ao 

adentrar no tema da propriedade, efetivamente parece haver uma resposta e 

justificação contrárias às teses de Filmer, que defendia no texto de O Patriarca 

que tudo o que está no mundo deveria ser dos Reis que seriam sucessores do 

Direito estabelecido a Adão, por Deus301. 

                                                
300 Por exemplo, no Memorandum ao Licensing Act de 1662(Locke's Memorandum on the 
1662 Act, publicado em 1693), disponível em http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1693 e 
acessado em 20/04/13. Também disponível o próprio texto do Licensing Act (An Act for 
Preventing Abuses in Printing Seditious, Treasonable, and Unlicensed Books and 
Pamphlets, and for Regulating of Printing and Printing Presses (the 1662 Licensing Act), 
disponível em http://copy.law.cam.ac.uk/record/uk_1662). Lei para prevenir contra abusos 
por meio de edições insubordinadas, traiçoeiras, e (contra a edição) de livros e panfletos não-
licenciados bem como para a regulação das impressões e da imprensa escrita. 
301“(Deus) deu a terra aos filhos dos homens, a toda a humanidade. Mas supondo-se isso, 
alguns parecem ter grande dificuldade em perceber como alguém pôde se tornar 
proprietário de alguma coisa. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 
4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. p.97. (Coleção Pensamento Humano) Veja-se a questão inerente 
a um direito natural sobre a propriedade em oposição à possibilidade de o Monarca dispor da 
propriedade em decorrência de sua “descendência” e deificação indireta. 
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Locke, porém, vai propondo uma direito natural sobre o trabalho 

desenvolvido para se retirar, da natureza, o chamado bem comum302. Assim, 

ainda que houvesse bens comuns em estado de natureza 303 , há uma 

conceitualização do sentido da propriedade decorrente do simples ato de retirar 

algo da natureza (do estado de natureza) para que tal objeto venha a exercer uma 

função na vida humana, como seria, no exemplo mais basilar, o alimentar. 

Neste sentido afirma Locke que ao remover este objeto do estado 

comum em que a natureza o colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe algo 

que excluiu o Direito comum dos outros homens304. O simples ato de retirar algo 

do estado de natureza, portanto, transformaria a condição deste algo que possuía 

uma condição de bem comum em propriedade de um terceiro que faz parte da 

sociedade mas que foi responsável por esta transformação do status quo ante305. 

Locke irá atribuir uma condição inquestionável de aplicação do 

conceito de propriedade ao simples ato de retirada de uma maçã de sua árvore 

(somente para usar um dos exemplos do autor) ao afirmar que: 

 [...]é evidente que se o primeiro ato de apanhar não os tornasse sua propriedade, 
nada mais poderia fazê-lo. Aquele trabalho estabeleceu uma distinção entre eles e 
o bem comum; se lhes acrescentou algo além do que a natureza, a mãe de tudo, 
havia feito, e, assim eles se tornavam seu direito privado306. (grifei). 

  E vai mais além, já estabelecendo uma resposta, a eventuais críticas, 

ao perguntar, antecipadamente: Poderia ser chamado de roubo a apropriação de 

                                                
302 Os modos de denominar podem variar, Gonzaga Adolfo, por exemplo, denomina comuns. 
Também corriqueira a utilização da expressão bem comum e sua versão no plural: bens 
comuns. Utiliza-se a versão common ou commons em idioma inglês. 
303Com respeito à noção jurídico-política do estado da natureza -  a única que nos interessa 
aqui - , repete-se, habitualmente, que a grande distinção é a que se faz entre as concepções 
otimistas – para as quais o estado da natureza é um estado de paz, de liberdade, de bem 
estar, etc. – e as pessimistas – para as quais o estado da natureza é um estado de guerra, de 
opressão, de miséria. A teoria de Hobbes seria um protótipo das segundas. Para encontrar 
um protótipo igualmente característico das primeiras, será necessário esperar por 
Rousseau.BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. UNB. Brasília, 1997. p. 170. 
304LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ  edição. Petrópolis, 2006. 
p. 98. (Coleção  Pensamento Humano) 
305 Importante salientar que o ato de alterar o estado da coisa não é o mesmo que criar sobre 
um estado e desenvolver uma concepção ideológica. Criar uma obra em decorrência do que 
recebeu da sociedade e do mundo não é o mesmo  que simplesmente arrancar uma maçã de 
uma árvore. 
306LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 98. (Coleção  Pensamento Humano) 
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algo que pertencia a todos em comum?307. Obviamente que Locke entendia que 

não, até porque compreendia que tal circunstância decorria de uma ordem natural 

estabelecida por um direito natural:  [...]a lei original da natureza, que autoriza o 

início da apropriação dos bens antes comuns, permanece sempre em vigor[...]308 

(grifei). Este conceito do bem comum não poderia, obviamente, ser aplicado à 

contemporaneidade ou mesmo ao Estado Democrático de Direito, sob pena de 

possibilitar-se o avanço legítimo da propriedade privada sobre o bem público309.  

Desta forma, deve-se compreender que o estabelecido por Locke 

indica que há um estado de natureza que, por sua vez, permite que o bem comum 

tenha seu status modificado para algo de propriedade privada, em decorrência de 

um trabalho, mínimo que seja310, e que esta modificação de status do objeto 

reconhecido como bem comum e a que a modificação de seu status decorre de 

um direito natural. 

Este direito é aplicável à pessoa, numa concepção, portanto de direito 

natural e lhe corresponde, além da origem no trabalho, pela (n)a própria condição 

da existência de personalidade da pessoa (como coisa, inclusive), pois, 

interpretando Locke, Yolton irá indicar que: 

Arrotear a terra adiciona-lhe algo que já é propriedade do agricultor, o seu 
trabalho. Ele também tem propriedade em sua pessoa, pelo que pessoa e trabalho 
se conjugam para adquirir propriedade adicional.311 

                                                
307LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 99. (Coleção  Pensamento Humano) 
308LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 99. (Coleção  Pensamento Humano) 
309 Em países nos quais o poder público e os agentes ainda possuem extrema dificuldade em 
aceitar a diferença entre o público e o privado (como o Brasil) estas teses seriam 
verdadeiramente catastróficas. 
310 Valendo lembrar do que dispõe Edwin Hettinger que estabelece limites ao que venha a 
ser criado, exigindo um esforço mínimo (HETTINGER, Edwin C.Justifying intellectual 
property. Philosophy & Public Affairs, Vol. 18, Nº 1 (Winter, 1989). Wiley Blackwell 
Publishing. Princeton University Press, 1989. Disponível em 
http://www.jstor.org/stable/2265190. Evidentemente que val indicar que trabalhar com base 
a um conceito de mínimo esforço também é bastante arriscado, por relativizável no direito de 
autor, pois poderia ocorrer um mínimo esforço sem originalidade, oque, ao fim e ao cabo, é 
um pouco como se movimenta parte da doutrina anglo-saxão, especialmente de origem 
inglesa.  
311YOLTON, John, W. Dicionário Locke. Zahar. Rio de Janeiro, 1993. p. 210. 
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Mas não há dúvida, porém, que além do próprio conceito de 

propriedade sobre si mesmo (que indicaria um direito sobre a pessoa do 

trabalhador por ela mesma312) o que fundamenta o desenvolvimento da aplicação 

da propriedade ao que é retirado do bem comum é o próprio trabalho 

 [...]pois na verdade é o trabalho que estabelece em tudo a diferença de valor 
[...]313.se quisermos avaliar corretamente os bens segundo o uso que deles fazemos, 
e dividir as várias despesas decorrentes deste uso – o que se deve apenas à 
natureza e o que se deve ao trabalho – veremos que na maior parte delas noventa 
e nove por cento correm exclusivamente por conta do trabalho314. 

Por outro lado, também há outra concepção importante, que é a 

permissão para que algo possa ser retirado da natureza em decorrência do uso 

para alimentação. 

Assim, na concepção lockeana, porém, há limites à modificação do 

status das coisas, pois a sua equivocada, exagerada ou desproporcional aplicação 

poderia conduzir a excessos. Assim, como se verá, já se aponta à segunda 

condição de possibilidade para a aplicação das teses lockeanas, pela 

compreensão de que [...]tudo o que um homem pode utilizar de maneira a retirar 

uma vantagem qualquer para a sua existência sem desperdício, eis o que seu 

trabalho pode fixar como sua propriedade.  

Ou seja, não somente a possibilidade de se retirar algo da natureza e 

tranformar em algo privado, mas estabelecer desde já condições de possibilidade 

que limitem esta circunstância é um ponto de vista relevante que, este sim, pode 

ser claraente indicado como interessante influência ao direito de autor, no sentido 

das limitações que devem ser atribuídas a esta categoria jurídica315. 

                                                
312 O que não deixa de ser uma posição similar a um direito extremamente vinculado às 
pessoas, a um caráter personalista do direito, fato que em alguma medida faz aproximar esta 
linha geral da tese lockeana dos valores de outros filósofos sempre citados pelos autoralistas 
como base do pensamento filosófico adptável à propriedade intelectual e, mas 
especificamente, ao direito de autor: Kant e Hegel. 
313LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 106, (Coleção  Pensamento Humano). 
314LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 106, (Coleção  Pensamento Humano). 
315 Lembrando sempre, que devem ser tratadas como limites ou limitações e nunca como 
exceções, como venho indicando no decorrer deste estudo. 
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Por outro lado, a compreensão de que [...]Tudo o que excede a este 

limite é mais que a sua parte e pertence aos outros[...] deve ser interpretado de 

forma filosoficamente neutra, considerando as possibilidades de se transformar 

este ideia em mantras performáticos, especialmente por linhas tendenciosamente 

mais libertarianistas ao dizer que parte do que se apropria sequer deveria ser 

apropriado. Parece que aqui, nesta discussão, se trata de uma discussão ética, mas 

do que uma discussão de filosofia política. Ou seja, por que e quanto se pode 

fazer uso de algo de “propriedade de terceiros. Somando-se à discussãoo ética a 

consideração ou não do direito de autor como propriedade, ainda mais se 

avançaria na polêmica. 

De toda forma, o que é relevante à esta altura é simplesmenteobservar 

esta primeira condição de possibilidade e perceber que a mesma parece nortear de 

maneira mais eficaz à teoria lockeana da propriedade decorrente do esforço 

laboral como direito natural. E, obviamente, como uma teoria aplicável como 

justificativa filosófica para o direito de autor, começa a estabelecer critérios mais 

razoáveis de aplicabilidade.316. 

Ao mesmo tempo, Locke possibilita a retirada de algo do estado de 

natureza (salienta seu pensamento sobre a terra e os frutos dela), impondo-lhe um 

limite contra a impossibilidade de terceiros fazerem o mesmo, in verbis: 

Nenhum outro homem podia se sentir lesado por esta apropriação de uma parcela 
de terra, com o intuito de melhorá-la, desde que ainda restasse bastante, de tão 
boa qualidade e até mais que indivíduos ainda desprovidos pudessem utilizar. 

 Locke entende que há terras suficientes (ou havia, na ocasião do 

Segundo Tratado) e que não haveria de se falar em qualquer modalidade de 

conflito entre os seres humanos, desde que não se apropriasse de mais terras do 

que se pudesse cuidar e desenvolver. Neste sentido, ainda que permitisse uma 

livre apropriação de terras (desde que amparada em algumas condições de 

possibilidade, como já comecei a indicar), Locke compreendia que o trabalho 

sobre a terra a valorizava muito mais, o que, obviamente, justificava a 

possibilidade de apropriação, com a condição de que a terra fosse produtiva. 
                                                

316  LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ  edição. Petrópolis, 
2006. p. 100. (Coleção  Pensamento Humano) 
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Assim, a terra que passasse a ser terra produtiva e que trouxesse benefícios aos 

seus proprietários e a terceiros era uma terra que estava de acordo com os 

fundamentos lockeanos, que o mesmo havia atribuído à determinação divina de 

propriedade (como consequência de um direito natural atribuído). 

Seguindo esta linha, e considerando-se que não podia haver 

apropriação que impedisse nova apropriação de outras terras por terceiros, e 

considerado-se esta como uma condição de possibilidade para a apropriação de 

algo do bem comum, Locke propõe também que, uma vez que algo seja trazido, 

por meio do trabalho, do bem comum à propriedade privada, não poderia ocorrer 

o desperdício. Dizia que mesmo antes da apropriação de terras, aqueles que 

modificassem o teor do que retiraram da natureza teriam propriedade sobre tal 

resultado, tais como resultado sobre a caça ou a pesca. Ocorre que já naquelas 

condições, entende Locke, não era permitido o desperdício e haveria a punição 

aos que atuassem com desperdício317.    

Já considerando-se a sua tese inerente à propriedade decorrente do 

fruto do trabalho, Locke entendia que 

se a grama apodrecesse no solo de seu cercado ou os frutos de sua plantação 
perecessem antes de serem colhidos e consumidos, esta parte da terra, não importa 
se estivesse ou não cercada, podia ser considerada inculta e podia se tornar posse 
de qualquer outro.318 

Retorna-se, portanto, à segunda condição de possibilidade lockeana 

para a apropriação do bem comum e sua transformação, pelo trabalho, em 

propriedade privada: não é admitido o desperdício. A referência metafórica de 

Locke às comunidades primitivas quer fortalecer a ideia de que bem antes da 

possibilidade de se admitir a posse e propriedade das terras já havia uma 

“proibição“ ao desperdício. 

O conceito de retirada do bem comum para a propriedade privada se 

dá, portanto, na: 

                                                
317 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 105, (Coleção  Pensamento Humano). 
318 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 105, (Coleção  Pensamento Humano). 
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1) potencialidade de o bem comum atender a interesses particulares; 

2) na capacidade do ser humano em retirar algo da natureza por meio 

da sua força de trabalho e lhe ser atribuído um direito natural em decorrência 

deste fato; 

3) sendo proibido o excesso que não permita a que terceiros também 

retirem algo das terras que passem a ocupar (primeira condição de possibilidade) 

e, por fim; 

4) sendo proibido o desperdício como resultado do trabalho e da 

ocupação das terras319. 

Locke entendia, obviamente que, se atendidas o que denomino como 

as condições de possibilidade para aplicação de sua tese sobre propriedade, não 

haveria conflitos por terras ou por discussões inerentes a produção, bem como 

também não via qualquer dificuldade em se atribuir o direito de propriedade em 

decorrência do trabalho e que seu sistema era perfeitamente adaptável a uma via 

social em equilíbrio, visto que  [...]a parte que cada um talhava para si era 

facilmente reconhecível; era tão inútil ou desonesto talhar uma parte grande 

demais ou tomar mais que o necessário.320 

Não deve passar despercebido o momento histórico em que Locke 

escrevia seu texto e manifestava seu pensamento, considerando uma tendência 

                                                
319Garza Barbosa entende que “as duas condições de Locke para adquirir propriedade não 
resolveriam o problema devido a que estas provisões estabelecem restrições para adqurir a 
propriedade mas não para colocar limites nos direitos de propriedade. Locke parece sugerir 
que existem limites naturais para os objetos físicos sujeitos à propriedade, mas se temos 
problemas para estabelecer limites à propriedade física, enfrentaríamos problemas ainda 
maiores com a propriedade de bens abstratos. Depois de tudo, estes bens abstratos podem 
estar fixados em um ou vários objetos físicos, ou na própria mente.” Este texto do autor 
mexicano acaba por indicar um entendimento que não é um segredo, efetivamente, que é o 
fato de que a teoria de Locke seria efetivamente uma adaptação dos commons para a teoria 
da propriedade intelectual, o que talvez não fosse possível, desde por não ter sido justamente 
formada com este intuito e ser inapropriada para tal fim. E, em ciência, nem toda adaptação é 
bem vinda, especialmente quando carecer de uma força cientifica elucidativa suficiente que, 
neste  caso, mais dificultaria a compreensão da tese lockeana do que permitiria uma 
aplicabilidade total à propriedade intelectual. 

320 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes. 4ᵃ edição. Petrópolis, 2006. 
p. 112. (Coleção  Pensamento Humano) 
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ainda excessivamente baseada numa concepção divina de posses de terras e de 

atribuição monárquica sobre a posse de todas as terras. 

Numa perspectiva relativa, Locke foi altamente liberal, no sentido de 

se contrapor a um conservadorismo feroz e, além de tudo, opôs-se por meio de 

obra literária, contra outro autor que promovia a manutenção das forças 

conservadoras de modo voraz (Filmer). Locke era altamente combativo, se 

analisado sob este enfoque. Por outro lado, não podia prever todas as 

circunstâncias em que se tratasse de propriedade nem mesmo imaginar o quanto o 

conceito do que defendida desde então iria se modificar. Por isso, deve-se 

interpretar Locke com a parcimônia necessária no âmbito do direito de autor pela 

sua aplicação somente eventualmente diagonal, quando for o caso. 

As teses de Locke, se devidamente adaptadas ao direito de autor, 

oferecem discussões da ordem econômica e filosófica. De fato, suas concepções 

foram muito mais complexas do que parte da própria comunidade jurídica busca 

empreender em termos de justificação filosófica ao direito de autor, mesmo 

algumas das teses mais contemporâneas. 

A questão da valorização do trabalho é um conceito de grande relevo, 

inclusive, no que diz respeito à conceitualização do sujeito-criador e da 

contribuição do autor ao advento das novas obras. Neste sentido, a primeira 

condição de possibilidadeparece nortear de maneira mais eficaz à teoria lockeana 

da propriedade decorrente do esforço laboral como direito natural. E, obviamente, 

como uma teoria aplicável como justificativa filosófica para o direito de autor, 

começa a estabelecer critérios mais razoáveis de aplicabilidade. Mas a segunda 

condição de possibilidade, que é a proibição de desperdício, deve ser lida como, 

no mínmo, um complemento eficaz de formação ética da ideia de que algo pode 

passar a ser fazer parte das propriedades de alguém desde que atingida esta 

referida condição.  

Por outro lado, há um aspecto negativo que pode ser interpretado ao 

direito de autor (ao menos da tendência mais conservadora) pois considerando-se, 

por mera suposição, que o estado de natureza fosse considerado o conjunto de 

obras artísticas, culturais e científicas existentes na humanidade, o retirar a 
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integralidade- exagerada, diga-se, inclusive – de alguma expressão cultural seria 

estabelecer o fim de uma possibilidade de controle da própria condição do autor, 

pois todas as obras seriam de todos em qualquer circunstâncias. 

Neste sentido, sirvo-me de Bobbio para indicar um breve comentário  

sobre a atribuição do direito natural previsto em Locke para seguidamente indicar 

a sua problemática inerente ao direito de autor. Diz o mestre italiano: 

É certo que um dos maiores esforços feitos por Locke, em sua teoria do governo, é 
o de demonstrar que a propriedade é um direito natural no sentido específico de 
que ele nasce e se aperfeiçoa no estado da natureza, ou seja, antes que o Estado 
seja instituído de forma independente. Aceito este princípio, não nos espantaremos 
de ler a todo momento que um dos fins para os quais os homens se reúnem em 
uma organização política é a conservação da propriedade321. 

Esta ideia geral, porém, entendo que em nada fortalece o direito de 

autor e as atribuções que o mesmo possui em termos do que significa, 

classicamente, o conceito de propriedade como algo excludente de terceiros. Ora, 

entender que o direito de autor possui tal condão e compreendê-lo como, ainda 

que hipoteticamente e ideologicamente uma categoria jurídica pré-estatal seria 

demasiado forçoso, mesmo para se atribuir uma analogia a ser concebida somente 

do ponto de vista do desenvolvimeto histórico. Ou seja, dizer que o direito de 

autor deve possuir esta natureza, inerente ao estado de natureza por esta 

concepção de procura por uma regulação da propriedade comporta em, pelo 

menos, dois equívocos: 1 – na desconsideração de que o sujeito-criador não seria 

de modo algum considerado como autor de nada numa sociedade ainda 

determinada pelo estado de natureza e, 2 – que não se poderia imaginar que o 

proceso de criação artística, neste conceito de compreensão pré-estatal poderia ser 

tão relevante quanto outros elementos inerentes a propriedade ordinária, de bens 

físicos, de terras, enfim, de elementos de propriedades com muito mais 

concretude. Em suma, compreender uma longevidade histórica tão acentuada ao 

conceito de propriedade e do direito direito à propriedade, ao invés de fortalecer a 

sua caracterização para o direito de autor, em minha opinião, é um dos elementos 

que afasta a sua aplicabilidade.   

Ocorre, porém, que uma questão de fundo já indicada precisa ser 
                                                

321BOBBIO, Norberto, Locke e o direito natural, UNB, Brasília: 1997, p. 187. 
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novamente trazida à baila: Locke não desenvolveu nenhuma teoria protetiva do 

direito de autor nem, muito menos, uma justificativa filosófica para asua 

implementação como categoria jurídica do Segundo Tratado. A efetiva profusão 

de suas ideias no âmbito da propriedade intelectual decorrem da adequação dos 

pensadores desta categoria jurídica que, com o interesse interpretativo acentuado, 

viram por bem analisar suas teses para construir, em verdade, teses interpretativas 

de segundo nível. Ou interpretações adaptativas. 

Por si só, não haveria qualquer problema em adaptar-se as teses de 

Locke ao direito de autor como se justificativas filosóficas fossem322. 

A questão aqui é outra. As teses indicadas por Locke possibilitam 

uma abertura interpretativa entre as escolas hodiernamente contrárias. Pode-se, 

por exemplo, defender que o que é trazido do bem comum deve voltar ao bem 

comum, como uma medida de flexibilizar o direito de autor, atendendo a linhas 

mais libertarianistas (Lessig, Hyde, etc.). Ora, o que foi retirado da natureza deve 

voltar à natureza, compreendida como tal a totalidade das ideias transformadas 

em criações ou obras. Neste mesma linha libertarianista pode-se alegar que 

considerando a necessidade de obediência às condições de possibilidade 

lockeanas, em especial a proibição de desperdício, esta consideração do que é o 

desperdício poderia ser interpretada como um abuso do direito de autor, 

retirando-se do estado de natureza o que não mais pode ser criado. Como tudo 

pode ser “recriado” deve ser permitida a sua presença no estado de natureza. O 

impedimento do que foi retirado pode ser considerado um excesso e uma falta de 

limitações ao direito de autor, portanto, um desperdício. Esta consideração de 

commons, de bens comuns, é que vem simbolicamente sendo utilizada por 

correntes libertarianistas inclusive por meio da atribuição das licenças de 

Creative Commons. 

Por outro lado, as teses lockeanas podem servir para sustentar uma 

eventual radicalização das teses mais tradicionais e conservadoras de manutenção 

do direito de autor como um direito de propriedade exclusiva.Ou seja, o que for 

                                                
322Aliás, em alguma medida, este mesmo estudo não deixa de ser o desenvolvimento de teses 
da filosofia e sua adaptação a uma possibilidade de justificativa filosófica ao direito de autor. 
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retirado do estado de natureza com o trabalho do ser humano e trazido ao seu 

entorno por intermédio de seu trabalho deve ser considerado de propriedade 

privada. Numa visão mais conservadora (e simplista), a teoria do desperdício não 

poderia ser utilizada como argumento de que o contexto de uso do que se pudesse 

ser retirado conduziria a um desperdício, pois a obras serão sempre obras 

diferentes e o ato natural e transformador do que é retirado do estado de natureza 

é a própriajustificativa para o direito de autor. 

Os exemplos são especulativos e tem como único objetivo demonstrar 

a inaplicabilidade exata da filosofia de matriz lockeana como fundamento do 

direito de autor, pois serviriam como campo de batalha para o exercício 

argumentativo e retórico que não contribuiria ao deslinde do que pretendo 

encontrar que é a resposta para o porquê do direito de autor. Neste sentido, 

acompanho o entendimento de Drahos323 quando este diz que talvez o problema 

no texto de Locke seja que ele permita interpretações contrárias.Em Locke, esta 

pergunta não seria respondida, mas daria azo a uma série de respostas 

contraditórias entre si. E, no mais, sempre demasiadamente exteriores ao universo 

do direito de autor, pois, como sempre indico, não se trata de uma teoria pura 

filosófica do direito de autor, mas teses artificiosamente aplicadas e portanto, 

conducentes à sua aplicabilidade como o de um leito de procusto.  

Por outro lado, a simples denominação da categoria jurídica como 

propriedade intelectual, já induz à uma interpretaçnao de uma análise lockeana 

excessiva e, em alguma medida, perniciosa da complexidade das ideias 

lockeanas, pois se de outra forma o fosse, haveria uma defasagem muito maior 

nas suas análises. Neste particular entendo, inclusive, que a terminologia induziu 

                                                
323Drahos, por exemplo, parece estar de acordo com este entendimento ao indicar que talvez 
o problema no texto de Locke seja que ele permita interpretações contrárias [...] certamente 
aqueles acadêmicos que procuram construir uma teoria justificativa lockeana para a 
propriedade intelectual tenham ainda que discutir a livre interpretação hermenêutica do 
texto de Locke e as liberdades estratégicas que o texto oferece aos intérpretes e construtores 
de teses. Tradução livre d original:Perhaps the problem with Locke’s text is that it 
encourages contrary interpretations.  [...] Certainly those scholars seeking to build a 
Lockean justificatory theory of intellectual property have yet to discuss the hermeneutical 
free play of Locke’s text and the strategic freedoms it offers interpreters and model 
builders”; DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing 
Limited. London, 1996. p. 44. 
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a uma análise do direito de autor como propriedade e, ocorrendo uma divulgação 

acadêmica excessivamente baseada nesta concepção terminológica, permitiu 

excesso por parte dos intérpretes e dos pensadores da propriedade intelectual324. 

Dito de outra forma, aproveitando-se do conceito e da terminologia 

propriedade intelectual e de sua abrangência, muito foi dito em nome da 

propriedade intelectual sem atendimento às condições de possibilidade lockeanas, 

a proibição do desperdício (desperdício que ocorre no mercado da propriedade 

intelectual) e apropriação sem possibilidade de terceiros apropriarem-se na 

mesma medida (em especial no campo da patentes e da biotecnologia que, apesar 

de estarem fora do nosso contexto, merecem indicação pela sua importância). 

Na verdade quando se discute a questão de locke para a justificativa 

do direito de autor, um dos aspectos principais que se destaca, como visto,  é a  

possibilidade de se retirar algo do bem comum e, como consequência, haver a 

atribuição de um direito em decorrência deste processo criativo. 

Neste sentido, há duas perspectivas que devem ser observadas em 

termos de aplicabilidade dos pressupostos lockeanos. 

Em primeiro lugar, quando se fala em trazer algo do estado de 

natureza sem causar nenhum tipo de prejuízo aos demais por não ser possível se 

apropriar de tudo, obviamente se trata de um processo criativo, o que implica, 

necessariamente, em não permitir a cópia no sentido da criação. 

Ou seja, o conjunto total de ideias e expressões existentes e que 

podem ser exteriorizadas seria passível de ser apropriado por algum criador, 

desde que, sem uma apropriação que pudesse impedir novas criações. Porém, do 

ponto de vista da hermenêutica da criação artística, nunca poderia ocorrer uma 

criação de algo idêntico por dois sujeitos ao menos como um processo subjetivo 

de criação, por parte do sujeito-criador. Como se verá no decorrer deste texto, se 

o bem comum, para o direito de autor, é o universo das obras conhecidas, 
                                                

324Não fosse o direito de autor denominado como parte de uma categoria ampla denominada 
propriedade intelectual não haveria discussão sobre as teorias de Locke. Sobre este aspecto é 
importante compreender as fronteiras semânticas estabelecidas pela utilização do termo 
propriedade intelectual e as discussões inerentes à natureza jurídica do direito de autor.  
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potencialmente a surgir e todo o conhecimento potencial de um modo geral e 

passível de ser transformado de mera ideia em expressões destas ideias, 

encontramo-nos diante de uma questão que pode ser solucionada pela 

compreensão do que é o círculo criativo. 

No universo dons bens intangíveis, segundo alguns, portanto, não 

haveria uma apropriação excludente pela natureza não rivalizante (numa tradução 

aproximada para o termo –nonrivalrous) dos bens intangíveis325. Denominar um 

bem como nonrivalrous (não rivalizante) significa dizer que este poderá ser 

utilizado concomitantemente por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo sem 

que se cause dano ou diminuição de valor do referido bem a outros ou ao seu 

titular originário. 

Bens tangíveis – que em tese são aqueles passíveis de serem objeto do 

direito de propriedade – não podem ser utilizados concomitantemente por duas ou 

mais pessoas de modo que não cause algum dano ao seu proprietário. Assim, uma 

cadeira não pode ser utilizada por duas pessoas ao mesmo tempo, bem como um 

terreno,  sempre em sua totalidade e para os mesmos fins. Por outro lado, há de se 

indicar que os bens intangíveis, em geral, são caracterizados como não 

rivalizantes (nonrivalrous), o que não inclui a totalidade de bens intangíveis 

considerando o fato de que há alguns destes que não podem ser objeto de 

utilização concomitante por dois ou mais titulares (como é o caso, por exemplo, 

de nomes de domínio, o mesmo não ocorrendo com outros, como é o caso de 

emissões ou transmissões televisivas). 

Por outro lado, ao se considerar o processo criativo (inclusive 

potencial) neste específico caso se estaria diante de circunstâncias fáticas 

caracterizadas como não rivalizantes, por se tratar de ideias e expressões culturais 

                                                
325Bens intangíveis são não-rivalizantes, o que significa dizer que eles podem ser usados por 
um infinito número de pessoas de infinitos modos sem prejudicar o valor atribuído de 
qualquer outra pessoas, incluindo o produtor inicial.Tradução livre do original em ingles: 
[...]intangible goods are nonrivalrous, which means that they can be used by an infinite 
number of people in an infinite number of ways without harming the use value of any other 
person, including the initial producer[…]. DAMSTEDT, Benjamin G. Limiting Locke: A 
Natural Law Justification for the Fair Use Doctrine. Yale Law Journal. N ew Haven, 2003. 
New Haven. 
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existentes ou potenciais, o que, consequentemente, não impediria o uso 

concomitante por distintas pessoas. Ainda mais, quando se trata de atribuir a 

característica de algo como não rivalizante se está tratando de um universo 

potencialmente criativo e, portanto, tudo o que não seja já efetivamente protegido 

por direito de autor ou outras categorias de propriedade intelectual pode ser 

objeto de utilização no processo criativo, até mesmo quando houver um escopo 

de proteção, devendo, para tais efeitos, serem considerados as limitações de 

direito de autor (no sistema de droit d’auteur) e o instituto do fair use (no sistema 

de copyright). O que faz com que se compreenda que não há uma 

apropriação impeditiva tangível do que está num estado de natureza, diga-

se, intelectual ou criativo. Por outro lado, como já foi dito, as ideias perdem seu 

valor somente quando são sucedidas por outras ideias326. Ora, ocorre que estando 

as ideias e potenciais expressões e obras num estado de natureza e conhecendo 

sua natureza intangível, não há que se falar em apropriação que excluiria terceiros 

de efetuar uma mesma prática, qual seja: a de criar. 

Por outro lado, se houver um plágio e uma criação excessivamente 

baseada em algo já criado por terceiros, se estaria diante de uma proibição 

lockeana de apropriação deste algo. 

Ora, a apropriação de ideias, portanto, sob um enfoque lockeano, não 

é passível pela impossibilidade de terceiros fazerem uso desta mesma ideia. Isto 

já afastaria – numa boa e correta adaptação das teorias do filósofo inglês ao 

direito de autor – a exclusividade sobre as ideias. Ocorre que a visão de Locke 

sobre a propriedade é fundamentada sobre coisas, bem corpóreos, bens tangíveis. 

Nada que se possa concluir como atribuível ao pensamento, ao processo criativo, 

ao desenvolviento intelectual. 

Ora, Drahos por exemplo, indica com precisão que [...]a ligação 

entre o bem comum (commons) e criatividade não é para ser encontrada em 

                                                
326[...]ideas lose their value only when they are succeeded by other ideias.” ATTAS, Daniel. 
Lockean justifications of intellectual property. In: Intellectual property and theories of 
justice.Palgrave Macmillan, New York, 2008. p. 33. 
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Locke.327 De fato, enquanto no círculo criativo que proponho (já me adiantando) a 

circularidade do processo indica uma relação entre o resultado criativo e a 

densidade pessoal em que ele surge, em Locke isto não pode ser (como 

forçosamente vem sendo indicado) alcançado. 

Por outro lado, dizer que o conhecimento está em estado de natureza 

(para adaptar o entendimento de Locke ao direito de autor) seria dizer que as 

ideias e suas expressões (potenciais) estão no mundo à diposição de todos. Em 

alguma medida e guardadas muitas diferenças como se verá, esta noção 

acompanha a ideia de como apresentamos o conceito de círculo criativo, o que 

não significa – adiantando-me aos eventuais críticos – qualquer identificação com 

o mundo das ideias platônico. 

O senso comum libertarianista, porém, indica que o direito de autor, 

ao permitir uma exclusividade à proteção de obras, estaria se desviando das 

condições de possibilidade lockeanas, pois uma vez que haja obras protegidas há 

a proibição de acesso e, neste sentido, haveria um enfrentamento da 

disponibilidade do bem comum, em estado de natureza, para todos os demais 

potenciais criadores (sujeitos-criadores). Adaptando-se à contemporaneidade pela 

via da interpretação libertarianista, o conceito de propriedade em Locke poderia 

defender que um ambiente que devesse permitir o acesso potencial a tudo o que 

estivesse na natureza, como se o pensamento e a potencialidade criativa 

estivessem à disposição de todos, deveria ser o entendimento do que é o processo 

criativo. Neste sentido, o direito de autor seria um obstáculo. Ou, pelo menos o 

excesso na aplicação do conceito de exclusividade. 

Ocorre que aqui há de se apontar um equívoco de ordem 

interpretativa. No caso do que Locke compreendia como estado de natureza 

estariam todos os bens comuns em potencial e que, por uma atividade 

pessoal/laboral, seria transferida a sua propriedade para um sujeito, desde que 

sem impedimento aos demais e sem desperdício, e sempre, para uma finalidade 

de sobrevivência. No caso do direito de autor, a totalidade dos bens comuns em 

                                                
327 DRAHOS, Peter. A philosophy of intellectual property. Ashgate Publishing Limited. 
London, 1996. p. 60. 
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estado de natureza compreende à potencialidade criativa e às ideias existentes que 

podem ter sido geradas por terceiros, bem como, por fim, o conjunto de obras e 

expressões já criadas. 

Quando se atribui a potencialidade criativa e transformação do que 

está no estado de natureza na qualidade de bem comum, isto depende de uma 

capacidade criativa do sujeito-criador em trazer algo do estado de natureza para 

transformar em uma nova expressão criativa. Ou seja, a potencialidade criativa, 

se efetivamente fossem plenamente adaptáveis as teses lockeanas, não seria 

violada pelo simples fato de que não poderia haver apropriação sobre algo que 

fosse de terceiro. No mais, como já apontou Attas, ideias não são literalmente 

consumidas, o que obviamente faz novamente menção à expressão inglesa 

nonrivalrous. 

Ou seja, dizer que Locke impede a conceitualização do direito de 

autor por não permitir a apropriação de ideias é um equívoco. Em sentido 

distinto, mas igualmente equivocado, é dizer que as teorias lockeanas não 

atendem ao direito de autor ou não são adaptáveis porque se teria que aceitar que 

se estaria diante de uma exclusividade que não permitiria novas criações. No 

mais, dizer que o acesso à possibilidade criativa é diminuído pelo direito de autor 

é um outro equívoco que se sustentaria, muitas vezes, numa adaptação 

equivocada das teses do filósofo político inglês. 

A própria exclusão da proteção das ideias por uma atribuição à estas 

de uma exclusividade é, em alguma perspectiva, uma solução para esta questão. 

Por outro lado, a segunda condição de possibilidade lockeana indica que não pode 

haver desperdício do que é trazido do estado de natureza. 

Como visto, a proibição de desperdicio também é inerente a 

aplicabilidade das teses lockeanas. Mas aqui, há que se fazer uma ressalva. 

Quando se fala na aplicabilidade das teses de Locke ao direito de autor, se 

está tratando, novamente, de um perspectiva finalista e já considerando o 

resultado final da criação, ou seja, que o sujeito-criador teria tomado para si 

algo que pertenceria ao estado de natureza, (supondo exatamente que este estado 

de natureza albergaria toda a produção existente ou potencial domundo) para, 
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com isto, criar algo de novo que, obviamente, não poderia ser utilizado de modo a 

trazer desperdício aos demais. Compreende-se o desperdício como o uso 

despropositado sem a necessidade de…. Ocorre que, ao se efetuar a análise da 

aplicabilidade das teses do direito de propriedade de Locke, o senso comum vem 

sendo o de que o uso das obras criadas não ofenderia terceiros, que, por sua vez, 

poderiam aplicar a mesma tese do bem comum às obras subsequentes. Seria a 

atribuição do que denomina-se, em inglês, por commons, que poderia ser 

traduzido por bem comum. 

Assim, poderiam surgir novas obras, todas com a mesma 

característica de não rivalizantes. Ocorre que o processo inerente ao círculo 

criativo, como se verá, o sujeito-criador encontra-se no círculo criativo e é neste 

que ocorre o processo da criação. Não há que se falar em análise econômica sobre 

o que pode ou nao conduzir a uma nova criação. Ao analisar Locke, a maioria dos 

autores tem observado o filósofo sob uma perspectiva finalista (a posteriori) do 

processo de criação e essencialmente pragmática, para se afirmar que, como 

Locke determinou a possibilidade de apropriação de bens comuns do estado de 

natureza a uma propriedade privada e que não poderia haver desperdício, parece 

que se compreende este desperdício como desperdício no uso das obras criadas. A 

questão porém, não é que há um desperdício pelo uso (exagerado ou não) de 

obras na perspectiva da exclusividade do direito de autor aplicável, o que de fato 

muitas vezes ocorre328. 329Ora, dizer que o resultado do processo criativo não traz 

malefício por ser não rivalizante ja é trabalhar numa perspectiva econômica e de 

consideração de tangibilidade ou intangibilidade de bens. 

                                                
328  Como seria uma apreciação do uso exlcusivo de Mickey Mouse por seus titulares 
(Disney), considerando que os lucros advindos deste e o investimento e esforço 
empreendidos estariam já superados. Ocorre que o direito de autor estabelece uma média 
nesta consideração de pagamento de valores de investimento e esforço, econômico ou não. 
Esta concepção decorre da atribuição do prazo de proteção até que a obra caia em domínio 
público. Por outro lado, se em tantas atividades humanas o esforço e o investimento 
econômico são elementos que conduzem a lucros de menor monta, por sua limitação, não é 
absurdo pensar que o direito de autor poderia ser limitado, em decorrência do uso que se faz 
das obras atualmente. O problema é que, em geral dois argumentos falaciosos são utilizados, 
como contrários a esta ideia, tais como, em primeiro lugar o fato de uma criação ser 
composta por algo decorrente em parte de um componente observável no mundo pré-
concepção artística e criação e, em segundo lugar, o best seller dos argumentos contrários ao 
direito de autor na crise da contemporaneidade: o argumento de que o direito de autor ofende 
a liberdade de criação ou acesso ao conhecimento. 
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No círculo criativo, como se verá, não se está diante de nenhuma 

discussão sobre bens, mas sobre a perspectiva da circulação e presença de ideias, 

formas de expressão e obras. Não se estabelece uma discussão sobre circulação 

econômica. E não adianta dizer que a perspectiva é a mesma e se houvesse 

proibição de acesso não haveria as obras sequencialmente decorrentes do círculo 

criativo, pois do ponto de vista da hermenêutica esta fundamentação não faz 

sentido, pois o processo criativo se dá com o que se tem disponível, com uma 

visão de mundo e a condição de ser no mundo do sujeito criador330. 

De modo sintético, portanto, entendo que as teses defendidas por 

analistas de Locke trazem elementos importantes e significativos ao direito de 

autor, mas não podem, de nenhuma maneira, ser consideradas ou interpretadas 

como a efetiva justificativa filosófica do direito de autor, por algumas razões que 

são as seguintes: 

1 – Locke tinha como fundamento a atribuição do conceito de 

propriedade levando em conta a propriedade de bens materiais, tangíveis, e, 

primordialmente o que pudesse ser considerado matéria prima e, ainda mais 

acentuadamente, a propriedade sobre a terra que, de fato, é o que justifica a 

indicação de frutos e resultados produzidos com o trabalho; 

2 – A visão de Locke se dava numa lógica de discussão de justiça 

social em decorrência de uma valoração econômica da propriedade. O filósofo 

tinha como ideia geral favorecer a propriedade desde que o trabalho e os valores 

pessoais estivessem sendo concomitantemente respeitados. A discussão filosófica 

aparecia, portanto, em segunda linha, pois o intento era fundamentalmente de 

solução pragmática e de justiça social e econômica; 

3 – Não há, nem poderia haver, qualquer relação com as ideias de 

Locke relacionadas com o conceito do processo criativo e qualquer metáfora que 

se pretendesse atribuir estaria fora de compassso pois não se pode tratar a 

                                                
330 Não se pode afastar, neste sentido, da compreensão da hermenêutica como chave do 
problema e não se pode demasiadamente aproximar de argumentos de matiz que 
forçosamente atrairiam as discussões filosóficas, como é o caso de argumentos econômicos, 
tão presentes no direito de autor. 
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propriedade no que se pretende atribuir ao direito de autor de maneira a não 

sofrer acentuadas adaptações (que foi o erro posteriormente praticado por parte 

dos interpretes do direito de autor do século XVIII); 

4 – As ideias de Locke seriam somente forçosamente aplicáveis ao 

direito de autor numa espécie de leito de procusto que busca uma forcada 

adaptação mesmo com a evidente inadequabilidade; 

5 – Não se pode tentar atribuir o pensamento lockeano transportando-

o à contemporaneidade, considerando todos estes fatores anteriormente indicados, 

especialmente atribuindo-se-lhe a análise de conceitos sobre outros que não 

existiam (o direito de autor), oque configura o erro de muitos autoralistas de 

querer aplicar o entendimento do passo partindo-se dos pré-juízos do presente, 

justificando-se e, portanto, interpretando já favoravelemente para chegar à defesa 

do que se analisa no momeno da compreensão; 

6 – Por fim, o perigo da aplicação direta como fundamentação e 

jusitificativa filosófica para a aplicação do direito de autor por Locke implica que 

há muitas possíves saídas e interpretações, servindo o filósofo inglês, como base 

ideológica para fundamentos de ordem mais conservadora e de linha mais 

libertarianistas, dependendo da interpretação que se procure alcançar, o que 

implica em descompasso com a hermenêutica da criação artística e não permite a 

Locke, ostentar o papel, por meio de suas ideias, de um acentuado ideólogo do 

direito de autor que, de fato, ele não era e não poderia ser assim considerado. 

2.2. Da justificativa filosófica pelo Utilitarismo desenvolvido por 
J. Bentham e John Stuart Mill. 

Também são indicadas como justificativas filosóficas para o direito 

de autor,  por diversos autoralistas331, as teses utilitaristas, baseadas em diversas 

fontes filosóficas e legislativas332. 

                                                
331 Sobre as análises do utilitarismo em referência direta ao direito de autor ou não, ver, entre 
outros: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva.As teorias da propriedade intelectual e a 
possibilidade de novas fundamentações teóricas do direito autoral. in Direito da Sociedade 
da Informação – volume VIII, APDI. Editora Coimbra. Coimbra, 2009. FISHER, William. 
Theories of intellectual property.Trecho disponível em 
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No espectro doutrinário os nomes mais relevantes e citados com este 

fim são Jeremy Bentham (1748-1832) e Jonh Stuart Mill (1806-1873), autores os 

quais foram mais significativos na análise da aplicabilidade do Utilitarismo ao 

direito de autor, Sem detrimento de outros importantes utilitaristas tais como John 

Mill (pai) e Henry Sidgwick. 

Bentham e Mill entendiam que a busca pela felicidade deveria ser a 

efetiva filosofia moral, devendo restar estabelecida uma relaçãodireta entre bom e 

útil. 

                                                                                                                                                  
http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf  acessado em 15/03/13.  GARZA 
BARBOSA, Roberto. Derechos de autor y derechos conexos – marco jurídico internacional, 
aspectos filosóficos, sustantivos y de litigio internacional. Editorial Porrúa. México, 2009. 
BUYDENS, Mireille.La propriété intellectuelle – Evolutión historique et philosophique. 
Editions Bruylant. Bruxelles, 2012. Também interessam análises de outros intérpretes do 
pensamento utilitarista, seja de Bentham, Mill (pai) e J.S.Mill, entre outros, ainda que não 
sob o viés da análise do direito de autor: ROSA, Christian Fernandes Gomes da. Jeremy 
Bentham e a constituição do conceito de direito no pensamento jurídico moderno. In: 
Revista Estudos Jurídicos da UNESP. Franca A. 14 n.20, p. 01-348, 2010. texto disponível 
em www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997894.pdf   acessado em 04/03/13. 
RAWLS, John.Conferências sobre a história da filosofia política.  Martins Fontes. São 
Paulo, 2012. KENNY, Anthony. Filosofia no mundo moderno – uma nova história da 
filosofia ocidental, vol. IV. Edições Loyola. São Paulo, 2009. RÖD, Wolfgang. O Caminho 
da Filosofia - 2, Do século XVII ao século XX. Editora UNB. Brasília, 2008. Por fim, na 
bibliografia específica de cada autor utilitarista citado, podem ser consultadas as seguintes 
obras: MILL, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes. São 
Paulo, 2000. MILL, John Stuart. Autobiografia.Iluminuras. São Paulo, 2007. MILL, John 
Stuart. Sistema de lógica dedutiva e indutiva e outros textos.Abril Cultural. São Paulo, 2004. 
(Coleção Os Pensadores). MILL, John Stuart. Utilitarianism, liberty, and representative 
government. J.M. Dent & Sons Ltd. London, 1a edição, 1910.; BENTHAM, Jeremy. An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislation - Introdução aos princípios da 
moral e legislação. disponível em http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html, 
em 04/03/13. Também BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da 
legislação. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo, 2004. (Coleção Os Pensadores) 

332 O Estatuto da Rainha Ana tinha, efetivamente, algum conteúdo utilitarista, o que não 
significa dizer, por obviedade cronológica, que tenha ocorrido uma influência da escola 
utilitarista no texto de 1710, pois os filósofos lhe são posteriores. Ainda assim, há de se 
considerar que o ambiente inglês conduzia a um pragmatismo que formaria o caldo de 
cultura para o surgimento dos utilitaristas. O estatuto da rainha Ana apresentava este 
conteúdo, ao se considerar o estímulo previsto na atribuição da exclusividade aos autores:  
[...] para o incentivo do aprendizado, ao empossar os autores no direito às suas obras e 
também estimulando os compradores das cópias de tais obras  [...]. Considerando-se o fato 
de que os autores vinham sendo prejudicados, havia uma relação lógica e decorrente dos 
prejuízos que conduzia a um “novo” estímulo após a garantia dos direitos que foram então 
estabelecidos. Dito de outra forma, há de se compreender que o desestímulo pelo desrespeito 
à condição dos autores foi combatido exatamente com a atribuição de um direito de 
conteúdo universal, e não mais sob a  forma de monopólios decorrentes de privilégios. 
(Disponível em http://www.copyrightnote.org/statute/annatext.html) 
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O princípio do utilitarismo (ou Princípio da Maior Felicidade333) é 

definido por Bentham como: 

 [...] aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a 
tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa (ou grupo de 
pessoas) cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, 
segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo 
qualquer ação, como o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer 
ação de um indivíduo particular, mas também de quaisquer atos ou medidas de 
governo 334. 

Bentham acreditava que a soma dos anseios individuais seria 

equivalente aos anseios da sociedade, o que obviamente corresponde a uma certa 

ingenuidade, especialmente em se tratando de adaptar tais conceitos ao Direito, 

que não é uma atividade que esteja relacionada à busca da felicidade de todos os 

envolvidos no que se refere especialmente à busca da justiça distributiva. Ou, dito 

de outra forma, na busca pela justiça distributiva não há uma busca pela 

felicidade, mas, efetivamente, uma busca (ao menos em tese) pela 

(verdadeira)justiça, ambas por parte do julgador, do requerente e do requerido. 

Não há que se falar em uma felicidade mesmo “em média”, para atribuições de 

resultados referentes ao fazer justiça.335336 Menos ainda ao se tratar dos demais 

participantes nos processos judiciais, cujos interesses não possuem relação, 
                                                

333 A utilização da expressão Princípio da Maior Felicidade por Bentham ocorreu na edição 
em que incluiu nota de auto rem 1822. Ver a este respeito em BENTHAM, Jeremy. Uma 
introdução aos princípios da moral e da legislação. Abril Cultural. Tradução de Luiz João 
Baraúna.São Paulo, 2004, p. 03.(Coleção Os Pensadores) nota de rodapé 1. 
334BENTHAM, Jeremy, Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, Coleção 
Os Pensadores, Abril Cultural, São Paulo: 2004. No texto original, ver BENTHAM, Jeremy. 
An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - Introdução aos princípios da 
moral e legislação, disponível em http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html, 
acessado em 04/03/13. [...]that principle which approves or disapproves of every action 
whatsoever, according to the tendency it appears to have to augment or diminish the 
happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other 
words, to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and 
therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of 
government. […]. 
335Por outro lado, também no fazer justiça,  parafrasenado o entendimento de Streck, não se 
alcança uma justiça adequada ou mais justa pela simples soma aritmética da presença de 
bons juízes. STRECK, Lenio. Exposições nas classes de Doutorado e Mestrado no PPGD da 
Universidade Estácio de Sá. disciplina Hermenêutica e Jurisdição Constitucional, 2011. 
336Bentham então defende que a definição daquilo que é reto – não para o indivíduo, mas 
para toda a comunidade – deve tomar por base o mesmo raciocínio, levando em conta que o 
interesse comum é a soma dos anseios dos indivíduos que compõem o agrupamento social.  
ROSA, Christian Fernandes Gomes da. Jeremy Bentham e a constituição do conceito de 
direito no pensamento jurídico moderno. in: Revista Estudos Jurídicos UNESP, A. 14 n.20, 
p. 01-348, Franca, 2010. Disponível em 
www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997894.pdf  acessado em 04/03/13.  
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necessariamente, com a felicidade ou o bem estar. Aliás difícil pensar em 

situações concretas em que sucessivamente um requerente de justiça distributiva 

pudesse pensar na atribuição de felicidade para si em idêntica medida a seu ex 

adverso. No mais, parafraseando Streck, a soma de boas pessoas não faz a 

sociedade melhor. A soma de pessoas felizes também não conduz a um resultado 

de felicidade. Até porque, pode haver aqueles cujo “conteúdo de felicidade” seria 

negativo e não facilitaria esta aritmética concepção pueril.  

Ainda assim, a busca pela felicidade e/ou o combate a dor seriam o 

fundamento da natureza humana para Bentham, em algum sentido, até porque, no 

entender do filósofoa natureza colocou a humanidade sob o governo de dois 

mestres soberanos, dor e prazer.337 

Por outro lado, o fundamento da busca pela maior felicidade, como 

objetivo primeiro do ser humano, deveria conduzir - no entender do filósofo - a 

que os processos legislativos deveriam atender a tal objetivo, de modo 

genericamente observado. Assim, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder 

Judiciário a busca pela felicidade seria um fundamento até mesmo de política 

legislativa, o que nos leva a interpretar que tais fundamentos deveriam estar 

presentes também na observação dos atos do Poder Executivo. 

Mill, por sua vez, propunha breves diferenças se comparado com o 

entender de Bentham, na medida em que não via mais a felicidade como um fim a 

                                                
337  E segue o autor, logo no início de sua obra fundamental, discorrendo sobre esta 
“dualidade de governo” metaforiamente aplicável a cada ser humano: Somente a eles (dor e 
prazer) cabe apontar o que nós devemos fazer, bem como determinar o que faremos. Por um 
lado, indicam o que é certo e errado, e por outro, a cadeia de causas e efeitos são atrelados 
ao seu “trono”. Eles nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo 
o que pensamos: todo esforço para nos livrarmos da sua submissão servirá, somente, para 
comprová-la e confirmá-la.It is for them alone to point out what we ought to do, as well as 
to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the 
other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we 
do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will 
serve but to demonstrate and confirm it. BENTHAM, Jeremy. Introdução aos princípios da 
moral e legislação. disponível em http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html, 
acessado em 04/03/13 . 
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se buscar diretamente acreditando porém, que somente com a realização de 

objetivos estabelecidos previamente a felicidade poderia ser alcançada338. 

Ocorre que o utilitarismo trata de buscar a felicidade (pelo princípio 

da maior felicidade), mas não num sentido hedonista de prazeres mundanos ou 

vulgares, definição que, inclusive, aborrecia a Mill339.Em primeiro lugar, quando 

se fala em busca da felicidade, se quer tratar de uma felicidade que possa trazer 

completude ao ser humano, e que seja concomitantemente desejada para si e para 

todos os demais. 

Este desejo deve se ater a um modo comportamental de procura, por 

meio do Princípio da Maior Felicidade, que a felicidade seja a finalidade de todo 

o ser humano, seja de seres humanos providos de faculdades superiores ou não. 

Indico aqui a expressão inerente às faculdades porque Mill estabelece exatamente 

uma distinção entre seres de faculdades superiores ou de faculdades inferiores e 

releva compreender o seu entendimento de que:[...] um ser provido de 

faculdades superiores exige mais para ser feliz.340. 

Por outro lado, mesmo afastando-se um conceito de felicidade vista 

como um prazer mundano, é bom que se diga que a felicidade utilitarista vai se 

fundar também na busca pela menor dor e que, embora não sejam expressões ou 

circunstâncias que semanticamente possam trazer similitude acentuada, do ponto 

de vista filosófico há nelas uma convergência diga-se, conceitual, no utilitarismo, 

                                                
338 RÖD, Wolfgang. O Caminho da Filosofia - 2, Do século XVII ao século XX.UNB. 
Brasília, 2008. p. 458. 
339O equívoco parece ainda mais extraordinário quando se considera, entre as acusações 
que se faz ao utilitarismo, figura a acusação contrária de remeter tudo ao prazer, e mesmo 
ao prazer em sua forma mais grosseira. [...] A grande ralé, incluindo-se a ralé que escreve 
não apenas nos jornais e periódicos, mas também nos livros pesados e pretensiosos, 
constantemente comete esse engano rasteiro. Depois de pegar a palavra no ar, embora dela 
só conheçam o som, têm o hábito de empregá-la para exprimir a rejeição ou o desprezo a 
algumas formas de prazer, tais como o prazer da beleza, da elegância ou da diversão. 
MILL, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes. São Paulo, 
2000. p. 186.   
340MILL, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes. São Paulo, 
2000. p. 190.   
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para reforçar a ideia de que a felicidade e o prazer máximo compõem-se, também 

(ou sobremaneira) de um mínimo de dor341. 

Por outro lado, há de se levantar uma outracrítica ao utilitarismo que é 

um relativismo no conceito de (o que é)felicidade e de (o que é)menor dor. Não 

obstante a variação decorrente da diferença entre as faculdades dos seres 

humanos, há também uma questão relativista qualitativa e quantitativa. Desta 

forma, Mill acaba tendo que enfrentar um problema de ordem da ética universal, 

que é exatamente estabelecer o que é a felicidade no sentido mais amplo possível 

e a diminuição da dor, também, de modo mais amplo possível. 

Por sua vez, o filósofo Henry Sidgwick seguirá a tendência utilitarista 

a este respeito, ao afirmar que[...]eu irei somente indicar para a completa 

aceitação do princípio, que é razoável para um homem atuar na direção do que é 

melhor para a sua própria felicidade342. 

Ao mesmo tempo, Henry Sidgwick irá admitir que pode haver certa 

dificuldade nesta conceitualização, ainda que a defenda: 

 [...] as ideias comuns sobre o interesse próprio, felicidade etc, são de uma certa 
forma, vagas e ambíguas; e para podermos fazer uso destes termos em discussões 
científicas, devemos permitir que estes mantenham aessência de seu significado, 
enquanto tentamos torná-los mais precisos. Alcançamos este resultado, penso eu, 
se pelo“princípio da maior felicidade” entendermos como sendo o maior saldo 
alcançável do prazer sobre a dor, utilizando estes dois termos, em sentido amplo,  
incluindo respectivamente todos os tipos de sentimentos agradáveis e 
desagradáveis343.    

                                                
341Segundo o Princípio da Maior Felicidade, como se explicou acima, o fim último, com 
referência a qual e por causa do qual todas as outras coisas são desejáveis (quer estejamos 
considerando nosso próprio bem ou o de outras pessoas), é uma existência isenta tanto 
quanto possível da dor, e tão rica quanto possível em deleites, seja do ponto de vista da 
quantidade como da qualidade. Mill, John Stuart. Utilitarismo. In: A 
Liberdade/Utilitarismo, Martins Fontes. São Paulo, 2000. p. 194.   
342 Traduzido pelo autor de [...]I’ll just point to the wide acceptance of the principle that it’s 
reasonable for a man to act in the way that does most for his own happiness. SIDGWICK, 
Henry. The Methods of Ethics. Jonathan Bennett, 2010. Acessado em 08/03/13 

343 […]the common notions of self-interest, happiness etc. are somewhat vague and 
ambiguous; so that to make these terms usable in scientific discussion we must let them 
retain the main part of their meanings while trying to make them more precise. We get that 
result, I think, if by ‘greatest possible happiness’ we understand the greatest attainable 
surplus of pleasure over pain, using thosetwo terms in a comprehensive way, to include 
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Por outro lado, o conteúdo de valor ético do direito de autor passa 

também pela análise de Mill que critica inclusive Kant, afirmando que a sua 

filosofia ética não resolve o problema decorrente da soma de circunstâncias éticas 

decorrentes da primeira formulação do imperativo categórico. Mill vê nesta 

conceitualização e valoração ética uma impossibilidade de resposta como 

filosofia ética geral: 

quando começa a deduzir deste preceito344  alguns dos verdadeiros deveres da 
moralidade, (Kant) fracassa, quase de maneira grotesca, em mostrar que haveria 
uma contradição, uma impossibilidade lógica (para não dizer física, se todos os 
seres racionais adotassem as mais ultrajantes e imorais regras de conduta. Tudo o 
que Kant mostra é que as consequências dessa adoção universal seriam tais que 
ninguém escolheria sofrê-las. 

Ocorre porém, que há algumas peculiaridades que devem ser 

observadas à luz do desenvolvimento filosófico do utilitarismo clássico de 

Bentham e Mill e sua aplicabilidade (como se costuma atribuir) ao direito de 

autor. 

Em primeiro lugar, não parece razoável atribuir os fundamentos de 

Bentham e Mill como os elementos formadores do direito de autor, ao menos no 

sistema de copyright urgido na Inglaterra, considerando o fato de que o marco 

legal deste sistema foi o Estatuto da Rainha Ana de 1710. Por outro lado, o 

próprio Mill não teria sido cronologicamente responsável por qualquer influência, 

ao menos nos marcos legais considerados primeiros de ambos os sistemas345. 

Bentham sim, por sua vez poderia ter influenciado os liberais franceses, sendo 

mais razoável a sua influência, porém,ao constitucionalismonorte-

                                                                                                                                                  
respectively all kinds of agreeable and disagreeable feelings343. SIDGWICK, Henry. The 
Methods of Ethics. Jonathan Bennett, 2010. Acessado em 08/03/13  
344“Age de modo que a regra de tua ação possa ser adotada como lei por todos os seres 
racionais.” Citado por MILL (Mill, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. 
Martins Fontes. São Paulo, 2000. p. 194.   
345  John Stuart Mill nasceu em 1806 e foi um dos maiores, senão o maior nome do 
utilitarismo inglês, ao lado de seu pai James Mill, de Jeremy Bentham e de Henry Sidgwick, 
entre outros. Em sua autobiografia descreve a sua compreensão da revolução francesa aos 
cerca de 15 anos: Descobri com assombro que os princípios da democracia, defendidos 
então unicamente por uma minoria insignificante e desesperançada em toda a Europa, 
haviam nascido na França trinta anos antes e constituíam o credo da nação. É fácil inferir, 
a partir disso, que eu tinha então uma ideia muito vaga daquela comoção. Sabia apenas que 
os franceses haviam derrubado a monarquia absoluta de Luis XIV e de Luis XV, matado o 
rei e a rainha, e guilhotinado muitas pessoas, entre as quais Lavoisier, e que, finalmente, 
haviam caído sob o despotismo de Bonaparte.MILL, John Stuart. Autobiografia.Iluminuras. 
São Paulo, 2007. p. 71 e 72. 
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americanoconsiderando sua posição de influência como filósofo representante do 

empirismo inglês e a aproximação linguística. Assim, pouco influência poderia 

ter havido, efetivamente, antes do processo legislativo dos textos franceses – 

como medida de formação de ideias de um utilitarismo voltado ao direito de 

autor, especificamente. Isto, no tocante meramente às questões cronológicas. 

De toda forma, não há informações muito favoráveis (para dizer o 

mínimo) a uma relação saudável do ponto de vista da admiração de Bentham 

pelos revolucionários, exatamente porque os fundamentos legais revolucionários 

se fundamentavam muito mais em uma posição e fortalecimento de valores 

individualistas do que no conceito coletivista proposto pelo Utilitarismo. O 

Utilitarismo, ainda que pareça excessivamente pragmático no sentido de buscar 

alcançar um determinado resultado, propõe que se promova o reconhecimento do 

outro como destinatário do alcance/distribuição da felicidade346. 

Por outro lado, e, na verdade, demonstrando evidente oposição de 

Bentham ao modo como os revolucionários propunham o desenvolvimento dos 

direitos naquela quadra da história e considerando o evidente rompimento 

paradigmático com o statu quo ante, o filósofo inglês se posiciona no texto 

denominado Anarchical Fallacies critica pesadamente, e muitas vezes com 

cortante senso de humor, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

publicada em 26 de agosto de 1789, por seu caráter acentuado e baseado nas 

ideias revolucionárias de que exista (e efetivamente deveria existir na ocasião) 

um conceito de direitos naturais. 

Exemplo da crítica do autor ao artigo II da referida declaração pode 

indicar o grau de oposição de Bentham ao conceito de direitos naturais: 

Não existem coisas tais como direitos naturais - tais coisas não existem 
anteriormente ao estabelecimento do governo - não existem coisas como direitos 
naturais opostos a, em contradição a, legal: esta expressão é apenas figurativa; 

                                                
346Por sua vez, o texto legislativo primário de direito de autor que efetivamente poderia ser 
considerado de certo modo moldado por viés utilitarista seria o Estatuto da Rainha Ana, pela 
menos pela sua conceitualização pragmática, o que não significa, porém, influência de 
ambos os filósofos. 
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quando usada no momento em que você tentar dar uma sentido literal, ela conduz 
ao erro, para o tipo de erro que conduz ao prejuízo - ao prejuízo extremo347. 

Há, porém, outra questão de fundo que releva sensivelmente: é o fato 

de que a busca pela felicidade poderia ser um argumento favorável ao destinatário 

do direito de autor (seja o sujeito-criador ou outros titulares) mas também poderia 

ser um objetivo filosófico do receptor da obra, (visto também como um 

destinatário, mas neste caso, do resultado do processo criativo). 

Dito de outra forma, o titular poderia exigir uma contemplação da sua 

felicidade, o que seria aparentemente inadequado aplicando-se as ficções 

jurídicas inerentes ao direito de autor, como titulares pessoas jurídicas e 

representantes dos titulares como o são as entidades de gestão coletiva. 

Ora, buscar a felicidade pela proteção do direito de autor sobre obras 

de titularidade de pessoas jurídicas ou no âmbito das entidades de gestão 

pareceria excessivamente forçoso ao considerar(1) a cadeia distanciada dos 

sujeitos-criadores e a (2) natureza da busca da felicidade que estes pretenderiam. 

Isto porque a felicidade inerente a um trabalhador de uma entidade de gestão 

coletiva ou de uma grande corporação de entretenimento relacionada a direito de 

autor não significa a aplicabilidade das teses utilitaristas ao direito de autor do 

ponto de vista filosófico, mas uma aplicabilidade utilitarista 

(indistintamente), simplesmente, sem vínculo à categoria jurídica em apreço. 

Ou seja, qualquer ato que fosse razoável a se buscar a felicidade justificaria uma 

positivação jurídica que permitisse o pensamento utilitarista no mercado inerente 

ao direito de autor, mas não necessariamente decorrente do processo criativo ou 

específico do sujeito-criador. 

                                                

347 Traduzido pelo autor do texto original: [...] there are no such things as natural rights—no 
such things as rights anterior to the establishment of government—no such things as natural 
rights opposed to, incontradistinction to, legal: that the expression is merely figurative; that 
when used in the moment you attempt to give it a literal meaning it leads to error, and to 
that sort of error that leads to mischief—to the extremity of mischief. [...]” de Jeremy 
Bentham denominado Anarchical Fallacies disponível no endereço eletrônico da 
universidade de Duke: http://english.duke.edu/uploads/media_items/bentham-anarchical-
fallacies.original.pdf . 
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Uma questão é dizer que todo e qualquer ato deve ser observado, na 

sociedade, como um ato que tem como objetivo alcançar a maior felicidadee 

menor dor possível (e de fato, esta é uma das questões principais no utilitarismo 

clássico– senão a principal). Outra é atribuir ao processo da criação artística a 

aplicabilidade de uma categoria jurídica que contemple a maior felicidade aos 

sujeitos-criadores e aos destinatários das obras. 

Ou seja, no primeiro caso, trabalhadores de qualquer setor e indústria 

estariam felizes com seus empregos que os bem remunerasse. Isto inclui 

corporações, instituições que tenham o direito de autor como sua fonte de receita. 

Por outro lado, e analisando a segunda situação, justificar 

filosoficamente a aplicabilidade do direito de autor pela busca da felicidade 

decorrente de um ato criativo, inerente ao sujeito criador, me parece questão 

bastante diferenciada. O resultado econômico da exploração das obras não é, 

necessariamente, a felicidade buscada pelo sujeito-criador348. Neste sentido, se 

afastariam as buscas pela felicidade das instituições relacionadas ao direito de 

autor mas que não podem, evidentemente, ser incluídas na condição de sujeito-

criador.  

Ocorre porém, que numa observação utilitarista, considerando, 

empiricamente a coletividade para a aplicação da felicidade a todas as pessoas, 

esta busca pela felicidade se daria pelo efetivo equilíbrio entre o que cada um dos 

indivíduos poderia alcançar e, neste sentido, as teses utilitaristas seriam razoáveis, 

mas deveria haver o esquecimento ou o afastamento da consideração do processo 

criativo como o elemento de busca da maior felicidade ou menor dor, a ser 

protegido. Isto porque os destinatários, obviamente, não estariam contemplados 

                                                
348 Afirmação que ajuda a compreender também a tese pragmática indicativa de que o direito 
de autor deve ser aplicado por atribuir um incentivo econômico para o sujeito-criador. O fato 
de que o sujeito-criador pode, eventualmente, sentir-se incentivado pelo fato de que irá ser 
remunerado por sua criação não significa dizer que o sujeito-criador sempre irá sentir 
incentivado em toda e qualquer criação e, ainda mais importante, sempre por uma razão 
econômica, visto que muitas vezes há um estímulo extra-econômico. Tal assertiva, portanto, 
não faz sentido se analisada à luz filosófica do direito de autor para o sujeito-criador mas 
parece bastante razoável quanto aos demais titulares de direito de autor, pois dificilmente se 
pode observar uma empresa investindo em qualquer atividade que não possua um interesse, 
seja direto ou indiretamente econômico, ou, por vezes, institucional, mas (pelo menos 
usualmente) com um objetivo pragmático. 
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noprazer decorrente da atividade inerente à criação artística, mas somente daquele 

relacionado à recepção das obras, o que pode ser um argumento que sustentaria 

um prazer no resultado artístico, resultado este, por sua vez, protegido. 

Em sentido contrário, pode-se utilizar as teses utilitaristas (em linhas 

gerais) para firmar que toda e qualquer busca pela felicidade é justificável e não 

se pode fazer distinção entre as pessoas e, obviamente, as atividades que 

objetivamente trariam o resultado da “felicidade”349. Desta forma, o utilitarismo 

serviria como fundamento para a busca da felicidade, em igual medida, ao 

sujeito-criador; ao destinatário da obra criada e cujo direito é aplicável ao sujeito-

criador; ao funcionário de uma grande corporação ou de uma entidade de gestão 

coletiva que tenha como obrigação arrecadar e distribuir valores decorrentesde 

direito de autor. Todos estes sujeitos, e ainda outros, são pessoas que poderiam 

buscar a mesma “quantidade de felicidade350” e, desta forma, o sistema de direito 

de autor teria que estabelecer de que forma a fórmula de sua atribuição de direitos 

poderia conduzir a um maior equilíbrio na equação da aplicação da felicidade na 

sociedade. 

Ora, um compositor musical, que, sozinho alcançasse uma quantidade 

x de felicidade com o processo criativo e, outrossim, com o resultado econômico 

da obra alcançaria menos felicidade caso houvesse uma diminuição das 

possibilidades de uso remunerado da sua obra? Ou seja, aplicando-se o 

utilitarismo clássico à era pós-internet e à sociedade tecno-comunicacional, não 

se pode precisar o quanto perdem “em felicidade” os compositores musicais, os 

autores de livros, os editores musicais e as companhias fonográficas, somente 

para citar alguns, em detrimento dos que recebem mais quantidade de felicidade. 

Isto porque, se como indica Rawls:  

                                                
349 Deve-se lembrar que o conteúdo qualitativo e quantitativo da felicidade e da menor dor 
será sempre relativizável. 
350 Ainda que possa haver considerável diferença na qualidade da felicidade alcançável pelo 
sujeito-criador, exatamente pelo processo criativo, e em decorrência de sua capacidade 
intelectual e/ou artística e a felicidade alcançada por alguém não envolvido no processo de 
criação.  
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Está claro que a noção de soma dos prazeres (para fins de simplicidade) ou de 
graus de felicidade de indivíduos diferentes pressupõe alguma forma de comparar e 
avaliar os prazeres vivenciados por pessoas diferentes.351 

imagine-se este fato ainda amplificado pela lógica decorrente de que 

se está diante de pessoas em situações, muitas vezes, antagônicas. Assim, ainda 

que se quisesse fazer uma defesa de Mill quando este autor considera possível o 

alcance de uma média na felicidade coletivamente analisada, querme parecer que 

esta equação é de tal modo variável que não permitiria um resultado satisfatório. 

Por outro lado, qual o grau de felicidade alcançado pelos usuários das 

obras, e quanto de felicidade se alcançaria ao não se pagar pelo uso das obras 

circulantes na Internet, mesmo as protegidas pela legislação? De fato, estas 

perguntas talvez pudessem ser respondidas de modo empírico (e somente 

aproximado e teoricamente, por óbvio). 

Talvez, numa concepção utilitarista atualizada aos nossos tempos, 

uma insatisfação manifestada pelos usuários de obras (de modo indevido, na 

maioria das vezes) na Internet geraria uma saldo extremamente negativo aos 

titulares de direito de autor, aí incluídos o seu sujeito-criador ou não352.  

Parece-me que uma soma dos interessados em alcançar a felicidade 

seria sempre desfavorável atualmente, aos defensores do direito de autor. Isto 

transformaria, basicamente, a escola utilitarista em um ambiente de discussão do 

grau de limitações de direito de autor com o fim de se (re)equilibrar o direito de 

autor. Por si só , não seria mal, mas um tanto quanto ineficiente e fora de 

esquadro. No mais, o desequilíbrio entre a quantidade de destinatários da obra 

(em termos de soma de felicidade alcançada) me parece que sempre superaria a 

menor quantidade de sujeitos-criadores, ainda que a qualidade de sua felicidade 

                                                
351RAWLS, John. Conferências sobre a história da filosofia política. Martins Fontes. São 
Paulo, 2012. p. 434. 
352 Na verdade, o que parecido ser uma realidade é o fato de que os sujeitos-criadores que 
disponibilizam suas obras na Internet não tem se importado com uma ausência de 
remuneração, visto que encontram outras possibilidade de remuneração em outras atividades 
relacionadas à sua carreira artística. Não obstante, muitos tem recebido um alto grau de 
felicidade ao ver suas obras divulgadas de modo que nunca seriam sem o advento das 
facilidades da sociedade tecno-comunicacional. 
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fosse altamente superior. E, neste caso, reputo como impossível a resolução desta 

equação utilitarista. 

Não bastassem estes aspectos 353 , se houvesse a transposição da 

discussão do utilitarismo clássico do século XVIIIà contemporaneidade, e 

considerando a tensão estabelecida entre a proteção do direito de autor e as 

tentativas de maior liberalização de alguns de seus fundamentos, haveria um 

conflito entre distintas buscas pela felicidade, visto que o o titular estaria 

buscando uma proteção que pudesse ampará-lo devidamente e os destinatários 

finais das obras pretenderiam uma menor proteção e aplicabilidade do direito de 

autor, em prol de uma liberdade de acesso a obras e outros fundamentos, tais 

como a liberdade de expressão. Não se estaria diante de um conflito direto, pois 

de fato, não se pode assim considerar a relação entre direito de autor e liberdade 

de expressão, senão numa ordem de conflito secundário, visto pode haver 

violação da liberdade de expressão pelo direito de autor, mas esta ideia não 

satisfaz uma regra lógica alimentada pelo conflito. A indicação da liberdade de 

expressão indicaria (por óbvio e considerando seu valor e sedimentação atual no 

Estado Democrático de Direito) um aspecto de enorme valor num potenciômetro 

ficcional de componente de busca pela felicidade e menor dor, o que 

certamente desequilibraria a equação utilitarista. E, obviamente, esta equação 

seria extremamente contrária ao direito de autor e, como já expus e seguirei 

indicando, baseada em premissas equivocadas, visto que o direito de autor e a 

liberdade de expressão não apresentam um conflito de primeira ordem como se 

pretende atualmente demonstrar. 

Por outro lado, é bem verdade que se poderia argumentar que o 

Princípio da Maior Felicidade representaria, no âmbito do direito de autor e das 

questões inerentes ao acesso à cultura e, como consequência, da analise relativista 

do direito de autor, um estímulo a uma maior flexibilização desta categoria 

jurídica. Não seria absurdo chegar a pensar que Mill pretenderia que o maior 
                                                

353 E há outros como Fisher e Gonzaga Adolfo identificaram respectivamente nos textos 
Theories of intellectual property, disponível 
em,http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf  acessado em 15/03/13 e As 
teorias da propriedade intelectual e a possibiidade de novas fundamentações teóricas do 
direito autoral. In: Direito da Sociedade da Informação – volume VIII, APDI. Editora 
Coimbra. Coimbra, 2009. 
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número de pessoas tivesse o maior acesso possível às obras – protegidas ou não – 

como meio de alcançar a maior felicidade possível. Não que o filósofo tenha 

declarado efetivamente isto de modo expresso, mas como interpretação de sua 

defesa utilitarista é bastante razoável interpretar seu entendimento e valorização 

da cultura como uma análise mais permissiva, o que atenderia às teses atualmente 

mais libertarianistas. Declarou Mill, na obraUtilitarismo:  

não há na natureza das coisas nenhuma razão por que uma soma de cultura 
suficiente para imprimir um interesse inteligente nesses objetos de contemplação 
não deveria constituir herança de todos os nascidos num país civilizado.354 

 A interpretação desta declaração deve ser efetuada com parcimônia, 

para que não conduza a interpretações falaciosas tão presentes na 

contemporaneidade do direito de autor, estabelecendo uma defesa imprópria que 

declare John Stuart Mill como uma libertarianista. 

Em sentido contrário, poder-se-ia argumentar que a distinção e 

qualificação de Mill como um diferenciador entre sujeitos de faculdades 

superiores e inferiores, dá pista – ainda que indireta - de que haveria algum 

merecimento no produzir algo do ponto de vista intelectual, até mesmo porque o 

autor considerava a intelectualidade um dos maiores prazeres e objetos de 

satisfação da vida  [...]depois do egoísmo, a principal causa que torna a vida 

insatisfatória é a falta de cultivo intelectual[...]355. 

Por outro lado, não entendo este entendimento como suficiente para 

interpretar o utilitarismo de Mill como uma justificativa adequada ao porquê da 

aplicação do direito de autor, que é o meu objetivo fundamental.  

Voltando a uma análise às teses utilitaristas (sem distinção do 

pensamento de Bentham, Mill (pai) e J.S. Mill), e a proposição da felicidade 

como o objetivo primordial do serhumano, as minhas críticas são as seguintes 

(mesmo sem considerar o direito de autor): 

                                                
354Mill, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes. São Paulo, 
2000. p. 198.   
355MILL, John Stuart. Utilitarismo. In: A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes. São Paulo, 
2000. p. 197.   
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1 – A felicidade é conceito demasiadamente fluido e abstrato para que 

possa ser alcançado de modo preciso ou mesmo relativamente equânime numa 

análise entre pessoas diferentes; 

2 – A busca pela felicidade não significa o alcance da felicidade; 

3 – O caminho em busca da felicidade é o que move o ser humano e 

não a felicidade em si mesma; 

4 – Viver em felicidade não é necessariamente o fundamento humano, 

podendo ser substituído como justificativa pela sobrevivência, por vários outros 

fatores, tais como obrigações e responsabilidades familiar, laboral, ideológica, 

entre outros; 

5 – A felicidade pode não ser o fim último de cada ser humano; 

6 – A sobrevivência em si mesma e a luta por melhores condições de 

sobrevivência conduz a uma resistência, independentemente da felicidade 

alcançada ou a alcançar. 

A tese utilitarista e as ideias de Bentham e de Mill partem do 

pressuposto de que o ser humano deve buscar a felicidade e menor dor para si. 

Deste modo pragmático, deveria haver uma média de atividades que indicaria a 

melhor solução para o alcance da maior felicidade. Ocorre que se há um desvio e 

alguém não busca a felicidade ou a diminuição da dor, a equação fictícia deixa de 

ter sentido, pois a média do que é bom para a sociedade será modificada na sua 

“contabilidade da felicidade”. Assim, partiriam tanto Bentham quanto Mill de um 

pressuposto que é a busca pela felicidade por parte de todos. Um desvio na 

equação porém, modifica o resultado final. Ora, mesmo se considerando que se 

trata de uma média, as decisões corretas não poderiam ser efetivamente corretas 

com alguém que não buscasse a felicidade. Se o objetivo é ter a maior felicidade 

possível, a equação sofreria um desvio de aplicabilidade de resultados pelo 

felicidade e menor dor. Este seria um dos resultados. Em sentido contrário, se 

poderia argumentar que a “não contabilização de pessoas na equação da 

felicidade” não seria um problema, pois a felicidade disponível como decorrente 
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das situações humanas seriam divididas de acordo com o resultado final de 

atribuição de felicidade e, portanto, dividido por uma média a ser alcançada, não 

sendo relevante uma participação social que fosse excludente do Princípio da 

Maior Felicidade356. 

Desta forma, entendo que enquanto Mill e Bentham acreditavam que 

a maior felicidade e a menor dor decorreriam da busca das pessoas para atingir, 

sempre, este fim (o que é um fundamento interessante, mas pode ser, de certa 

forma, considerado frágil 357). Kant buscava solucionar o conflito filosófico e a 

filosofia ética por meio de um comportamento que poderia ocorrer denão ser 

obedecido, o que esvaziaria a fundamentação ética.358359 

                                                
356Por outro lado e no mesmo sentido, Kant também parte de um pressuposto de que todos 
vão efetivamente agir - ou deveriam agir - com o objetivo de criar uma melhor solução para 
seus conflitos éticos ao escolher a regra e preceito moral geral como se fosse aplicável a 
cada uma das pessoas, independentemente da escolha dos demais. Também é como solução 
filosófica, neste mesmo diapasão, diga-se, pouco funcional, pois não dá solução aos que 
pretendam não agir como se fossem os demais agindo com si próprios. 
357 Em uma passagem interessante, Bentham declara: “quando uma pessoa tenta impugnar o 
princípio da utilidade, fá-lo estribado em razões hauridas desse mesmo princípio, ainda que 
não tenha consciência do fato. Os seus argumentos, se algo demonstram, não provam que o 
princípio é errôneo, mas apenas que, segundo a aplicação que a pessoa em questão acredita 
dever fazer dele, o princípio é mal aplicado. É possível a um homem mover a terra? Sim, 
porém para isto é necessário antes encontrar uma outra terra que sirve como ponto de 
apoio” . Entendo que este próprio pensamento e argumento benthaminiano fortalece a ideia 
falaciosa de que todos partem do princípio da maior felicidade ou que esta é a busca efetiva 
de todas as pessoas. BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da 
legislação. Abril Cultural. Tradução de Luiz João Baraúna.São Paulo, 2004. p. 06.(Coleção 
Os Pensadores)  
358  Mill não pretende que se diga como se deve agir para se alcançar os valores éticos, pois 
ele determina que todos deveriam buscar a maior felicidade e a menor dor. Assim, não 
haveria sequer a necessidade de imposição de um imperativo categórico como ação 
necessária em si mesma. Mill não considera que cada ser humano deva buscar a felicidade 
como objetivo e ao fazê-lo se alcançaria uma maior felicidade média. Na verdade, o que os 
utilitaristas propõem é dizer que cada um já busca a maior felicidade possível. Por outro 
lado, vejo com muita parcimônia a possibilidade de um parte significativa da sociedade 
desejar comportar-se de modo a criar uma regra moral, bem como também não acredito que 
todos tenham como finalidade alcançar a felicidade. 
359Entendo que a complexidade humana permite uma (certa) ética do possível, que afinal é 
mesmo uma média comportamental do que é feito e como é feito. Esta média 
comportamental é que indica como se comporta uma sociedade e de que modo esta pode 
melhor definir sua linha de valoração ética. Em algum sentido, a filosofia ética não é mais 
uma filosofia somente individualista, mas coletivista (e, talvez corretiva), (e que vem se 
mostrando) de matriz variável. Talvez se possa questionar, até mesmo,  se ela não deve 
servir mais como resposta aos anseios a posteriori do que efetivamente um modo 
comportamental a priori. Seria assim uma resposta ética corretiva, repressiva, mas isto já 
mereceria uma análise mais abrangente em outra seara. Pela variedade comportamental tão 
grande e pela busca de respostas a posteriori, a filosofia ética contemporânea deveria se 
preocupar em compreender as respostas dadas pela sociedade para que se buscasse um 
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Diante de tudo isto e da fluidez e da abstração de cada um dos 

conceitos envolvidos, em especial sobre a felicidade e a busca pela mesma, é 

insustentável dizer que a atribuição de direitos pelo processo de criação artística 

se deva dar e justificar pela busca pela felicidade como finalidade humana. 

Ou, de modo mais pragmático, e considerando o direito de autor, não 

haveria porque admitir uma atribuição de felicidade a outros sujeitos que não o 

sujeito criador se a base filosófica que apresento leva em consideração o sujeito-

criador como figura exponencial e destinatário da análise filosófico-jurídica do 

por que atribuir um direito de autor a alguém. 

Além do que, a adaptação destas ideias não seria possível no âmbito 

do direito de autor como justificativa filosófica, pelas razões expostas, mas em 

especial, pela presença antagônica dos sujeitos relacionados à utilização das obras 

protegidas, bem como pela presença de outros titulares de direito de autor que 

não somente o sujeito-criador. Como já indiquei, o sujeito da busca pelo porquê 

da aplicação do direito de autor no âmbito filosófico é o sujeito-criador, o que 

exclui, cartesianamente, os demais titulares de direito de autor. 

No mais, também releva criticar o que Rawls indicou sobre Bentham, 

ao afirmar que  

Bentham teria subestimado o papel e os efeitos do hábito e da 
imaginação, além da importância central da simpatia das pessoas pelas 
instituições, que depende da continuidade da existência dessas instituições e e de 

                                                                                                                                                  
desvio padrão de comportamento ético, que acaba sendo flutuante e altamente variável (o 
que é, de certo modo, um problema). Por fim, parece evidenciar-se que alguns fundamentos 
não deveriam ser tocados em cada momento da história e outros poderiam, mostrando a linha 
evolutiva da filosofia-ética do seu momento. Mas nem toda a filosofia ética pode ser assim 
arquitetada, pois há elementos e circunstâncias que deveriam ser universais e imutáveis: 
matar desmotivadamente e deliberadamente ou estuprar não parecem comportamentos éticos 
nos quais coubessem muitas variações qualitativas, seja na Suécia, no Brasil, na Turquia ou 
na Índia. Todo este enquadramento, obviamente, e porém (devo admitir) apresenta um viés 
altamente pessimista sobre a humanidade, mas representa uma sociedade que possui desvios 
de um mínimo ético a cada momento e que este mínimo não parece mais possível de ser 
exigido como mínimo pré-estabelecido, mas devendo ser relativizável e flutuante (com as 
limitações que lhe cabem para os mínimos universalizados-universalizantes). Talvez a 
resposta da filosofia ética esteja no esgotamento das tentativas de se alcançar um mínimo 
ético razoável o que traz um descontrole às análises éticas, ou uma desistência constante de 
valores éticos por conta das chamadas sucessivas do sistema e da sociedade contra a 
valoração ética. 
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sua identidade externa360 .[Isto porque, segundo Rawls]Bentham entendia que a 
legislação atingiria seus efeitos através do cálculo racional que os cidadãos fariam 
de suas compensações e finalidades, o que geraria leis e governos capazes de 
oferecer as necessárias proteções legais361. 

Aqui há dois pontos a serem indicados: em primeiro lugar, assiste 

razão a Rawls porque há mais do que um movimento pragmático de busca pela 

felicidade (o que parecia ser uma indicação benthaminiana) e não há que se falar 

em um cálculo racional, nem por parte dos legisladores nem mesmo da sociedade 

civil. 

No mais, parece haver uma certa ingenuidade na atribuição de uma 

soma de fatores que indique uma busca pela felicidade e menor dor (mesmo que 

somente intencional e nunca alcançada), em especial se analisamos a crise que 

hoje atinge o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Por outro lado, no tocante 

ao Poder Judiciário, não há que se falar, sobremaneira, numa busca pela 

felicidade por meio da justiça distributiva, até porque a função deste poder é 

estabelecer o Direito, muitas vezes tornando infeliz alguém que acredita 

efetivamente ser titular de um determinado direito. Portanto, em linhas gerais, 

não há que se falar de atribuição equitativa de felicidade no âmbito do Poder 

Judiciário, seja porque a equidade efetivamente não comporta um equilíbrio 

de felicidade, seja porque a natureza humana é naturalmente insatisfeita, 

fato que, certamente, também afasta o conceito de busca pela felicidade 

como justificativa filosófica, para todos os efeitos, para a aplicação (e 

existência) do direito de autor. 

Por fim, há um elemento que deve ser considerado na análise do 

utilitarismo que é a inexistência, até então, das teses levantadas por Freud quanto 

ao fato de que nemtodo o comportamento humano decorre de atuações 

conscientes e que indicariam o desenvolvimento de uma objetivo decorrente da 

busca pela felicidade. 

                                                
360RAWLS, John. Conferências sobre a história da filosofia política.  Martins Fontes. São 
Paulo, 2012. p. 279. 
361RAWLS, John. Conferências sobre a história da filosofia política. Martins Fontes. São 
Paulo, 2012. p. 279. 
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Não há possibilidade, do ponto de vista psicanalítico, de se atribuir a 

todo e qualquer comportamento humano um atuar de acordo com a sua pecepção 

de mundo ignorando os valores decorrentes do inconsciente, como seria indicado 

posteriormente por Freud, após a publicação das principais obras do utilitarismo. 

Entendo que seria demasiadamente ingênuo insitir nas teses utilitaristas e num 

comportamento consciente de busca pela felicidade (ou atuar por meio de um 

princípio da maior felicidade) no contexto histórico científico pós-freudiano. 

Por todas estas razões, genéricas ou relacionadas especificamente ao 

direito de autor, refuto sua aplicabilidade como justificativa filosófica à 

aplicabilidade ao direito de autor. 

Isto não significa um desprezo ao utilitarismo como doutrina ou 

escola filosófica, mas simplesmente uma inaplicabilidade como justificativa 

filosófica nos termos do que este estudo busca alcançar, visto que, em 

decorrência da inadaptabilidade da escola filosófica em apreço em nada seria 

prudente a sua consideração como a resposta filosófica ao direito de autor, seja 

como resposta complexa ou não sobre o porquê do direito de autor. 

2.3. Da justificativa filosófica pelo direito moral de matriz 

kantiana. 

Dentre os autores que apresento neste estudo e que também vem 

sendo apontados como fundantes do direito de autor pelos analistas, Kant figura 

entre o que traz mais elementos para uma compreensão efetiva de uma 

justificativa filosófica para a aplicação do direito de autor. Em conjunto com 

outros pensadores, Kant é apontado como autor de fontes filosóficas relevantes 

para atribuir a natureza jurídica da categoria e, no meu entender, para auxiliar a 

compreensão que conduza àjustificativa filosófica para o direito de autor. 

Kant efetivamente escreveu sobre o que viria a ser o direito de autor, 

ainda que se possa afirmar que esta categoria - ou discussões aseu respeito - eram 

ainda incipientes. Portanto, Kant escreveu sobre um conteúdo que pode-se 

afirmar era então ainda somente aproximado do direito de autor que vinha 

sendo, na ocasião, ainda embrionário e  paulatinamente iria se desenvolver 
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seguidamente. Estava o direito de autor somente em seu nascedouro, fato que 

deve permear as interpretações sobre os entendimentos kantianos sobre o tema. 

Isto se deve ao fato de que  o direito de autor era efetivamente incipiente, mas, 

em certa medida, também pelo fato de que a autoria literária como possibilidade 

de ofício era uma ideia ainda não concretamente sedimentada na sociedade 

acadêmica de então. Devo salientar, ainda que, já havia uma ideia concreta da 

importância dos escritores, mais ainda assim, a compreensão de que o ato de 

escrever se tornasse um ofício foi socialmente um elemento colaborador também, 

como elemento de formação do direito de autor, ainda que não se possa apontar 

com qual precisão o momento em que esta ideia começou a se fortalecer362. 

Ou, como indicou correntamente Kawohl363: 

Ele (Kant) e seus contemporâneos alemães realmente não pensaram na autoria 
como uma profissão destacada. Muitos deles trabalharam como professores 
particulares antes de alcançar postos acadêmicos seguros, e a ideia de viver como 
um escritor profissional não era tão familiar a eles. 

Ainda assim, e diferentemente de Locke, que é constantemente citado 

no âmbito do direito de autor mesmo tendo escrito sobre a propriedade 

genericamente e de modo indicpiente sobre questões que interessam de modo 

incipiente ao direito de autor, e dos utilitaristas, que trataram também de 

conceitos genéricos vinculados à ideia de busca da felicidade, Kant abriu (então) 

uma pequenadiscussão mais específica sobre o tema364 . Melhor dizendo, não 

escreveu sobre o que seria o direito de autor ainda em sua forma posteriormente 

delineada, mas sobre ideias que eram desde então relevantes para esta categoria 

jurídica, e que ainda seguem atualmente importantes. 

                                                
362  Rose afirma que: “In the Statute of Anne, the author was established as a legally 
empowered figure in the marketplace well before professional authorship was realized in 
practice”.ROSE. Mark Authors and Owners – The invention of copyright. Harvard 
University Press. Cambridge, 1993. p. 04.   
363Tradução livre de: He (Kant) and his German contemporaries did not really think of 
authorship as a distinct profession. Many of them had worked as private tutors before they 
managed to secure academic posts, and the idea of making a living as a professional writer 
was not so familiar to them. Ver os demais comentários sobre Kant por parte do autor 
Friedemann Kawohl disponíveis 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.html 
acessado em 03/04/13 . 
364 Pequena sob o ponto de vista de sua relevante e vasta produção intelectual, porém muito 
significativa no tocante ao direito de autor. 
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Desta ainda incipiente análise decorrem minhas críticas quanto aos 

autores que querem fazer crer que Kant foi um desenvolvedor de acentuadas teses 

sobre o personalismo no direito de autor.  

O texto fundamental de Kant sobre o direito de autor, portanto, 

denomina-se Da ilegalidade na reprodução de livros365no qual o autor analisa de 

modo sintético o que compreende como o direito do autor das obras, o direito do 

editor, a irregularidade promovida pelos reimpressores e o que parece ser 

fundamental, em especial naquele momento histórico: analisa a natureza do 

direito decorrente do ato da criação e do direito aplicável ao editor. 

Mas Kant foi muito mais o do que um autor de um simples texto 

científico (que mais se assemelha a um parecer) e contribui muito mais para a 

filosofia do direito de autor e para um desvelamento de soluções que 

possam“cobrir” o déficit filosófico que esta categoria do direito ainda sustenta. 

O texto supra mencionadoDa ilegalidade na reprodução de livrosse 

apresenta sob a forma de discussão científica mas parece orientar uma posição já 

direcionada, tal como um efetivo parecer defensivo do direito dos editores, em 

detrimento das atuações por parte de “negociantes importunos”, para fazer uso de 

uma expressão utilizada pelo próprio autor. 

                                                
365KANT, Imanuel.  On the Injustice of Reprinting Books (original em alemão: Von der 
Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks publicado em 1785, disponíveis, tanto o texto 
original quanto a tradução em inglês disponível em  
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_d_1785
”. Verificar também a tradução (e breves comentários) ao texto na Revista do IBPI, 4a 
edição, por Karin Grau Kuntz (Sobre a ilegalidade da reimpressão de livros) disponível em 
http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/c1cd349287c9c15affff802bffffffef.pdf  
acessado em 04/12/13, Rio de Janeiro, p. 229 e seguintes. Faço a indicação, também, de que 
o termo alemão Unrechtmäßigkeit pode ser traduzido como ilegalidade, irregularidade, 
ilegitimidade ou injustiça. A edição em inglês está no mesmo sítio eletrônico do texto 
original e digitalizado: (dfisponível em http://copy.law.cam.ac.uk,  como está acima 
especificado) indica a utilização da expressão injustice, mas também se pode encontrar a 
tradução unlawfulness. No mesmo endereço eletrônico ver os comentários de Friedemann 
Kawohl:Commentary on Kant's essay "On the Injustice of Reprinting Books" (1785) 
disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.htmlacess
ado em 03/04/13 Buydens faz uso da expressão francesa illégitimité. (BUYDENS, Mireille. 
La propriété intellectuelle – Evolutión historique et philosophique. Editions Bruylant. 
Bruxelles, 2012. p. 325).A partir deste momento nomearei sinteticamente a obra por “ Da 
ilegalidade”. 
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É evidentemente perceptível esta posição (imagino inclusive 

hermeneuticamente antecipada por Kant quando da elaboração de suas razões) na 

leitura da conclusão do texto, quando o filósofo declara: 

Se a ideia da edição de livros em geral foi aqui apresentada de forma bem 
concebida) como eu me vanglorio ser possível) e coma necessária elegância 
exigida pela jurisprudência romana, então a ação contra o reimpressor poderá ser 
levada a juízo sem que fosse necessário primeiramente promulgar uma nova lei. 
(grifei). 

A conclusão do autor, portanto, não é pueril. Trata-se de uma 

indicação técnico-científica por parte de um erudito que estimula a discussão e a 

judicialização, se necessária, de medidas contrárias à reimpressão de obras 

editadas por terceiros titulares de direitos que lhes cabem. 

Portanto, como apreciação inicial, importante salientar que esta obra, 

por si só, poderia já ser suficiente para uma análise do conteúdo científico 

kantiano sobre o tema, mas deve-se ir muito mais além. Isto porque considerando 

o fato de que Kant foi um dos mais relevantes filósofos da história da 

humanidade (e muitos de seus conceitos ainda estão em voga) se faz necessário 

compreender conceitos basilares de sua filosofia e, logicamente observar a sua 

aplicabilidade ao tema que aqui interessa que é analisar a justificativa puramente 

filosófica (existente ou não) para a aplicação do direito de autor. 

Mas há de se observar que o simples fato da importância de Kant na 

história da filosofia não é o que fundamenta a análise de seus estudos. O que 

efetivamente conduz à esta circunstância é a compreensão de que a filosofia de 

Kant importa para o direito de autor e, saliente-se, muito mais do que pela 

existência do texto Da ilegalidade. 

Neste sentido, compreendo que as ideias de Kant importam sob três 

pontos de vista de forma fundamental: Em primeiro lugar pela análise que faço 

dos autoralistas e das teses principais desenvolvidas pelos autores e sobre a 

aplicabilidade de suas teses como uma justificativa filosófica para a atribuição do 

direito de autor.Em segundo lugar, importam as próprias análises do autor, no que 

se refere especificamente ao texto “Da ilegalidade”. Por fim, e em terceiro lugar, 

porém, o aspecto de maior relevância, compreendoque a concepção filosófica de 
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Kant sobre a (re)posição do sujeito na sociedade e a revolução copernicana são 

um corte paradigmático na compreensão do sujeito-criador, fato este que auxilia a 

compreensão, por si só, de uma construção filosófica que justifica a existência do 

direito de autor e conduz à compreensão de sua evolução, das suas raízes 

filosóficas puras e, principalmente, como este ramo do Direito poderá evoluir 

levando em conta a sua origem filosófica.   

Há, portanto, duas análises a serem feitas sobre Kant no âmbito do 

direito de autor: o que dizem os autoralistas sobre o discurso kantiano do 

direito de autor(ou o que se quer extrair – muitas vezes artificialmente - de 

Kant) e o que efetivamente todaa filosofia kantiana (crítica ou não) pode 

trazer como fundamento filosófico ao direito de autor, incluindo-se a análise 

pontual “Da ilegalidade”, por ser um texto objetivo sobre o tema e a compreensão 

do kantismo visto sob um olhar genérico, adaptável ao (compreendido no) 

contextodo direito de autor.  

Neste capítulo, em especial, mas não exclusivamente, tratarei da 

primeira parte, com um tom crítico quando necessário, enquanto que a segunda 

análise permeia a tese de um modo geral. 

Inicialmente é preciso fazer alguma considerações históricas e 

pragmáticas para a compreensão do ambiente histórico-filosófico que conduziu 

ao kantismo. 

Kant foi um filósofo decisivo em relação a diversos temas a seguir 

desenvolvidos na história da filosofia, em especial na filosofia moral. Sua vida 

pessoal, sabidamente pouco acrescida de grandes feitos ou grandes episódios em 

termos de emoção, opõe-se às suas ideias operadas na filosofia. Ou seja, não 

obstante Kant não tenha sido uma personalidade com uma vida pautada por 

acontecimentos relevantes – e pelo contrário, tenha vivido uma vida ordinária -  é 

exatamente o contrário o que deve ser dito sobre a sua obra filosófica. 

Nascido em 1724 e falecido em 1804, Kant viveu sua vida 

praticamente inteira no decorrer do século XVIII e instituiu uma filosofia crítica 

baseada em análises de três fundamentos principaise cujas principais obras são: 
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Crítica da razão pura,Crítica da razão prática e Crítica da faculdade do juízo.Em 

cada uma destas obras, o filosofo buscava respostas, respectivamente, para o 

conhecimento, para a moral e para a estética. Esta fase crítica de Kant, a 

denominada filosofia crítica, foi publicada somente quando o autor era já 

praticamente um sexagenário366 e, até então, com seus estudos que passaram a ser 

chamados então de pré-criticos, ainda não havia alcançado o devido respeito da 

comunidade acadêmica367 . Além disto, o próprio Kant, na construção de sua 

filosofia altamente influente na Aufklärung 368 esteve ciente de que operou a 

chamada revolução copernicana369transformando o ponto de vista de observação 

dos fenômenos naturais e da posição ocupada pelo homem no mundo. 

                                                
366 A publicação da Crítica da razão pura (Kritik der reinen Vernunft) ocorreu somente no 
ano de 1781 quando Kan já havia alcançado a idade de 54 anos.  
367O laborioso professor universitário, o investigador e escritor filosófico apreciado por 
muitos, porém considerado por outros – por exemplo pelos acadêmicos de Göttingen – e 
como mero diletante, mostra-se, agora, aos 57 anos, um gênio filosófico. HÖFFE, Otfried. 
Immanuel Kant. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 21. 
368  A tradução mais aproximada para Aufklärung é esclarecimento, sendo certo que em 
língua portuguesa costuma-se utilizar a expressão Iluminismo. Em inglês a mais comum 
entre as traduções é Enlightment . No Brasil, utiliza-se em especial a expressão Iluminismo 
em estudos e no ensino de 2o grau, mas em estduso acadêmicos mais avançados, faz-se a 
diferenciação entre Iluminismo (para tratar genericamente do tem) e Aufklärung  para 
nomear com mais precisão o processo em referência aos filósofos de idioma alemão. 
369 A expressão revolução copernicana, como ideia, foi apresentada pelo filósofo no prefácio 
da 2a edição da Crítica da Razão Pura de 1787. A revolução copernicana é uma ideia 
metafórica, indicativa de que Kant estaria promovendo na filosofia uma mudança 
paradigmática semelhante àquela promovida (em tese) por Nicolau Copérnico ao retirar  o 
planeta terra do centro do universo, ou, nas palavras de Kant: Trata-se aqui de uma 
semelhança com a primeira ideia de Copérnico. Na impossibilidade de prosseguir na 
explicação dos movimentos celestes enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se 
movia em torno do espectador, tentou, objetivando melhor resultado, fazer girar o 
espectador e deixar os astros imóveis. (KANT, Immanuel.Crítica da Razão Pura – texto 
integral. Martin Claret. São Paulo, 2001. p. 29.). É bem dizer, a revolução copernicana de 
Kant serve como rompimento paradigmático para modificar o aspecto do olhar, do modo de 
ver o mundo por parte do sujeito e da sua análise dos objetos, descentralizando o olhar de 
uma única significação do objeto. Ou como indica BLACKBURN, Simon. Dicionário 
Oxford de Filosofia. Zahar. Rio de Janeiro, 1994. p. 344): Kant usa esta ideia (da revolução 
copernicana) como uma analogia para descrever como o progresso na metafísica exige que 
se atribua a ordem aparente do mundo (temporal, espacial, e causal) à estrutura da mente 
perceptiva. Se bem é verdade que Copérnico não conseguiu levar a cabo a modificação do 
sistema como propunha, ao mesmo tempo trouxe à baila o rompimento paradigmático de 
modo absolutamente cortante, como o fez Kant que, em sentido oposto, conseguiu resultados 
muito mais efetivos na análise e desenvolvimento da metafísica. Kant dispunha de modo 
claro sobre o rompimento paradigmático: Admitia-se, até recentemente, que o nosso 
conhecimento se devia regular pelos objetos. No entanto, todas as tentativas para descobrir 
antecipadamente, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, 
malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, então, uma vez, experimentar se não se 
resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que que os objetos se deveriam 
regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a 
saber, a possibilidade de um conhecimento antecipado desses objetos, que estabeleça algo 
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A partir do rompimento paradigmático proposto por Kant e que se 

deu por meio do que ele mesmo denominou revolução copernicanae a partir da 

ideia de que a filosofia passa a ter o seu foco na filosofia da consciência e no 

ambiente de busca do conhecimento por parte do homem,tem-se uma exata 

noção,na concepção kantiana, de uma valorização do homem como sujeito. Ora, 

neste sentido, já adiantando meu entendimento, se o homem passa a ser o centro 

do universo racional, passa também a ser o centro do universo criativo 

(potencial ou efetivo). 

                                                                                                                                                  
sobre eles antes de nos serem dados. (KANT, Immanuel.Crítica da Razão Pura – texto 
integral. Martin Claret. São Paulo, 2001. p. 29. Grifei). Ver também o verbete revolução 
copernicana em CAYGILL, Howard. Dicionário Kant. Zahar. Rio de Janeiro, 2000. Kant, 
com esta compreensão, adiantou/possibilitou a discussão em torno da filosofia na 
hermenêutica contemporânea que observa o apriori, na conceitualização mais 
contemporânea, como (uma espécie de) pré-compreensão dos objetos e já, nesta nova seara, 
sendo abandonada a ideia de um apriori observador de objetos sob o olhar de um sujeito que 
passa a se colocar na relação sujeito-sujeito, ultrapassando, já então, o paradigma kantiano. 
Kant também entendia que se a ciência havia evoluído tanto desdes os seus primórdios, 
porque o mesmo não ocorria com a metafisica. E a resposta esteva exatamente na concepção 
do olhar sobre as coisas. A metafisica tinha o olhar sobre as coisas como eram, passariam a 
ser conhecidas pelo sujeito que receberia todas as certezas sobre as coisa do mundo que 
fossem perceptíveis aos sentidos. O sujeito, portanto, recebia o que ja estava e fazia parte do 
mundo. Desta forma, Kant foi compreendendo que havia a necessidade de um novo olhar e 
que partiria da consciência do ser humano. Desta forma a filosofia da consciencia passa 
então a re-posicionar o sujeito na apreciação da sua relação com os objetos e com o mundo.  
Não se pode, porém, deixar de mencionar que há uma questão de relevo no aspecto 
metafórico kantiano ao afirmar que o deslocamento do centro da compreensão subjetiva sai 
do objeto como dado para o sujeito, no sentido da pré-compreensão, a rigor, nomeada pelo 
filósofo como conhecimento a priori. Se Copérnico propõe uma revolução ao deslocar o 
centro exatamente dos astros no sentido antropocêntrico e desloca a presença do homem e da 
terra para a “periferia”, o que pretende Kant é exatamente o contrário: deslocar a 
compreensão da existência e da natureza dos objetos de si mesmos para o sujeito que os 
observa e que somente o enxerga pelo conhecimento a priori dos mesmos. Vale lembrar que 
a centralização subjetiva foi também operada por Descartes, no tocante a uma 
conceitualização mais aproximada com a consciência e ainda não categorizada numa relação 
efetivamente da existência de um sujeito e, portanto, de modo diferenciado ao que fez Kant, 
como se pode perceber no decorrer deste estudo. Ora, a “relação centro-periferia” (por assim 
dizer) estabelecida por Kant é o deslocamento do centro de compreensão ao sujeito que 
passa a ser o expectador (se comparado à ideia copernicana) e conhecedor de algo a priori. 
O que propõe Copérnico é a centralização do Sol, exatamente em sentido oposto ao afirmado 
por Kant, gravitando-se o expectador ao redor deste. Ora, se o deslocamento kantiano se dá 
no sentido de se descentralizar o objeto, a lógica se torna invertida, efetivamente. (Sobre esta 
visão, ver o verbete revolução copernicana em FERRATER-MORA, JOSÉ. Dicionário de 
Filosofia – Tomo IV. Edições Loyola.  São Paulo, 2004). Se, por outro lado, pretende Kant 
estabelecer simplesmente a metáfora do rompimento paradigmático ou mesmo a formulação 
de uma ideia de que o sujeito dá conta de melhor modo das respostas sobre os objetos que, 
por sua vez, sempre se apresentam ao sujeito, é possível que a metáfora kantiana já seja 
suficiente. Por outro lado, a revolução copernicana indicada por Kant pode ser observada 
somente sob a luz de uma modificação do foco da observação do sentidos das coisas e, neste 
caso, Kant propõe que as coisas são sempre as coisas para um sujeito, que as vê de um 
determinado modo, o que não eram as apreciações filosóficas até então. 
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Mas esta constataçãode que o sujeito passaria também a albergar a 

condição  potencial de sujeito-criador, não foi diretamente afirmada por Kant em 

nenhuma de suas obras ou ideias. O que sim, é verdade (no meu entender), é 

que o criticismo kantiano e a revolução copernicana por ele operada podem 

ser considerados o rompimento paradigmático da compreensão do direito de 

autor na fase pós-cartesiana e pré-advento da filosofia da linguagem. Há, 

portanto, um rompimento intermediário após o cogito e antes da invasão da 

filosofia pela linguagem. 

Há, pois, três momentos a partir da modernidade que posicionam e 

indicam rompimentos paradigmático relevantes para a atribuição de condições ao 

sujeito-criador: um momento pós-Descartes a partir do qual passa a “existir” na 

concepção moderna um sujeito e, portanto, um sujeito-criador (ainda que 

Descartes, insisto, não tenha tratado expressamente do que se constituiria como 

sujeito, do ponto de vista da utilização de tal expressão). Na concepção pós-

kantiana e, consequentemente também pós-cartesiana a partir da qual o sujeito-

criador é, definitivamente,sujeito e criador na sua concepção de ver o mundo e, 

portanto, há um movimento, posterior ao advento do desenvolvimentismo da 

imprensa e da revolução gutemberguiana, que conduz ao fortalecimento da 

necessidade de implementação de direitos ao sujeito (e cujo texto “ Da 

ilegalidade” de Kant é fundamental ao atribuir esta concepção personalista ainda 

no ano de 1785, portanto, antes da revolução francesa e  das legislações que 

trataram do tema na França em 1791 e 1793). E, pós-kantismo, há a invasão da 

filosofia pela linguagem, operada por uma série de filósofos entre os quais 

Heidegger e Gadamer, sendo certo que o último deles é fundamental para a 

análise do que defendo como o círculo criativo. Este último momento, pós-

filosofia da linguagem, é o que efetivamente explica e faz refletir sobre toda a 

concepção filosófica anterior e o desenvolvimento histórico da complexidade no 

direito de autor (e nas suas artificialidades).       

Ocorre, porém, que a compreensão de que o homem passa a 

serfilosoficamente o centro do universo criativo como pretendo apontar (sob o 

olhar contemporâneo do direito de autor) é uma consequência que talvez somente 

possa ser compreendida no momento atual, ao analisar-se o desenvolvimento que 
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as teses kantianas (e dos demais filósofos) alcançam a partir de então e, 

conhecida já a invasão da filosofia pela linguagem do linguistic turn. Esta 

circunstância factual (a invasão da filosofia pela linguagem) não somente não era 

de conhecimento de Kant, mas somente poderia ter sido promovida após a 

difusão e de suas ideias.Kant promovia e operou sua filosofia no terrenoda 

filosofia da consciência. 

Entendo, portanto, que o sujeito-criador é uma realidade 

compreensível como consequência de alguns fatores: invasão da filosofia pela 

linguagem; proliferação e difusão dos conceitos inerentes ao direito de autor 

e avanços tecnológicos indutores de novas análises, contemporâneas, sobre a 

atividade e função do autor. 

Por isso, no que se refere ao direito de autor em particular (e também 

de modo bastante amplo) a filosofia da linguagem, portanto, deve a Kant a sua 

condição de antecedente histórico-filosófico, pois sem a compreensão da filosofia 

da consciência e sem a revolução copernicana promovida por Kant, não se teria 

chegado ao linguistic turn 370 eà avaliação da mudança paradigmática que 

conduziu à compreensão do mundo sob a luz da relação sujeito-sujeito. O que 

Kant fez foi efetivamente inverter a possibilidade da “iluminação” sobre as 

coisas, dando luz a que posteriormente se pudesse concluir que o olhar se dá 

desde a perspectiva do sujeito para o resto do mundo, considerando que a 

linguagem não é somente algo entre os sujeitos, portanto, intermediário, mas 

fundamento das relações humanas, para dizer o mínimo. A linguagem não é algo 

que está entre o sujeito e o objeto, mas faz parte do processo hermenêutico e, 

portanto, criativo. 

                                                
370 Na verdade, ainda mais do que o linguistic turn, pode-se quase afirmar que a filosofia 
nunca mais poderia ignorar Kant pois seus alicerces foram abalados com a filosofia moral de 
Kant e com a sua tendência subjetivista, para dizer o mínimo. Ou como salienta Bertrand 
Russell: Kant, o fundador do idealismo alemão, não é importante politicamente embora haja 
escrito alguns ensaios interessantes sobre assuntos políticos. Fichte e Hegel, por outro lado, 
expuseram ambos doutrinas políticas que tiveram, e ainda tem, profunda influência sobre o 
curso da história. Nenhum deles pode ser entendido sem um estudo anterior de Kant  [...] 
Ver RUSSEL, Bertrand. História da Filosofia Ocidental(volume IV): História da filosofia 
moderna. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1967. p. 245.  
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Há de se salientar porém, que a hermenêutica, por si só, pode ser 

considerada uma “criação”; “invenção” ou, sendo menos metafórico, um advento 

da modernidade, pois sendo  (a compreensão sobre o que é) o sujeito um 

resultado filosófico da modernidade, também a hermenêutica se confere como um 

resultado das apreciações filosóficas decorrentes do(s) rompimento(s) 

moderno(s). Ocorre que a simples concepção hermenêutica não daria resposta ao 

círculo criativo e ao que pretendo construir como justificativa filosófica para o 

direito de autor. E, no mais, somente a submissão aos entendimentos de Kant 

(além de todos os elementos considerados neste estudo) poderiam conduzir à 

elucidação do círculo criativo, da complexidade do sujeito-criador e da atribuição 

do valor como ser criativo ao próprio sujeito-criador, que, afinal, é a valorização 

do que pode se constituir como o fundamento filosófico do direito de autor.  

Por outro lado, e além disso, toda concepção de fundamento moral em 

Kant fortalece a ideia da valorização do homem como ser moral, livre e, todo 

homem como um fim em si mesmoe, como consequência, ao homem livre é 

também permitido criar. Evidentemente que, com estas ideias, adianto o meu 

entendimento sobre o que venho defendendo e apresentando neste estudo. 

Este, do ponto de vista do direito de autor, insisto, é o fundamento 

que mais significa ao direito de autor, pois reafirma a tese da importância da 

revolução copernicana e da sua consequente análise como revolução também de 

uma “potencial possibilidade de criação por parte do sujeito-criador”, fundamento 

dorompimento paradigmático kantiano para o direito de autor, sem ter sido dito 

ou interpretado pelo seu próprio autor de forma direta ou categórica em nenhum 

momento. 

Por outro lado, o que fez Kant objetivamente sobre o direito de autor 

no texto “Da ilegalidade” foi refletir sobre a adequabilidade (ou não) na 

atribuição de um direito ao autor de textos, ao editor e ao reimpressor, e, em que 

medida cada direito seria aplicável a cada um. Mas, como demonstrarei no 

decorrer deste estudo, Kant foi muito além, eapesar de que esta não parece ser a 

ideia que os autoralistas possuem do filósofo - o enfoque que apresento ainda não 
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foiapresentado com esta precisão 371, - quando, na verdade, simplificam as suas 

análises levando em conta que o filósofo promoveu uma teorização do direito de 

autor sob a forma de um direito de personalidade, como indicarei seguidamente 

neste mesmo capítulo. 

Entendo que a discussão foi muito além, mesmo que não tenha 

ocorrido diretamente sobre o direito de autor (ou como o filósofo denominasse à 

época). A presença do direito de autor na filosofia kantiana decorre não somente 

de um pequeno texto em que trate da questão entre autores, editores e 

reimpressores, mas das suas ideias que consideram o homem um ser autônomo e 

moral e conduzem à compreensão de quem é o autor e o lugar que o Direito lhe 

cabe neste sentido. 

Neste sentido de apreciação dos fundamentos do filósofo, as ideias 

kantianas desenvolvidas, por exemplo, tanto na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes quanto nas três principais obras da filosofia crítica são de enorme 

valia e fundamentam a ética de tal forma que ainda hoje faz-se necessária a 

compreensão de Kant para que determinadas categorias de direito possam ser 

efetivadas. Neste sentido, em especial, e para exemplificar o quão longe vai o 

criticismo kantiano, entendo que os direitos humanos compreendem-se como a 

categoria que mais relação apresenta com o filósofo de Königsberg.  De fato,  as 

formulações do imperativo categórico de Kant podem servir – ainda hoje –de 

fundamento ético para uma valorização e compreensão do que são os direitos 

humanos e a sua universalização e efetividade372.  

                                                
371 Com exceção, por exemplo, de BURKE e CARBONI, cujos elementos que indicam se 
encontram quando trato da autoria colaborativa no capítulo 3, mais precisamente em 3.4. 
372 Neste sentido, ver por todos, BARRETTO, Vicente de Paulo. Vicente de Paulo. O fetiche 
dos direitos humanos e outros tema. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010. O autor, além de 
indicar com precisão os fundamentos kantianos para os direitos humanos, alerta quanto a 
uma desvalorização e vulgarização dos diretos humanos, o que vem contribuindo para um 
sucessivo esvaziamento de sua funcionalidade e aplicabilidade. O mesmo ocorre com 
conceitos como dignidade da pessoa humana, entre outros, que pelo seu excesso aplicativo, 
esvaziam-se pela sua vulgarização e pelo enorme peso negativo que acabam carregando, pela 
repetição indevida e inadequada. Aliás, tenho defendido a necessidade da compreensão do 
que são os direitos humanos também no âmbito do direito de autor, tal como no texto (Victor 
Gameiro DRUMMOND, Victor Gameiro. Direitos humanos e direitos de autor – elementos 
para uma melhor inter-relação temática. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Intelectual, nº 113, Julho/Agosto 2011. Rio de Janeiro. p. 47/58. Ainda sobre a dignidade, 
uma violação da dignidade é um violar parte da pessoa em sua complexidade humana. 
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Por outro lado,mesmo que não tenha havido uma expressiva criação 

do filósofo sobre o direito de autor, alguns dos fundamentos desta categoria 

jurídica, diferentemente do que ocorreu comLocke373, Bentham e J. S. Mill., que 

não escreveram teses exclusivamente voltadas ao direito de autor e tiveram suas 

obras (forçosamente) adaptadas como uma espécie de representantes de uma 

dogmática autoralista por adaptação, foram efetivamente discutidos na obra Da 

ilegalidade 374 . Kant, portanto, se comparado com os demais autores supra 

indicados, efetivamente escreveu linhas de alguma densidade sobre o tema do 

direito de autor, ou, pelo menos, sobre alguns fundamentos que eram possíveis 

sobre a categoria jurídica na ocasião da escrita de seu texto (1785). É verdade que 

o texto não é significativo se comparado com a sua filosofia crítica nem mesmo 

com textos de maior significado do autor, sendo muitas vezes totalmente 

esquecido, mas efetivamente o tema foi enfrentado375. 

Kant possuía interesse no debate sobre a reprodução de obra de modo 

ilegal (ou por meio da reprodução não autorizada, para ser mais correto com o 

pensamento da época) mas este tampouco era um tema que lhe ocupava parte 

                                                                                                                                                  
Assim, insisto no que já indiquei, ou seja, que o ser humano é composto de uma 
complexidade de circunstâncias que compõem uma integralidade pessoal. Esta integralidade 
é o que não pode ser ofendida por ninguém sob pena de se estar ofendendo a dignidade do 
ser humano. Esta complexa integralidade do ser humano que deve ser protegida pelo que se 
denominou dignidade e que, atualmente, vem se tornando uma expressão vazia pela 
vulgarização de seu uso, tornando-a, muitas vezes, desprovida de sentido, de valor 
semântico. 
373  Para ser mais exato, Locke escreve um texto, pelo menos, com referência ao tema 
relacionado ao direito de autor, no ano de 1693 denominado Memorando sobre a lei de 1662 
(Locke's Memorandum on the 1662 Act) disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_uk_1693. Já o 
próprio conteúdo da lei de licenciamento (Licensing Act de 1662) está disponível em  
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_uk_1662a. 
374 “KANT, Imanuel.  On the Injustice of Reprinting Books (original em alemão: Von der 
Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks publicado em 1785, disponíveis, tanto o texto 
original quanto a tradução em inglês disponível em   
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_d_1785 
375 Em linhas gerais, os autores que citam o texto de Kant são os analistas que atuam no 
âmbito do direito de autor, como é o caso de Lipszyc, Garza Barbosa, Merges, Buydens, 
Chaves, Carboni, entre outros citados no curso deste estudo, somente para indicar alguns. 
Em especial, Friedemann Kawohl que efetuou estudo especificamente voltado ao texto Da 
ilegalidade. Por outro lado, aqueles que analisam Kant sob a perspectiva da importância e 
complexidade de sua filosofia seja em decorrência dos textos pré-críticos ou da fase criticista 
– mas não sob o viés do direito de autor - geralmente não fazem qualquer indicação sobre o 
texto Da ilegalidade como é o caso de importantes autores como Caygill, Deleuze, Höffe, 
Röd, Russell, entre outros. 
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significativa dos pensamentos, muito mais necessários para desenvolver suas 

ideias filosóficas mais densas376. 

Neste sentido, é importante analisar o texto de Kant a dele extrair suas 

efetivas considerações que podem colaborar para a justificativa filosófica que 

pretendo alcançar.  

O texto Da ilegalidade, considerado um estudo de direito de autor de 

autoria de Kant, traz importantes referências de fundo sobre o direito de autor, 

ainda que não seja efetivamente um texto sobre esta área do conhecimento nem 

possa ser considerado uma pedra angular do personalismo no direito de autor 

(ainda que equivocadamente e insistentemente venha sendo assim indicado). 

Em referência ao texto indicado, o primeiro aspecto a se analisar é o 

fato de que Kant, em sua exposição, nega, efetivamente, um conceito de 

propriedade sobre os escritos, tratando de diferenciar a obra em si mesma e o que 

ocorre com a mera divulgação desta: 

Em um livro, visto como uma obra escrita, o autor está falando com o seu público, 
e aquele que o imprimiu (editou) fala por suas cópias mas nãopor si mesmo mas 
totalmente em nome do autor. Ele (o editor) dá representação pública e facilita a 
entrega desta fala para o público.377 

                                                
376 Como bem indicou no texto denominadoCommentary on Kant's essay "On the Injustice of 
Reprinting Books" (1785). disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.html 
KAWOHL, Friedemann, disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.html 
acessado em 03/04/13.Kant thus had a certain personal stake in the reprinting dispute, but it 
seems that this question was not at the centre of his interests. When he sent his article on 31 
December 1784 to the editor of the Berlinische Monatsschrift he admitted that "in the 
exposition of his arguments he always had to resist a certain tendency to verboseness"[12] 
and that, since he was always "brooding on a number of ideas at the same time", he was not 
short of supply of topics to write on, but, rather, of selection criteria. Unimpressed by the 
position of, say, Fichte (d_1793) and other contributions to the reprinting debate during the 
following twelve years, Kant had obviously not changed his ideas on the matter when in 
1797 he published the Metaphysics of Morals in 1797, which provided a concise statement 
of his 1785 ideas. 
377 Traduzido pelo autor de: [...]In a book as a written work the author is speaking to his 
reader; and he who has printed it speaks by his copies not for himself but entirely in the 
name of the author. He gives public representation to the latter's speaking and facilitates 
merely the delivery of this speech to the public. KANT, Imanuel.  On the Injustice of 
Reprinting Books (original em alemão: Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks 
publicado em 1785, disponíveis, tanto o texto original quanto a tradução em inglês em   
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_d_1785. 
A tradução já indicada de Karin Grau Kuntz assim se apresenta: Através do livro, como 
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Esta interpretação, em meu entender, em algum sentido nega a 

concepção proprietarista existente no sistema de copyright já vigente à época 

introduzida pelo Estatuto da Rainha Ana (1710) e que seria posteriormente 

predominante, curiosamente, no tratamento da lei francesa e dos países nos quais 

o droit d’auteur foi aplicado, e por mais personalista o que fosse o viés francês, 

este deitou bases em um proprietarismo acentuado, como indicarei 

reiteradamente. 

Por outro lado, admite o filósofo que há algum direito inerente ao 

processo criativo mas não sobre o processo diga-se, industrial, ainda que não faça 

uso destas expressões. Esta concepção, por si só, acaba por fundamentar uma 

circunstância relativamente refratária à concepção protetiva do direito de autor 

sob a forma de propriedade. Isto porque: 

 [...]Kant concorda com Locke que a propriedade primária não resulta de um 
acordo contratual  [...]mas de uma aquisição originária de bens. Porém,  
[...]considera insustentável a outra opinião de Locke segundo a qual a aquisição 
originária nasce de trabalho378. 

Como já expus, Locke379sustenta com muita precisão e determinação 

que a propriedade pode ser adquirida em decorrência do trabalho efetivo 

promovido por alguém sobre algo que se encontra em estado de natureza. 

JáKantdistinguia o direito de autor da relação laboral. No casos dos 

intérpretes, este fato é particularmente importante, pois estabelece diferenças 

entre um ato que se observe na seara trabalhista e uma consequência (da 

exploração da obra criada)380. 

                                                                                                                                                  
escrito que é, o autor fala ao leitor, e aquele que o imprimiu não fala através de seu exemplar 
em nome próprio mas antes apenas em nome do autor. O editor apresenta o autor 
publicamente enquanto aquele (autor) fala e apenas transmite o discurso ao público. 
Também ver comentários de Friedemann Kawohl disponível 
emhttp://copy.law.cam.ac.uk/cam/commentary/d_1785/d_1785_com_300200813718.html 
378HÖFFE; Otfried. Immanuel Kant. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 249. 
379[...] ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou, através do seu 
trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o Direito comum dos outros homens [...] (grifei) 
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil.Vozes, 4a edição. Petrópolis, 2006. p. 
98.(Coleção Pensamento Humano) A questão interessante também a ser observada é a que 
pode comparar esta diferenciação como a distinção criada com a atribuição de direito de 
natureza exclusiva na lei francesa de 1793.  
380 No mais, a apreciação de Kant acaba por indicar, também, uma aplicabilidade de direitos 
de natureza pessoal aos intérpretes, por esta distinção entre direitos desta natureza trabalhista 

 



 
 

220 
 

Este fato portanto, justifica desde já a inadequabilidade de Kant para 

os defensores de uma linha mais proprietarista do direito de autor e, obviamente 

da propriedade intelectual381 . Neste sentido, a simples escolha da expressão 

propriedade intelectual como conceito semântico-ideólogico adaptado a defender 

interesses de cunho empresarial já mostram e comprovam a tese kantiana mais 

voltada a uma personalização do direito de autor. E, neste sentido, houve 

oposição histórica a uma consolidação deste modelo, tomando-sepor base Kant 

como o fundador de um direito personalíssimo 382  que conduziu ao 

desenvolvimento de defesas personalistas do direito de autor, deixando-se de 

considerar, porém, que o filósofo não se dedicou longamente sobre o tema, mas 

somente definiu algumas linhas de aplicabilidade do ponto de vista jurídico, sem 

grandes elucubrações filosóficas sobre o mesmo. 

                                                                                                                                                  
e de outra justificativa servem como parâmetro para a diferenciação. E considerando que as 
ideias kantianas são de tendência mais personalista, acabam conduzindo a que o também no 
âmbito das interpretações se pode alcançar um personalismo. 
381 Em gênero e, obviamente, em menor medida, em relação à propriedade industrial, pois há 
valores nesta outra espécie do gênero que devem pssuir um olhar mais aguçado sobre o 
processo criativo, pois os demais elementos e condições de possibilidade tem 
conceitualizacoes diferentes, como por exemplo, a originalidade no direito de autor e a 
novidade no direito marcário. Também de modo muito incipiente, vale a reflexão de que a 
expressão propriedade industrial, do ponto de vista ideológico, ainda que tenha uma forçosa 
e artificial semantização de um conteúdo pela sua nomeação artificial, é mais adequada ao 
universo protetivo e de surgimento criativo do que a expressão propriedade intelectual, para 
abarcar o direito de autor. Por outro lado, a expressão direito de autor é muito mais 
semanticamente correta – no sentido de uma aproximação do sujeito-criador do direito que 
lhe é (deveria ser) aplicável do que a expressão direito conexo para afastar artificialmente o 
interprete que traz um aporte criativo (ator, músico, etc.) e para distanciar)como escua) o 
titular de direito conexo de outra natureza. Assim, a expressão direito conexo, afasta o ator e 
o músico intérprte e executante (por não ser o autor) mas agraga as companhias fonográficas 
e empresas de radiodifusão (que não são autores, mas merecem algum direito equivalente). 
Entendo, como se pode observar, que toa terminologia utilizada nessa seara é ruim e que a 
expressão direito conexo, apesar de consagrada, precisa ler lida com o olhar da compreensão 
desagregadora que apresenta em todas as suas vertentes: direito conexo, direito vizinho, 
droit voisins, neighboring rights, etc. A simples existência desta nomencluatura traz desvios 
éticos da real aplicabilidade dos conceitos de dieito de autor. A utilização da expressão 
direito conexo e suas variantes é um dos mais paradigmáticos exemplos da insubordinação 
semântica apresentada pela categoria do direito de autor. 
382 Expressão com a qual não estou de acordo porque conduz à atribuição de categorizações 
de direitos pessoais que, podem ser pessoais e transferíveis ou intransferíveis. Dizer que são 
direitos personalíssimos superqualifica alguns direitos (intransferíveis) e diminui os direitos 
pessoais que sejam objeto de alienação, a contrario sensu. A própria utilização da expressão 
pode ser eventualmente vista como preconceituosa e arrogante, tratando os referidos direitos 
de forma superior em detrimento de outros. A característica de um direito não pode se 
sobrepor à sua própria natureza e a natureza de um direito alegadamente denominado 
personalíssimo é direito pessoal, que, por si só, já está portanto, definido no tocante à sua 
natureza jurídica. A natureza jurídica é, portanto, direito pessoal e não a atribuição de 
qualquer super natureza jurídica. 
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Os autores, portanto, admitem a presença e a importância do 

texto de Kant, como também o faço, mas não extraem do pensamento 

kantiano o rompimento paradigmático decorrente da revolução copernicana 

necessário para promover um alcance à resposta do déficit filosófico do 

direito de autor. Neste sentido, muitas vezes admite-se a influência de Kant a 

sua importância como prioneiro na fundamentação personalista do direito (o 

que, como se verá, é justo), mas por outro lado não como um sustentáculo do 

rompimento paradigmático da condição do sujeito-criador. 

O texto de Kant Da ilegitimidadedaria somente luz a que se fosse 

analisado o seu entendimento com fundamento para a análise da natureza 

jurídica do direito de autor, mas não para o desvelamento de respostas para 

conceber um acerto na direção do direito de autor sob o olhar filosófico 

fundante e, portanto, não sob o olhar da justificativa filosófica do direito de autor 

pela compreensão dodéficit filosófico que venho apontando. 

Por outro lado, não existe no texto de Kant uma sistematização de 

nenhuma categoria jurídica que possa apontá-lo como criador de uma tese, uma 

escola ou mesmo uma classificação do direito de autor, nem mesmo a utilização 

da expressão direito de autor está presente no texto Da ilegitimidade. À exceção 

deste fato, porém, está uma indicação do que viria a ser o direito pessoal de autor, 

mais pela diferenciação entre os direitos do autor e do editor do que por outras 

concepções. Isto não significa porém, um ato de fundação jurídica. 

Assim, não é exatamente correto indicar que Kant foi o fundador do 

personalismo na compreensão do direito de autor, pois isto deve ser salientado 

sob a perspectiva e época nas quais o autor escreveu as linhas do texto Da 

ilegalidade. Desta forma, e exemplificadamente, quando autores como Garza 

Barbosa apontam que  [...]para Kant os direitos de autor são direitos de 

personalidade em vez de direitos de propriedade [...]  há, pelo menos, dois 

apontamentos a serem feitos, e os mesmos se repetem em diversas análises 

doutrinárias. 

Em primeiro lugar, não tratou Kant de analisar o direito de autor, mas 

somente de conceber linhas aclaratórias, sob a forma de documento que mais se 
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assemelha a um parecer defensor dos interesses dos editores de então. Isto porque 

não se podia falar ainda em direito de autor como tal, mas somente ideias 

esparsas sobre o tema e (ainda) breves conceitualizações legislativas. 

Em segundo lugar, Kant refutou efetivamente a aplicabilidade do 

proprietarismo no específico caso citado (dos direitos inerentes aos autores e 

editores e a circunstância fática do mercado de então, com a presença de 

reimpressores, não autorizados) mas isto não faz com que fosse necessariamente 

contrário a algum proprietarismo no ambiente do que seria o direito de autor 

futuramente. E sequer foi sofuciente para influenciar a formação do direito de 

autor de modo a negar a possibilidade deste proprietarismo, já que parte do 

direito de autor (em qualquer das suas sistemáticas principais, seja droit d´auteur, 

seja copyright) efetivamente hoje possui um caráter altamente proprietarista e, 

hodiernamente, empresarial, como é o caso de criações como programas de 

computador, aplicativos, jogos eletrônicos, web sites, entre outros cujos modelos 

de criação que estão bastante distanciados do processo criativo do século XVIII. 

Kant não poderia opor-se ao proprietarismo do direito de autor hodierno, sob uma 

perspectiva daquela ocasião. São circunstâncias factuais e momentos 

historicamente totalmente distintos e a resposta do Direito às questões certamente 

seriam diferentes. 

Desta forma, ainda sobre o personalismo kantiano, alguns autores 

enxergam no estudo de Kant um precedente na compreensão dos direitos pessoais 

de autor mas não indicam que o referido texto teria sido a efetiva criação do 

conceito de direitos pessoais ou de uma teoria personalista excludente de outras 

ideias não personalistas383. É como compreendo a indicação de Lipszyc quando 

indica que a teoria do direito de personalidade  [...]tem um precedente no 

pensamento de Emmanuel Kant expressado em 1785, para quem o direito de 

autor é, em realidade, um direito da personalidade, un ius personalissimun.384. 

Estou de acordo com Lipszyc pois compreendo e reafirmo, trata-se de um 
                                                

383 Isto porque Kant indicava no texto Da ilegalidade as possibilidades de ganho econômico 
por parte do autor e do editor, mas não do reimpressor. 
384 LIPSZYC, Délia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones Unesco-Cerlalc-
Zavalia. Bogotá, 2001. p. 24  Esta teoria tiene un precedente en el pensamento de Emmanuel 
Kant expressado en 1785, para quien el derecho de autores en realidade un derecho de la 
personalidad, un ius personalissimum. 
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importante precedente mas não uma análise complexa do que seria o direito de 

autor, nem se trata, menos ainda, de uma sistematização385.Chaves, corretamente, 

não afirma que Kant seria o fundador desta teoria (de que o direito de autor é um 

direito da personalidade), mas que as ideias kantianas teriam inspirado o 

surgimento da mesma, o que é sensivelmente diferente386.Santos também vai 

dizer que  [...]a teoria da personalidade tem sua origem nas concepções de 

Kant. Seu principal seguidor, Otto Von Gierke, deu forma jurídica a esta tese387. 

Entendo, portanto, que tratar as ideias kantianas sob a forma de 

precedente, inspiração e origem nas concepções são ideias às quais se pode filiar 

como um fundamento kantiano real.  

Estas indicações dos autores, porém, parecem conduzir sempre a 

discussão para a análise do que é a natureza jurídica do direito de autor, o que traz 

um elemento negativo que venho indicando neste estudo sobre a concepção e da 

categoria jurídica em análise. O que pretendo alcançar é a justificativa filosófica 

para a existência de algum direito que possa contemplar o processo criativo. 

Entendo que há um déficit filosófico que conduz a uma série de problemas hoje 

presentes nas discussões (acaloradas) do direito de autor. A análise da 

consideração e a caracterização como direito personalíssimo conduzem à 

                                                
385 Por outro lado, Durval (também citando A. De Gregório no final de seu texto) indica uma 
oposição natural entre os entendimentos proprietarista e o personalista, fazendo menção ao 
fato de que Kant teria fundado este entendimento personalista (posteriormente desenvolvido 
por Gierke: as objeções à teoria da propriedade [...] constituem os fundamentos com que os 
prosélitos da teoria oposta  - a da personalidade – vêem no direito de autor um direito 
pessoal resultante da livre manifestação do pensamento; fundada por Kant e desenvolvida 
por Gierke, esta teoria justifica a tutela do autor como “uma das manifestações de sua 
liberdade de ação, manifestação que constitui, como a própria liberdade, um jus 
personalissimum, um direito inerente à pessoa e intransmissível. DUVAL, Hermano. 
Direitos autorais nas invenções modernas, (fotografia, cinema, disco, rádio, televisão, 
imprensa, direitos conexos , sociedades de autores). Editorial Andes. Rio de Janeiro, 1956. 
p. 09.   
386CHAVES, Antônio. Direito de autor, princípios fundamentais. Editora Forense.Rio de 
Janeiro, 1987. p. 12. O direito de autor é uma emanação do direito da personalidade. O 
fundador desta teria é o francês Bertand, embora tenha sido elaborada pelo alemão Otto 
Von Gierke: ’o direito de autor é um elemento da personalidade, cujo objeto é constituído 
por uma obra intelectual, considerada como parte integrante da esfera da própria 
personalidade. Inspirado nas ideias expostas por Kant, concebe Gierke o direito de autor 
como inseparável da atividade criadora do homem, constituindo, tanto as faculdades 
pessoais como as patrimoniais, uma emanação da personalidade, sob cuja proteção  se 
encontram. 
387SANTOS, Newton Paulo Teixeira dos. A fotorafia e o direito do autor – de acordo com a 
nova constituição – 2a edição revista e atualizada. Leud, 1990. p. 16 
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compreensão da natureza jurídica. Analisar a natureza jurídica, filosoficamente, é 

compreender para interpretar, o que para a hermenêutica contempoêanea não faz 

sentido, pois ao se compreender já se está interpretando. 

Como pode ser observado historicamente, a tese –ou as teses de linha 

mais proprietarista - foram historicamente predominantes nas concepções 

posteriores e consolidaram um proprietarismo demasiadamente pragmático388 – e 

as batalhas quixotescas para tentar afastar a conceitualização ideológica da 

expressão propriedade intelectual comprovamum difícil e desequilibrado 

conflito. 

Ocorre porém, que ao mesmo tempo em que não admito que Kant 

tenha sido o fundador do direito de autor de linha personalista, de uma escola 

personalista (posteriormente surgida, mas não “fundada” por ele), de uma 

classificação ou sistematização – por meio do texto Da ilegalidade, compreendo 

que ele deitou bases para que seus sucessores pudessem desenhar um direito de 

autor de cunho personalista e, isto efetivamente ele o fez no texto indicado. 

Atribuir ideias base para um conceitualização e atribuição de um personalismo no 

direito de autor foi a contribuição primeira do texto Da ilegalidade.  Por outro 

lado, e muito mais relevante, é o fato de que o conteúdo filosófico do kantismo 

para o direito de autor não está somente e obviamente na concepção do texto da 

Da irregularidade mas também nas diversas concepções sobre o agente moral 

que é o ser humano e na conceitualização da sua autonomia. A construção 

kantiana do sujeito após a revolução copernicana operada pelo filósofo inclui a 

concepção de um autor (sujeito-criador) que não poderia ser, obviamente, um 

empresário, pelos fatores indicados por Kant no texto supra indicado. 
                                                

388 Em especial na sistemática de copyright, sendo certo porém, que também no sistema de 
droit d´auteur houve acentuada propensão a uma proprietarização. A respeito do 
proprietarismo também no direito francês, lembra Ascensão:A Revolução Francesa foi em 
grande parte gerada pelos homens da pena; a sendo a revolução proprietarista por 
excelência, não admira que neste domíno favorável o interesse dos autores ficasse 
acautelado sob um novo rótulo. Direito de autor sem autor e sem obra, Boletim da 
Faculdade de Direito, Studia Jurídica 91, Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Antonio 
Castanheira Neves. Coimbra Editora. Coimbra, ano ____ . p. 87.  Já o sistema de copyright, 
o proprietarismo foi ainda mais longe, como aifmra o mesmo autor: (…) O common law 
manteve-se dentro da visao dos privilégios da impressao: não foi basicamente afectado pela 
Revolução Francesa. Isto conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A base 
do direito era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a reprodução (copyright). (p. 
88). 
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Neste sentido, entendo bem mais relevante (como aporte contributivo 

para a análise do direito de autor e não só para a filosofia de um modo geral) a 

compreensão da revolução copernicana por si só, do que todas as apreciações 

sobre o texto Da ilegalidade.  

A revolução copernicana foi um  [...]câmbio radical de perspectiva 

por meio do qual se trata de explicar o conhecimento e também a moralidade, 

desde o ponto de vista do sujeito que conhece e julga a realidade conhecida e 

julgada [...]389. 

Esta concepção kantiana esvazia o terreno do proprietarismo no 

processo criativo e comprova a existência do déficit filosófico do direito de autor 

no seu surgimento histórico, seja legislativo, seja pelas teses dos pensadores e, 

obviamente, pelo processo histórico ocorrido desde então. Isto porque se o sujeito 

passa a deter o conhecimento, somente este poderá ser o autor e, como 

consequência, não se poderia atribuir esta circunstância tão evidentemente 

personificada a nenhum ente que não fosse o criador originário de uma obra de 

arte, da cultura e das ciências. Ora, não há uma relação direta lógica entre o 

(re)posicionamento do sujeito e a negativa para a atribuição de um direito de 

autor originário a ao editor, por exemplo. 

Mas a questão se coloca de forma a ser logicamente alcançada pela 

concepção de que: se o sujeito que se coloca no centro do universo é o sujeito 

que somente agora, pós-descartes, passa a ser o centro da observação na 

filosofia da consciência e se está diante da uma compreensão do que é o ser 

humano e sua condição subjetiva a partir de então, não há que se considerar 

qualquer ficção jurídica (que é o caso) como ocupante deste mesmo espaço. 

Aliás, nem sequer se efetua qualquer questionamento sobre isto na filosofia da 

consciência, pela mais evidente obviedade de que o resgate e reformulação da 

condição do sujeito tratam somente do ser humano como discussão filosófica 

central. 

                                                
389[...]cambio radical de perspectiva por el que se trata de explicar el conocimiento, y 
también la moralidade, desde el punto de vista del sujeto que conoce y juzga la realidade y 
no desde la relidad conocida y juzgada”. CAMPS, Victoria. Breve historia de la ética, 2a 
edição. RBA divulgación. Barcelona, 2013. p. 228. 
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Desta forma, o desenvolvimento de ideias sob a forma de criações 

somente poderia ter como origem ou (1) concepções anteriores decorrentes do 

mito do dado ou (2) concepções ainda pouco densas sobre o processo criativo 

antes de Kant, pois o sujeito-criativo não poderia ser apontado com precisão no 

nominalismo e ainda não poderia ser apontado como criador com efetividade na 

posição cartesiana, pré-kantiana. Ora, neste momento não caberia qualquer 

atribuição de posição semelhante ou idêntica entre sujeito-criador e editor, como 

é o caso trazido à baila por Kant. E, Kant, neste sentido, efetuou um corte na 

concepção do que será o direito doautor, ao distinguir as posições de autor, editor 

e reimpressor no texto Da ilegalidade.   

Um reposicionamento do sujeito, recompreensão ou qualquer outra 

expressão que se venha a utilizar, nunca permitiria uma interpretação emque 

pudesse ser colocado nesta mesmo centro criativo (ou de atribuição de direitos) a 

uma empresa ou ficção jurídica de qualquer ordem que não fosse densamente 

personificada como consequência desta razão filosófica. Assim, não só o texto Da 

ilegalidade como o próprio kantismo não permitiria uma aceitação do conceito de 

sujeito-criador em conjunto com uma criação ficcional de um sujeito titular de 

direito de qualquer natureza que lhe fosse atribuído como autor, ainda que por 

semelhança.  

Ocorre, porém, que não se trata de analisar todo este arcabouço 

filosófico simplesmente atribuindo, negativamente ou positivamente, a 

caracterização de Kant do tal direito indicado no texto Da ilegalidadecomo 

direito personalíssimo. 

Ora, o fundamento kantiano fazia todo o sentido numa época em 

que o processo criativo estava sendo “descoberto” como oriundo do sujeito 

que passava a ser o centro do universo (como em Descartes) mas que agora 

possuía domínio sobre a interpretação e sobre as coisaso que, obviamente, 

também significa o domínio sobre o processo criativo (e a sua centralização 

neste). 

O sujeito era agora criador e não somente “um meio”através do qual 

as obras se apresenta(va)m expontaneamente e somente apareciam no mundo. 
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Nem somente um sujeito que era pago para criar como empregado, funcionário de 

alguma atividade. O sujeito criador pós-kantiano adquiriu a autonomia da 

moralidade kantiana, mas, sobretudo, neste particular, adquiriu liberdade. 

Liberdade de criação, liberdade de compreensão, liberdade de interpretação e, 

portanto, liberdade de entendimento e decisão criativa. Ora, este sujeito, somente 

poderia ser um sujeito a quem o direito se destinaria com características muito 

diferentes do editor que, então, poderia usufruir de outra “qualidade” de direito, 

Outra categoria atributiva. 

Neste sentido, Kant atribui “algo próximo ao direito de autor”, ao 

autor de textos na sua concepção quando assim indica no texto Da 

irregularidade, fundando a ideia autoralista dogmática de que haveria uma 

personalidade intrinsecamente relacionada ao processo criativo, no que estava 

correto e, saliente-se, continua estando correto e parte significativa desde 

“resgate” que proponho pela re-análise do direito de autor. O que deve ser 

analisado é, em que medida esta atribuição é determinável e sistematizada na 

categoria de direito que lhe venha a ser aplicada posteriormente. E mais, 

atualmente, o quanto deste personalismo está presente no processo criativo (como 

relação comunicativa do autor com o universo) e o quanto há de possibilidade em 

apontar este individualização (que como se verá, pretendo responder 

filosoficamente, mas pela via da hermenêutica). 

Dito de outra forma, Kant não sistematizou o direito de autor e 

simplesmente diferenciou a existência de um direito para o criador e de outro para 

o que efetivamente consolidava a possibilidade de acesso ao processo criativo. 

Entendo, portanto, que não se podem fazer apreciações técnicas sobre Kant como 

um fundamentador dos direitos pessoais de autor como um ideólogo desta 

natureza (ele não o fez). Utilizar, portanto, o texto de Kant como fundamento 

para indicar que o direito de autor é especialmente formado por um elenco de 

direitos pessoais de autor seria um equívoco interpretativo, no sentido de que ele 

deu pistas, com o que tinha disponível na ocasião histórica, de um 

enquandramento básico e, muitíssimo importante, de uma situação que, se hoje é 

uma dentre incontáveis circunstâncias de aplicabilidade de direito de autor, 

propriedade industrial e conflitos de interesses, na ocasião seria praticamente a 
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única possível, acrescida, talvez, também de uma outra, que seria a eventual 

discussão também sobre compra e venda de obras de artes plásticas oude 

atividades no setor musical e teatral, pois estas eram as modalidades artísticas 

possíveis à época. 

Ou seja, se hoje temos conflitos e acaloradas discussões sobr a autoria 

colaborativa no âmbito  da internet e das novas tecnologias;  atribuição ou não de 

titularidade originária por empresas desenvolvedoras de programas de 

computador; discussões sobre a representatividade de entidades de gestão coletiva 

e sobre a legitimidade de grandes corporações atuantes em nome de terceiros 

mas, em verdade defensoras em nome próprio de um extenso catálogo de títulos e 

conteúdos, nenhuma destas discussões existiam nos idos do final do século 

XVIII. 

Isto significa dizer e comprovar que Kant não tratou de analisar 

sistematicamente o que era o direito de autor (até mesmo porque dificilmente 

poderia se defender que ele já “era” algo no campo do Direito, especialmente a 

categoria complexa que posteriormente mostrou ser).Por outro lado, e também 

neste sentido, é inadequado atribuir o surgimento dos direitos pessoais de autor 

em Kant em comparação com o surgimento so conceitos elaborados nas leis 

inglesa (que lhe é anterior) e francesa, pela força mais objetiva ou proprietarista 

destas últimas. Não se pode fazer comparação entre o texto Da ilegalidade de 

Kant com o texto da lei de 1793, por exemplo. Em primeiro lugar por suas 

funções totalmente diferenciadas como textos e isto mesmo que se considere o 

referido texto uma espécie de “parecer” favorável aos editores em detrimento dos 

reimpressores que, no texto kantiano são os precursores dos “piratas” de direito 

de autor (editorial, ao menos) da contemporaneidade. Em segundo lugar porque 

analisando-se a lei francesa de 1793, o alto grau proprietarista e a atribuição de 

exclusividade contribuem para uma comparação que, entre os textos, coloca o 

texto Da ilegalidadecomo acentuadamente personalista comparado com o texto 

legal. Isto influencia os analistas a tomar partido de uma constatação altamente 

reducionista e indicar em Kant um alto personalismo por comparação.  

Por outro lado, humanista que era, muto possivelmente Kant poderia, 

atualmente, se manifestar favoravelmente às cópias de obras, inclusive suas, nos 
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meios universitários. Entendo como bastante razoável que ele fosse 

contemporaneamente, favorável,com bastante precisão técnica, à divulgação de 

seus escritos e outros de terceiros. Ora, por outro lado, um autoralista 

conservador, hoje, poderia dizer que o entendimento de Kant poderia ser 

considerado muito conservador também, ao afirmar que o direito de autor seria 

um direito personalíssimo. Ocorre, insisto, que Kant o fez naquela ocasião, 

naquelas circunstâncias e, portanto, Kant não era conservador no sentido de 

buscar manter o status quo então imperante e dominante. Não se pode esquecer, 

inclusive, que seu próprio texto admite a inexistência de legislação sobre o tema, 

apresentando-se como um verdadeiro parecer defensor da judicialização do 

conflito mesmo sem a devida legislação ainda promulgada390. 

Por outro lado, afirmar que Kant seria favorável à propriedade 

intelectual genericamente porque atribui algum direito (que não nomeia mas 

somente distingue) que hoje faz parte do escopo do direito do autor, mas que faz 

parte de uma vertente empresarial é tecnicamente inadequado ou simplesmente 

intelectualmente desonesto. 

Ou seja, alegar pela via do pensamento kantiano a defesa de um 

direito de autor aplicável aos editores como se direito de autor efetivamente o 

fosse, enquadrar esta concepção como uma proteção genérica de direito de autor é 

um equívoco interpretativo (e que pode dar azo, infelizmente a um dos mantras 

performáticos de preferência dos mais conservadores que é alegar a “proteção e 

defesa dos direitos do criador”). Kant diferenciou as posições ostentatadas pelos 

participantes no processo criativo e difusor da criação e este foi o seu grande 

contributo no texto, além da própria concepção de indicar, um dos participantes 

deste processo como um titular de um direito de natureza personalíssima. Por 

isto, atribuir-lhe uma concepção de defensor da propriedade intelectual como 

gênero porque admite a necessidade de proteção daquele que conduz à existência 

da obra então circulante não é interpretar corretamente as breves ideias kantianas 

como fundamento da análise filosófica do direito de autor. 

                                                
390  [...]a ação poderia contra o reimpressor poderia ser levada a juízo sem que fosse 
necessário primeiramente promulgar uma nova lei.(Da ilegalidade, p. 240).  
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Kant soube precisamente delinear a existência de duas categorias de 

direitos que não nomeou, não sistematizou e não atribui caraterísticas, com 

exceção da sua indicação de que o que caberia ao autor era um ius 

personalissimum. A razão desta minha longa exposição sobre estes fundamentos 

decorre do fato de que não se pode analisar Kant como sistematizador nem 

ideólogo de uma categoria jurídica que não conheceu, mas como um pensador 

visionário que percebeu diferenças que talvez ainda não estivessem bem 

delineadas naquele momento histórico e que, posteriormente, não foram 

corretamente atribuídas em suas concepções. O mais relevante, portanto, para 

analisar as contribuições de Kant para o direito de autor sob o olhar da 

necessidade de compreensão de ums justificativa filosófica para a categoria 

encontra fundamentos no texto Da irregularidade mas principalmente na filosofia 

kantiana pela sua valorização do ser humano, que por todas as razões expostas 

neste estudo, fortalecem a compreensão de Kant como um pensador visionário 

também em muitos outros aspectos além do direito de autor. 

É importante dizer que Kant não parecia ver o autor como um autor 

excessivamente romântico. Kant simplesmente inseriu no texto Da 

ilegalidadebreves conceitos de sua filosofia. Não discorreu longamente sobre o 

fato depois e não atribuiu valorações éticas acentuadas. Simplesmente discorreu 

sobre um caso específico que lhe interessava. Isto não é o mesmo que dizer que 

ele desenhou um quadro definitivo ao direito de autor, que ele diferenciou direitos 

patrimoniais e pessoais, etc. Muito pelo contrário, ele atribuiu simplesmente uma 

condição de direitos de natureza pessoal e distinguiu o direito do sujeito-criador 

(direito este que lhe caberia originalmente pelo ato da criação) e o direito do 

editor. Não há uma atribuição reflexiva acentuada sobre o conceito de sujeito-

criador num contexto que posteriormente passaria a ser necessário. Atribuir às 

teses de Kant uma posição de destaque posicionado-o num pólo oposto aos 

direitos de natureza patrimonial é um equívoco.  

Kant não atribuía uma característica de autor romântico ao sujeito-

criador por dois motivos: em primeiro lugar, esta ideia de que existiria uma 

definição de autor romântico é uma ideia contemporânea. Não se tratava de 

indicar um autor romântico naqueles idos da história, pois não havia uma 
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conceitualização sobre aquele autor naquele momento (e muitas menos como 

autor “romântico”). Esta visão é posterior e, quando lida no seio do senso comum 

libertarianista, acentuadamente preconceituosa, para esvaziar a ideia de autor 

relacionado às emanações da sua personalidade, que é uma das expressões mais 

utilizadas para indicar o direito de autor de cunho essencialmente pessoal. Como 

o processo criativo hoje importa em uma série de diferentes modos de atuar e 

como há muitas novas formas de expressão, inclusive por avanços tecnológicos, o 

senso comum autoralista de tendência mais libertaranista vem se formando 

baseado na ideia de que não se pode tratar o sujeito-criador hoje como se tratava 

no século XVIII, fato que se configura como efetivamente correto. Daí a esvaziar 

o conceito de autoria por tratar preconceituosamente o sujeito-criador que seja 

primordialmente vinculado a direitos pessoais já é um exagero. 

No mais, a ideia de autor romântico do século XVIII, eivada de 

preconceitos, é baseada na ideia simples de atribuição de direitos pessoais. Por 

outro lado, excluiria uma visão mais complexa sobre o kantismo no direito de 

autor, que é exatamente a relação entre o sujeito-criador e a atribuição que 

historicamente não se lhe atribuiu na ocasião. O déficit filosófico começou 

anteriormente, é verdade, mas a não percepção dos autoralistas e analistas de 

Kant de que o sujeito-criador deveria ser valorizado como centro subjetivo 

criativo em consequência da revolução copernicana é um erro acentuadamente 

mais grave. Há um certo desvio ótico na direção de uma crítica demasiadamente 

acentuada ao kantismo como o personalismo no direito de autor, quando, o mais 

importante, não era atribuir ou não direitos, mas perceber o espaço ocupado 

pelo sujeito-criador em Kant. Ocorre que o personalismo kantiano foi, em 

alguma medida, historicamente suplantado, o que não ocorreria com o viés 

filosófico se compreendido o rompimento paradigmático desde aquele momento. 

Portanto, afimar que Kant era um personalistae de modo tão sintético 

atribuir direitos com clareza, mas de modo a observar uma peculiar situação que 

na ocasião se caracterizava como a única situação (ou uma importante dentre 

outras muito poucas) é deslocar Kant do seu contexto histórico e da sua evolução 

filosófica de modo a atender interesses hodiernos. 
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O que está aqui em questão, entendo, é que Kant aponta que há algo 

que pode ser objeto de proteção do direito é que é inerente ao criador (e que, pela 

tese que defendo, denomina-se sujeito-criador). Talvez uma compreensão correta 

desta interpretaçãoaliada às demais concepções de Kant sobre o sujeito e a 

aplicação de sua revolução copernicana devessem ter sido melhor fundamentadas, 

inclusive já na ocasião. Compreendo que não foi o que ocorreu e aí também se 

observa parte do conteúdo do denominado déficit filosófico do direto de autor. 

Por outro lado, a compreensão geral de que o livro era um meio de se 

fazer chegar ao público as ideias desenvolvidas por um autor, aproxima a ideia de 

que tanto faz que houvesse uma divugação das ideias oralmente, quanto por 

escrito. As únicas questões seriam de forma (já que a informaçãooral é 

significativamente distinta da escrita) e a compreensão de que por meio do livro 

outro interveniente está presente, que é o editor. Neste sentido, nem por uma 

ficção jurídica se poderia atribuir a autoria ou qualquer direito (a titularidade de 

um direito) ao processo de permissão ou facilitação para se fazer chegar ao 

público as ideias de algum autor. Se assim o fosse também os escribas poderiam 

ser considerados autores, mesmo que fossem meros copistas. O que justificaria o 

direito seria o próprio esforço ou a concepção econômica que conduziu à edição, 

mas nunca por elementos transformativos de Direito que conduzissem a um 

direito de natureza relacionada ao do autor, que, este sim, seria um direito natural 

no sentido de Kant. Ora, aqui, um outro nó parece ser solucionado. 

O fato de haver investimento na produção de exemplares de livros 

não pode conduzir a uma percepção e conclusão lógico-jurídica de que se há o 

direito do autor pela concepção criativa, deve haver algo parecido ao editor. A 

justificativa filosófica de um não se vê se refletida na justificativa filosófica do 

outro. 

Nas palavras de Kant:  
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a titularidade (posse) do autor sobre os seus pensamentos 
(considerando que esta titularidade é aplicada de acordo com direitos externos) 
continua se mantendo apesar de qualquer reimpressão.391 

O que conduz à existência de um direito por se (querer) dizer algo, 

seja pela forma escrita ou verbal, não possui nenhuma relação com o meio e a 

forma de se fazer chegar isso ao público (que afinal, neste caso é o direito do 

editor).E, neste sentido, as ideias kantianas poderiam ser já aqui indicadas como 

opostas à ideia da proteção pela doutrina inglesa do suor do rosto (sweat of the 

brow), se considerarmos que o esforço pela proteção afastaria a criatividade e 

originalidade como condições de possibilidade para a proteção das obras autorais. 

Assim, Kant entendia que deveria ocorrer alguma modalidade 

protetiva ao editor em decorrência de sua atividade, o que não compreendia, 

desde já, qualquer consideração de um direito de propriedade e, obviamente, 

muito menos direito relacionado à personalidade. A existência de um direito (não 

de autor) ao editor não lhe conferiria o mesmo direito que se deveria conferir ao 

autor (sujeito-criador). Ora, isto evidencia-se por uma compreensão da totalidade 

do pensamento kantiano, ao valorizar a a atuação do serhumano, ao reordenar o 

entendimento sobre o sujeito, ao sistematizar a compreensão dos valores morais 

inerentes ao homem e no que entendo eu, ainda que indiretamente e logicamente, 

compreender a figura do autor como sujeito potencialmente criativo. 

A distinção entre direitos que possam ser aplicados a este homem 

moral, em detrimento de outros eventuais direitos que pudessem ser aplicados ao 

editor deve restar clara, não obstante poder ser defendido o direito do editor de 

receber alguma modalidade de proteção, algum direito. Não se pode esquecer 

porém, quenaquele momento histórico, o editor representa praticamente todos os 

potenciais titulares de direitos e mandatários, visto que as análises kantianas 

remontam ao ano de 1785.Aliás, o déficit filosófico se evidencia pela força 

centrífuga empresarial que conduz a uma compreensão de que haveria um direito 

ao editor, mesmo que não em detrimento do autor. De fato, desde o início das 
                                                

391 For the author's ownership to his thoughts (assuming in the first place that such 
ownership applies according to external rights) remains his in spite of any reprinting" (403) 
Disponível em 
.http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation?id=representation_d_1785 
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discussões legislativas iniciais, não parece que os editores procuravam um direito 

qu lhe fosse atribuído em detrimento de um direito de autor. O que parece ter sido 

evidenciado foi a participação no processo de “distribuição” de direitos e uma 

manutenção das posições já alcançadas sob a forma de privilégios.Kant 

estabelece claramente a distinção entre as atividades e a compreensão e 

aplicabilidade do direito e dos conceitos morais a cada figura, autor e editor, 

como já indiquei. 

Analisando os resultados da compreensão histórica da relação/conflito 

entre autores e editores, é curioso notar que na escola proprietarista inglesa, a 

ideia geral é (ou era no seu surgimento) dizer que há um elemento que conduz ao 

direito de cópia (copyright), e que, portanto, é merecido que haja uma aplicação 

de proteção jurídica ao editor. Parte-se, semanticamente, para se destinar um 

valor ideológico a esta relação lógica. Denominar – na ocasião – de direito de 

cópia (copyright) é equalizar(de modo equivocado) a concepção moral inerente 

ao ser criativo (sujeito-criador) ao que economicamente permite o surgimento 

da fala por meio do livro, o editor. Não há dúvidas de que se trata de um 

abismo filosófico. Do ponto de visa da filosofia, não se pode simplesmente dizer 

que uma empresa pode ou não ser titular de direito de autor do ponto de vista 

originário porque lhe cabe o mesmo direito de um autor e porque a lei assim 

possibilita. Antes disto, háde se compreendero que justifica filosoficamente a 

aplicação de um direito e qual o valor que intrinsecamente se vê relacionado a 

este direito. Ora, ao compreender as concepções kantianas no texto, percebe-se 

que o que o autor pretendia diferenciar o processo da criação e o de possibilidade 

de acesso às obras, do ponto de vista comercial, mas já com algum entendimento 

sobre o ponto de vista do acesso ao seu conteúdo. Nisto, não há duvida, o 

embasamento e a confluência de ideias de pensamento kantiano são o que mais 

aproximam a ideia do círculo criativo da justificativa filosófica para a existência 

de um direito de autor, que mesmo sendo visto sob um viés romântico, é um viés 

efetivamente adequado e justo na concepção do que é o direito de autor. 

Por isso, entendo que o que mais significa no texto de Kant não é 

simplesmente a indicação de um direito pessoal de autor de natureza (como se 

costuma denominar) personalíssima. O que efetivamente é o mais relevante é a 
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percepção filosófica de que não é atribível uma mesma relação entre o sujeito-

criador com a obra e, por outro lado, o editor com a obra. Claro que um 

acentuado personalismo está presente, mas o aspecto filosófico e condição do 

sujeito-criador pós-revolução copernicana é muito mais importante.  

Por outro lado, a própria concepção kantiana já diferencia o que é o 

fundamento moral do direito de autor e o que justifica (economicamente) o 

direito do editor e, vou denominá-lo aqui gerenericamente por“produtor” poiseste 

é o mesmo fumdamento que conduziu a que fosse posteriormente transformada 

esta distinção, naatribuição de direitos e naconcepção de direitos conexos para as 

companhias fonográficas e para as empresas de radiodifusão 392 . Ora, Kant, 

inclusive, fez a distinção entre o que seria o exemplar de uma obra que foi 

impressa (produzida) pelo editor e o conteúdo que lhe teria sido entregue numa 

relação contratual: 

A edição de livros é um negócio que só pode ser conduzido em nome de um 
terceiro, nomeadamente o autor, que o editor apresenta através de sua pessoa 
como aquele que fala ao público e, assim sendo, ele não pode ser parte do direito 
que advém da propriedade de um exemplar, mas apenas pode surgir legitimado de 
um acordo particular com o autor.. 

Há aqui, portanto, uma legitimação para atribuição do direito 

inerente à comercialização de exemplares por parte do editor, o que não 

significa colocar o editor e autor numa mesma situação de aquisição de 

direitos, visto que o que fundamenta o direito de um, não é o que 

fundamenta o direito de outro. Assim, o direito do autor (sujeito-criador) do 

livro, efetivamente é um “direito de autor”. Já um “direito do editor”, decorre 

da relação contratual com o autor (sujeito-criador), e como consequência de uma 

permissão que foi oriunda de um interesse do autor (sujeito-criador) da obra 

editada. Isto já seria suficiente para afastar, na concepção kantiana, qualquer 

                                                
392 ASCENSÃO, a respeito dos direitos conexos, comenta com acentuada razão: Na 
disciplina desta matéria, há que ter em conta uma tendência inspirada pelos Estados Unidos 
da América, de assimilar progressivamente os direitos conexos ao direito de autor, tendo 
como objetivo final uma identificação de regime jurídico. Isto porque todos eles estão hoje 
igualmente tratados como mercadorias. Os aumentos recentes de duração de proteção dos 
direitos dos artistas e consequentemente dos produtores de fonogramas nos Estados Unidos 
(e por reflexo na Comunidade Européia) traduz, este desiderato. É lógico. Mas não é 
desejável.ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In: 
Estudos de direito de autor – a revisão da lei de direitos autorais. Fundação Boiteux. 
Florianópolis, 2010.p. 25. 
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atribuição de direito de autor decorrente de uma relação empresarial. Mas há de 

se compreender que esta análise que afasta a concepção do editor como titular 

originário de direito de autor é mais salientada, em linhas gerais, no direito de 

origem romano-germânica. 

Kant, portanto, diferenciou a aplicabilidade da tese personalista, mas 

também a concepção de que havia direitos de cunho diferenciado na análise das 

circunstâncias entre autor-editor-reimpressor. O filósofo afirmou que: 

O exemplar, aquilo que o editor imprime, é uma obra (opus) do autor, que passa a 
pertencer ao editor a partir do momento em que este a tenha adquirido na forma 
manuscrita ou impressa, para fazer com ela o que bem desejar e tudo o que pode 
ser feito em seu próprio nome  pois isto é um pressuposto de um direito perfeito 
sobre uma coisa, i.e., da propriedade. Porém, aquele tipo de uso que ele apenas 
poderá fazer em nome de um terceiro (nomeadamente em nome do autor) é um 
negócio (opera) que aquele conduz através do proprietário do exemplar, que além 
da propriedade, que além da propriedade ainda um contrato particular. 

Como se percebe, Kant diferenciou os direitos de autor e do editor, 

atribuindo-lhes origens distintas e, como resta evidente, atribuiu ao editor um 

direito decorrente de uma relação contratual com o autor (sujeito-criador) e, 

portanto, um direito que necessariamente teria que ser iniciado com a concepção 

de um direito que é anterior ao direito que caberia ao editor. Atribuir, como já 

antecipei, que podem ser atribuídos direitos a empresas como titulares de direitos, 

pode ser razoável. Daí a denominá-los como direitos conexos para tratar de 

alguma similaridade com o direito de autor é uma disparidade na valoração ética 

do que significa o direito de autor, e o direito de um modo geral. O direito conexo 

não foi o direito atribuído às editoras literárias nem as musicais, mas, 

posteriormente foi atribuído às companhias fonográficas e empresas de 

radiodifusão, num lógica de supressão de subjetividade criativa bastante 

semelhante, ofendendo a lógica filosófica da compreenssão do sujeito-criador. 

De toda forma, releva perceber que, não obstante a falta de definições 

em direito de autor à época, ainda assim Kant desenhou de modo claro a distinção 

entre corpus mysticum e corpus mechanicum, o que releva na compreensão da 

distinção entre o direito de autor e conexo e, obviamente, evidencia a 

diferenciação entre o objeto protetivo formal e a proteção de algo intimamente 

relacionado ao sujeito-criador: 
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O que dá aparência de justiça à injustiça manifesta da falsificação de um livro é o 
fato de um livro de compor em parte de um produto da arte; produto mecânico 
(opus machanicum) que se pode levar a cabo por todo possuidor legítimo de um 
exemplar do livro. Há portanto, aqui lugar para um direito real. Porém, um livro se 
compõe também em parte do simples discurso do autor ao público, discurso que 
não pode ser reproduzido publicamente (praestatio operae)  por um terceiro, sem 
assentimento do autor; e neste sentido, existe direito pessoal. O erro consiste em 
confundir essas duas coisas.  

Por outro lado, Kant não via o fato de escrever livros como uma 

atividade profissional por si só, até mesmo porque a sua concepção criativa e dos 

intelectuais alemães de então se baseava no fato de terem tido a sua formação 

como tutores particularese somente posteriormente ser possível alcançar uma 

cadeira em uma universidade. 

Assim, não parecia muito evidente a profissionalização do ato da 

escrita, o que também trazia uma análise do ponto de vista da dedicação exclusiva 

ou relativa a este fato e o valor econômico decorrente do mesmo. Esta ideia, 

portanto, de que o texto escrito  era uma das modalidades de projeção das ideias 

do autor se observava em outros autores contemporâneos de Kant, tais como 

Adolph Freiherr von Knigge (1752-1796): escrever é, antes de tudo, uma 

comunicação pública dos pensamentos de alguém, uma conversa impressa, um 

discurso direcionado a cada um do público que está desejoso (interessado) em 

ouvir. Significa conversar com os leitores393.  

Por fim, merece também indicar as apreciações de Kant no texto Da 

ilegalidadequando, em suas considerações finais, o filósofo afirma sua posição 

em decorrência da morte do autor:  

Se o autor, após a entrega de seu manuscrito ao editor para impressão, este, 
restando obrigado em relação àquele, viesse a falecer, então o editor não estaria 
livre de obrigação de tratar o manuscrito como sua propriedade, mas antes o 
público teria, na falta de herdeiros, o direito de obrigá-lo a abrir mão de seu de 
seu direito forçando-o a entregar o manuscrito a outro que se ofereça a editar. 

Há de se observar que a percepção de Kant sobre a necessidade do 

público ter acesso ao resultado do pensamento do autor é acentuadamente 

                                                
393Writing is therefore a public communication of one's thoughts, a printed conversation, a 
speech addressed to everyone in the public who is willing to hear. It means conversing with 
readers. (apud, citado por  Friedemann Kawohl este trecho está disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord?id=commentary_d_1785 
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relevante, fazendo uma espécie de consideração da importância do acesso ao 

conteúdo da criação. Este pensamento, há de ser dito, direta ou indiretamente 

permeia o direito de autor contemporâneo epode ser observado em várias 

soluções que a categoria jurídica propõe. A mais evidenciada é a figura da licença 

compulsória, que, em linhas muito gerais, consiste na atribuição de um direito de 

uso de determinada obra independentemente da negativa por parte do autor, desde 

que esta negativa não seja plenamente justificável. Ocorre que a licença 

compulsória é levada a cabo, em geral, por aquele que seria beneficiado com a 

sua aplicação e não o próprio titular do direito, como seria no caso proposto por 

Kant. 

Por outro lado, há também outra condição protetiva bastante 

interessante e visionária de Kant que se assemelha, contemporaneamente, aos 

direitos de natureza pessoal do autor, também denominadas faculdades pessoais, 

como prefere asism indicar Ascensão em seus textos. 

Kant entendia que o público do autor falecido tinha direito a exigir do 

editor a devida correção (no sentido de uma melhor qualidade da obra publicada 

em termos de sua revisão e outros aspectos) e, além disto, um acesso facilitado e 

proporcional à procura da obra pelo público. 

Dispunha o autor: 

 Se o editor, após o falecimento do autor, editar a obra daquele mutilando-a ou 
falsificando-a, ou editando um número não suficiente de exemplares para satisfazer 
a procura {pela obra}, então o público está legitimado a constrangê-lo a manter 
maior correção ou aumentar a tiragem da edição e, caso ele assim não proceda, de 
resolver a questão de outra forma. Isto tudo não seria possível se o direito do 
editor não fosse derivado de um negócio entre autor e público, que ele conduz em 
nome do autor. 

Kant traz inestimáveis contribuições com este pequeno trecho da 

obra, pois em uma simples sentença trata de citar e atribuir valor para: 

1) Que seja verificada a importância da proteção da manutenção da 

qualidade e autenticidade da obra (contemporaneamente observada nos direitos 

de integridade e modificação da obra.Este primeiro aspecto releva pela 

importância destinada e ainda em pleno vigor do direito de modificação da obra, 

mas principalmente pela semelhança com o direito de integridade que, em 
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verdade, no direito de autor hodierno é faculdade pessoal do próprio autor e, no 

eventual caso de falecimento sem herdeiros, efetivamente pode ser exercido pela 

sociedade por meio da consideração de que a obra estaria em domínio público. 

2) Que seja observada a necessária difusão da obra a ponto de atender 

ao púbico e sua demanda, havendo aqui uma apreciação do filósofo de que o 

sujeito mais relevante na relação com o autor  é efetivamente o público. Ou, 

senão for esta a sua apreciação, ao menos a consideração de que o maior valor 

que se pode atribuir a uma obra é a possibilidade/necessidade de que ela seja 

conhecida pelo público. Esta consideração, e a possibilidade de o público atuar 

como o titular do direito se aproxima nas considerações atuais, do direito difuso 

de acesso à cultura. 

Outra importante questão deve ser trazida à lume, que é a distinção 

entre o suporte físico (corpus mechanicum) e a obra em si mesma (corpus 

mysticum). Kant não aponta esta diferenciação de modo direto, mas indica esta 

ideia que é bastante relevante em termos de direito de autor. Quando o autor 

atribui a propriedade de algo ao editor (na verdade do texto cuja divulgação 

poderá se dar por atividade do editor) ele atribui uma propriedade sobre aquele 

que seria o bem do qual se podem fazer cópias e, portanto, não ao exemplar 

decorrente do próprio ato de reprodução em si mesmo. Não está fazendo 

referencia a uma eventual confusão entre os exemplares e a obra (ou melhor o seu 

conteúdo) mas entre o que é o exemplar passível de cópias e o conteúdo da obra. 

Deve ser considerado o fato de que na ocasião, a questão do exemplar como um 

original ainda possuía acentuado valor, pois se tratava de efetuar a entrega de 

algum suporte físico que seria de propriedade do editor e, daí, se promover as 

cópias. Neste sentido,s e pode interpretar, no texto de Kant, que a o próprio 

exemplar físico do manuscrito passa à titularidade do editor. Atualmente sequer 

este suporte físico precisa ser destinado como bem ao editor, pois esta 

transmissão do conteúdo se dá sob a forma da intangibilidade. 

De toda forma, é importante salientar a visão de Kant com o intuito 

de dividir o conceito do que é a obra como conjunto de formas e expressões sobre 

ideias desenvolvidas e o que seria posteriormente denominado de produto. 
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Neste sentido, o manuscrito primeiro, original, não seria, por si só um 

produto a ser objeto de negociação por parte do editor, mas a base para a 

reprodução. De toda forma, o que parece indicar Kant indiretamente e como 

consequência é que, uma vez que o editor eventualmente quisesse tratar o 

manuscrito como sua propriedade ele poderia, pois a relação do sujeito-criador 

com a obra estava integralizada na relação sujeito-criador-e-resultado-da-criação 

sem a, diga-se, interferência pela presença de um suporte físico394. 

2.4.  Breves conclusões sobre o capítulo: 

Analisando o estado da arte sobre as concepções filosóficas aplicáveis 

ao direito de autor segundo parte dos autoralistas e das escolas filosóficas mais 

referenciadas, trago alguns elementos previamente conclusivos.   

Desde já importa perceber que nenhum dos filósofos analisados pode 

ter suas ideias direta e completamente analisadas com resposta ao direito de autor, 

por diversas razões. 

Em primeiro lugar, as tesesdas distintas “filosofias” por assim dizer, 

não foram elaboradas numa direção e sentido próprio da análise do direito de 

autor, com exceção do texto clássico de Kant Da ilegalidade, já anteriormente 

indicado. No mais, nem mesmo os demais textos kantianos ou mesmo as análises 

utilitaristas ou decorrentes do pensamento de Locke podem ser compreendidos 

como estudos direcionados, sistematizados ou analíticos ao direito de autor. 

Em segundo lugar, o direito de autor ainda (no máximo) incipiente à 

época dos filósofos citados como seus fundadores (ou indicadores de 

fundamentos filosóficos que lhes fossem aplicáveis) não permite, sob um olhar de 

hoje, as análises da contemporaneidade. Não seria sequer razoável imaginar que o 

que hoje se apresenta como uma das categorias mais complexas de direito, que é 

                                                
394 De fato, isto é um importante elemento no direito de autor contemporâneo: a relação entre 
sujeito-criador e obra se dá numa relação supra material, portanto, não há um vínculo que se 
dê na materialidade da obra, o que, em alguma medida, fortalece esta sensação, esta relação 
intuitiva de que a obra é uma parte constituída da personalidade do sujeito-criador. E, 
paradoxalmente, quanto “mais intangível” a relação entre sujeito-criador-e-resultado-da-
criação, mais próximo está o autor de seu processo criativo, o que fortalece (ou deveria 
fortalecer) pelo menos um direito pessoal de autor, que é o direito de paternidade. 
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o direito de autor e a propriedade intelectual, em gênero, pudessem ser analisadas 

sob um viés ainda tão simplista. O mais longe que se chegou, cabe novamente 

salientar, foram as análises kantianas no texto da Da ilegalidade, que tratava de 

uma espécie de proto-direito de autor, mas que, de toda sorte, tratava de uma 

única relação na qual estavam envolvidos os sujeitos típicos de relação autoral, 

quais sejam: o autor (sujeito-criador), o editor e um terceiro que hoje poderia ser 

considerado contrafator, mas que era reconhecido como o reimpressor. 

Ou seja, analisando a primeira e segunda ideias supra indicadas, não 

só as distintas “filosofias” não eram aplicáveis plenamente ao direito de autor 

como também esta área do conhecimento não poderia ser nomeada (ainda) como 

direito de autor. E mais, se ainda o fosse, o significado semântico que está por 

trás do véu da expressão em análise é muitos mais complexo do que indicariam as 

circunstâncias históricas dos idos do século XVII (para Locke) e XVIII (e parte 

do XIX) (para os utilitaristas e Kant).  

Resta evidente, portanto, o fato de que as teses anteriormente 

analisadas (de matriz lockeana e kantiana e utilitaristas) não podem ser adaptadas 

num leito de procusto ao direito de autor como se uma construção efetiva da 

justificativa filosófica do direito de autor tivesse sido construída por aqueles 

filósofos. 

Por outro lado, é bem verdade que o direito de autor recebe dos 

citados e destacados autores – indiretamente 395  - elementos formadores de 

concepções justificativas de sua aplicabilidade (com exceção de Kant, bem mais 

direto), mas nem sempre podendo ser atribuída uma exata compreensão das 

distintas “filosofias” e sua correta aplicação. Cumpre destacar, como tenho 

defendido, que decorrede Kanto movimento mais relevante na compreensão do 

processo criativo desde Descartes (principalmente pela revolução copernicana) e, 

por tal motivo, entendo que se dá um novo e efetivo rompimento paradigmático, 

                                                
395 Digo indiretamente porque faço referência ao fato de que o mais relevante do kantismo 
para o direito de autor foi o rompimento pardigmático decorrente da revolução copernicana e 
os demais elementos kantianos que conduziram à condição de existência do sujeito-criador 
coo cnetro criativo do universo e não as suas teses sobre propriedade, sua doutrina do direito 
ou mesmo o conteúdo do texto “Da Ilegalidade” não obstante a importância que cada um 
destes elementos que acabo de citar possam trazer à perspectiva do direito de autor. 
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neste caso, pela compreensão de  que o sujeito-criador passe a ser identificado a 

partir de então, como o centro do processo criativo, o que concomitantemente ao 

desenvolvimento das primeiras legislações sobre a matéria, vai desenvolver a 

ideia do autor românticon (ainda que stes noção tenha sido esvaziada na 

contemporaneidade de modo semanticamente preconceituoso). Em verdade, 

posso e devo admitir que a concepção da expressão sujeito-criador, que utilizo, 

vai tomar sentido com a concepção kantiana da revolução copernicana, que, 

evidentemente se opera também na compreensão do processo criativo autoral. 

Assim, se antes de Descartes não era possível identificar a presença 

do sujeito e, portanto, do autor, com o rompimento paradigmático cartesiano, o 

sujeito, como já se salientou, aparece presente como o centro do universo (ainda, 

saliento, que Descarte tenha trabalho de analisar “a consciência” e não “o 

sujeito”), o que inclui o centro do universo criativo. Por isso, uma adequação tão 

precisa do entendimento de Kant pode ser observada na consolidação da ideia 

romântica do autor oitocentista. Por óbvio, não se poderia na ocasião falar em 

filosofia da linguagem, se ainda se operava a filosofia da consciência, ou melhor 

dizendo, esta ainda ia sendo implementada nas teses kantianas. 

Por outro lado, o entendimento de Locke sobre a propriedade, ainda 

que tenha sido desenvolvido para atender às demandas ideológicas contra a obra 

de Filmer merecem destaque pela compreensão do que seria razoável como 

proteção e justificação para a propriedade. 

Não se pode esquecer que das três principais fontes filosóficas 

indicadas, Locke foi historicamente o antecedente, e o mais distante na concepção 

temporal da ideia do direito de autor, seja considerando os privilégios mas 

principalmente o surgimento como direito positivo do direito de autor, tanto na 

Inglaterra (1710) quando na França (1791 e 1793). 

No tocante ao utilitarismo, as noções que pudessem ser aplicáveis ao 

direito de autor se encontram ainda mais indiretamente relacionadas às suas teses, 

visto que análises genéricas sobre o que poderia conduzir ao caminho da 

felicidade são as mais abrangentes e poderiam ser interpretadas quase de qualquer 

forma por parte de autoralistas que quisessem defenderuma linha mais 
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protecionista do ponto de vista do patrimonialismo, ou mesmo os de tendência 

mais personalista. Ou, visto sob outra ótica, poderiam servir a uma linha mais 

conservadora (genericamente) ou mais libertarianista. No mais, como 

corretamente apontou Eagleton 396 ,[...]a felicidade é meramente uma ideia 

empírica, Não um ideal da razão. 

Por outro lado, também observando sob uma ótica generalista, deve-

se compreender que a valorização do ser humano e do sujeito, por si só, 

fundamentam a moral kantiana, o que fortalece a ideia do sujeito e, como 

consequência, do sujeito-criador. Este fator é determinante na compreensão e 

influência do kantismo no que compreendo como fundamento filosófico do 

direito de autor, a tal ponto que, mesmo que se possa defender que não se pode 

adaptar completamente as teses kantianas  ao direito de autor em decorrência das 

apreciações indiretas que o autor propõe (utilizando em meu desfavor o 

argumento que acabo de utilizar acima) é, por outro lado, evidenciado que a sua 

filosofia dá força à compreensão de fundamentos filosóficos que auxiliam uma 

montagem de um quebra-cabeca lógico que indica, senão uma concepção 

filosófica kantiana complexa ao direito de autor, uma intuição de que Kant 

apresentou soluções filosóficas acentuadas ao direito de autor, ainda que não 

estivesse ciente disto ou não tenha se dedicado reflexivamente de modo 

significativo sobre estas. Compreendo, portanto, que mesmo sem ter escrito o 

texto Da ilegalidadeKant já faria parte de um seleto grupo de filósofos que teria 

forjado, indiretamente, o nascimento de uma espécie de direito (que depois se 

verificou ser o direito de autor) a um determinado sujeito: exatamente o sujeito-

criador. 

Neste sentido, entendo, inclusive, que a concepção kantiana sobre a 

existência de uma consciência moral que conduza a uma lei universal traz 

um significativo reflexo na concepção do direito de autor, em especial no que 

se refere à sua justificativa filosófica, que encontra em Kant seu melhor 
                                                

396EAGLETON, Terry. O problema dos desconhecidos – um estudo da ética. Civilização 
Brasileira. Rio de Janeiro, 2010. p. 157. Na mesma passagem o autor inglês indica a relação 
da ética de Kant com a felicidade: Kant também abre espaço para a felicidade em seu 
pensamento ético, mas embora ela seja a recompensa da virtude na vida após a morte, 
mesmo que não nesta vida mundana, não pode, na maioria das vezes, ser o impulso 
norteador da virtude. 
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fortalecimento da ideia do sujeito-criador como sujeito autônomo – ainda 

que Kant não tenha tratado nas suas obras mais significativas, da figura do 

autor (sujeito-criador). 

Esta autonomia criativa, para criar uma concepção ideológica da 

figura do sujeito-criador com a autonomia kantiana, aliada à sua revolução 

copernicana e àconsequente centralização subjetiva, conduzem à uma 

apreciação da condição do sujeito como autor que se fortalece na ideia de alguém 

que deve ser indicado como o desvelador da criação potencialmente existente 

no mundo. 

Dito de outra forma, o sujeito-criador é um ser autônomo e como tal 

há de se compreender a sua posição como ser autônomo e, portanto, como 

sujeito-criador em potencial que, uma vez que efetivamente crie algo, receberá 

um direito pelo ato da criação. Estas ideias não estavam presentes na busca pela 

felicidade do Utilitarismo de Bentham e Mill (nem genérica nem 

especificamente), bem como também não são um fundamento direto da teoria 

proprietarista de Locke, com a excessão, honrosa, de que Locke indica um 

merecimento e portanto, uma atribuição de propriedade pela retirada de algo do 

estado de natureza em decorrência do esforço para/ao fazê-lo. A recompensa, por 

assim dizer, no caso de Locke é a própria atribuição da propriedade privada – 

sempre afastado o desperdício. Ocorre que o reconhecimento pelo esforço físico 

ou de qualquer outra natureza não possui qualquer relação com a atribuição de 

direito pelo processo criativo decorrente de uma sujeito autônomo que pode criar 

algo, ainda que não se esteja diante de uma criação ex-nihilo, fator este último 

que é exatamanete o que passa a ser uma tarefa da conceitualização do próprio 

direito de autor, o quanto deve ser atribuído de direito e em qual proporção. 

Portanto, comparando a figura ostentada pelo sujeito como ser dotado 

de moral e autônomo potencialmente criador de algo no universo das artes, da 

cultura e das ciências, parece bastante evidente que um merecimento por um 

esforço primordialmente físico (ou ainda comparativamente ou metaforicamente 

físico) não pode receber o mesmo direito (em qualidade ou eventualmente em 

grau) de um sujeito-criador, intérprete do mundo, compreensivo da necessidade 

de se trazer algo de – um pouco que seja – inovador. Não se está diante de 
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circunstâncias fáticas semelhantes e, portanto, o direito aplicável a uma situação 

não é o mesmo da outra. Isto favorece a compreensão de que o direito de autor de 

fundamento empresarial está, ao menos em tese, totalmente desvinculado da ideia 

filosófica do sujeito-criador (e que exporei com mais detalhes). Criar ou 

interpretar não são somente executar (genericamente) algo mecanicamente como 

se trabalho físico fosse, ainda que se possa fazer eventualmente uma análise de 

mérito da qualidade da execução. Há, porém, um contributo diferenciado no 

processo criativo que merece uma especial atenção do Direito como forma de 

atribuição de algo a mais397. Uma espécie de consideração de distribuição de 

direito (uma justiça distributiva prévia ou intrínseca ao ato da criação, por simples 

constatação da atuação artística) pela diferenciação na circunstância fática entre o 

processo criativo e outro processo. Isto deve ser visto sob um olhar de uma 

diferente atribuição de direito, o que não significa uma maior ou valoração do 

ponto de vista econômico, até porque, pode haver trabalhos menos criativos e 

intelectualizados e cuja valoração econômica é muito maior398.  

                                                
397Atrás da obra de arte, sentimos sempre a presença do homem que a produziu. É isto aliás, 
o que confere à experiência estética o seu caráter tão intensamente humano, já que, por 
meio da obra de arte, um homem necessariamente se põe em relação com outros 
homensGILSON, Etienne. Introdução às artes do Belo. O que é filosofar sobre a arte? 
Editora é Realizações. São Paulo, 2010. p. 33. A frase do autor, membro da academia 
francesa, possui um condão filosófico que traz muitos elementos. Em primeiro lugar, de fato 
a manifestação artística decorre da necessidade de dizer algo. Nenhuma pessoa se manifesta 
artisticamente para dizer nada a ninguém. Ainda que tenha como objetivo escrever um texto 
ou compor algo para si próprio, para seu próprio “consumo” subjetivo (por dizer algo), não 
se pode deixar de incluir o próprio sujeito no mundo como destinatário de sua criação. Ou 
seja, mesmo quando compõe uma canção  para seu próprio interesse, o criador tem a si 
próprio como interlocutor. Neste caso, na condição de criador e apreciador, mas esta dupla 
função é exercida por um mesmo sujeito e sua dupla condição perceptiva. Neste sentido, 
curiosamente o ator possui ainda outra peculiaridade. A interpretação está em sua 
manifestação existencial mais plena. O seu oficio faz parte de seu corpo, diferentemente de 
criações ou interpretações musicais, nas artes plásticas ou  mesmo nas obras literárias. O 
ofício do ator também é um modo de se comunicar com o seu aparato corporal, o que torna a 
sua arte em arte magnífica e que confunde o seu modo de ver o mundo com interpretação no 
sentido mais próprio do do direito conexo. E este modo de se comunicar está inserido no 
modo de ser no mundo. Neste sentido, talvez (e trata-se de suposição) se dá pela 
interpretação que é manifestação criativa da interpretação e da composição da personagem, 
bem como manifestação de sua imagem comportando-se de certo modo vinculado ao 
personagem. 
398 Neste sentido, não se pode confundir a natureza do direito aplicável com o resultado 
econômico decorrente dos direitos aplicáveis. Este etendimento é evidenciado, por exemplo, 
numa maior valoração de salários de grandes estrelas do mundo esportivo, como jogadores 
de futebol por exemplo, em comparação a excelentes pensadores, professores e intelectuais 
que, ao menos em tese, estariam muito mais inseridos num processo criativo constante. Ora, 
ainda que um excelente filósofo fosse um criador constante e autor de diversos textos de 
qualidade, muito provavelmente nunca alcançaria o salario de um jogador de futebol, 
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Por outro lado, é o fato de que se há um sentido moral inato (que Kant 

observará em Hume, por exemplo) que indicará a existência de uma concepção 

criativa no sujeito que, em Kant, se apresenta como centro do universo criativo. O 

seja, além de promover a revolução copernicana centralizando o sujeito-criador 

nesta sua própria condição criativa, Kant ainda lhe destina, em decorrência de sua 

filosofia moral e da sua concepção de existência de uma ciência moral autônoma, 

à qual o diteito irá se acoplar, a existência de um direito protetivo da condição do 

autor (sujeito-criativo). 

Toda esta complexidade de circunstâncias conduz à existência, ainda 

que não tenha sido assim explicitada pelo filósofo, à uma condição de relação 

entre o sujeito-criador e a obra criada, o que conduz filosoficamente a todo o 

fundamento dos direitos morais e da relação entre direitos da personalidade e 

direito de autor 399 . Esta interpretação extraída do kantismo nesta sua larga 

concepção que atrai moral e direito e centraliza o sujeito (e portanto, também o 

sujeito-criador) forma base de uma teoria personalista do direito de autor. 

Mas, para muito além disto, a relação entre a autonomia moral e a 

necessidade de se respeitar uma moral universal, faz com que terceiros, 

necessariamente observem o novo sujeito (pós-revolução copernicana kantiana) 

como um sujeito merecedor de uma relação (natural) com o que criou. 
                                                                                                                                                  

considerando que o valor inerente ao salario do jogador não está no seu recurso intelectual, 
mas efetivamente no quanto ele pode destinar ao mercado no qual atua e o investimento que 
a sua atividade significa. Na sociedade atual, com o audiovidual predominante e os acessos à 
informação constante inerentes à sociedade-tecno comunicacional, há uma constante 
desvalorização de conteúdos que justifiquem uma melhor apreciação técnica ou de melhor 
nível intelectual, se comparados com informações voláteis, de conteúdo vazio ou 
insiginificante. A este conjunto universal de informações de (maior ou menor) qualidade e 
de material extraordinário ou ordinário, o qual inclui, poe exemplo, as ideias de Kant, fotos 
sobre a nova mansão de algum milionário fútil e fotos eróticas de alguma celebridade, deu-se 
o nome de conteúdo, vulgarizando e nivelando de modo incipiente, para dizer o mínimo e 
com alguma urbanidade, o conhecimento erudito, popular e manifestações culturais que não 
merecem nenhuma reflexão. Na sociedade contemporânea, em decorrência do imediatismo 
das comunicações, que vem sendo confundido com o imediatismo das apreciações críticas 
ou da compreensão, o valor do conhecimento está sendo diminuído pelo valor do fútil e do 
desinteressante. 
399 Para uma análise extensa e complexa dos direitos de personalidade, ver, por todos, a obra 
de SOUZA, Rabindranath V. A. Capelo de.  O direito geral de personalidade. Coimbra 
editora. Coimbra, 1995. O autor, ainda que por poucos momentos em sua obra cite Kant, 
reconhece nele a concepção de uma personalidade única e merecedora de direitos que tem 
como bem tutelado, uma personalidade vista sob um olhar genérico. Daí a concepção do 
Direito português sobre um direito geral de personalidade, ainda que sejam ponderados os 
elementos deste direito geral.    
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O kantismo, nas reflexões que efetuo, faz surgir uma 

obrigatoriedade moral da sociedade em observar no autor/criador, a 

condição de sujeito-criador, portanto, aquele que traz a todo a sociedade, 

por meio de concepções de percepção sensível e palatável aos sentidos, sua 

apreciação de ver o mundo de (um determinado) modo criativo, e, como tal, 

possui uma relação indelével com a sua criação. 

Ora, se “passa a existir” um sujeito (que cria e centraliza o processo 

criativo em si) e se há uma concepção social moral de que o sujeito está no centro 

da sociedade e, portanto, o sujeito-criador também, nada resta à sociedade senão 

compreender a que a condição do sujeito-criador e sua aceitação como tal são 

uma máxima moral que deve ser respeitada, inclusive, obviamente, pelo Direito. 

Esta concepção moral, integrada à compreensão do que é o ato criativo (como ato 

vonculado ao se rmoral) valorizam o sujeito-criador. Moralmente e no que se 

refere à autonomia para escolhr seu caminho, portanto, não há diferença entre 

sujeito-criador e qualquer outra pessoa, mas ao escolher ser um sujeito-criador 

(acreditando na sua própria capacidade criativa) o sujeito passa ser detentor de 

uma possibilidade: ter vínculos co uma criação, que levará sua origem e lhe 

permitirá receber dela frutos. 

Esta concepção, acentuadamente personalista do direito de autor e 

ainda mais do direito de paternidade, somente poderia ser ultrapassada não 

somente com a invasão do Direito pela filosofia da linguagem, mas ainda mais 

recentemente, com a concepção de que um novo modelo autoral (que 

eventualmente poderá ser estabelecido como modelo-primeiro, mas ainda não o 

foi) surge espontaneamente afastando, novamente a condição centralizada do 

autor sobre o processo criativo, por meio da denominada autoria colaborativa. A 

questão, porém, é que a autoria colaborativa (ou outros modos/modelos mais 

tecnologicamente atuantes no processo criativo) ainda não superaram o modelo 

subjetivo-centrista da criação no sujeito–criador individual ou mesmo coletivo, 

porém decorrente de uma coletividade individualizável na criação400. 

                                                
400 Ver 3.4. sobre a autoria colaborativa. 
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Mas que tudo, portanto, a concepção kantiana sob o olhar filosófico 

para o direito de autor, centraliza o sujeito (revolução copernicana); define-o 

como sujeito-criador (rompendo o paradigma cartesiano 401  anterior que 

simplesmente reconhecia o sujeito – ou a consciênciamais especificamente); 

atribui-lhe uma relação intrínseca com a obra criada (a obra é resultado da 

criação/interpretação subjetiva) e, como observo neste particular, a condição 

de ser autônomo aproxima a compreensão da proteção ao direito de 

personalidade ao conceito do sujeito-criador. 

Daí que a concepção mais evidenciada ao direito de autor – numa 

concepção geral de sua ideias, sejam relacionadas diretamente ao direito de autor 

ou não402 - de Kant é o desvelamento de um (indicado mas não nominado) direito 

de paternidade. Digo desvelamento pois se Kant observa uma consciência moral 

autônoma e a percepção de terceiros sobre a condição criativa de um autor, o que 

efetivamente se faz ao atribuir uma relação intrínseca entre autor e obra é 

simplesmente desvelar a existência evidenciada – naquele momento histórico. 

Parece portanto, que se houve uma aproximação filosófica da 

compreensão de quem é o sujeito-criador, esta concepção que pode ser 

compreendida como uma atribuição de centralização da figura do sujeito em 

Kant, mas também, ainda que indiretamente, pelo menos respeitosa da figura do 

autor. O direito de autor (ainda não era o direito de autor posteriormente 

conhecido) incipientemente considerado em Kant recebe do filósofo todo um 

conteúdo personalista, seja na compreensão do texto  Da ilegalidade mas, 

principalmente, no kantismo genericamente atribuído. 

Por outro lado, devo indica que o proprietarismo, visto sob um olhar 

filosófico, esteve presente nas discussões e nas teses apresentadas pela tríade 

filosófica às quais discorro neste texto. Não se pode furtar à concepção e 

compreensão da propriedade como tema de relevo que aparece nas discussões 

filosóficas do direito de autor. Dito de outra forma, a análise proprietarista, em 

                                                
401 E para os que eventualmente vierem a considerar, o paradigma nominalista, anterior ao 
cartesiano. 
402 Isto porque muitos dos fundamentos desta concepção não estão diretamente observados 
na leitura da “Ilegalidade” mas sim na compreensão da filosofia kantiana em geral. 
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qualquer nas três matrizes filosóficas, merece acentuada observação não somente 

como olhar do direito de autor, mas do seu significado filosófico e sua 

adaptabilidade (ou não ao direito de autor) . 

Não se pode furtar ao fato de que o proprietarismo, ainda que tenha 

influenciado tanto o copyright inglês quando o droi d’ auteur francês, espalhou 

suas sementes de modo mais eficaz (do ponto de vista da – falsa – justificativa 

filosófica) em território da common law. O pragmatismo 403  inglês e 

posteriormente norte-americano fundamentaram, por razões pouco a pouco mais 

acentuadas e de valores acentuadamanete mercadológicos, a justificativa 

proprietarista. É por exemplo, uma constatação de uma atribuição de direito 

proprietarista a exigência de registro para atribuição de direito; a doutrina do suor 

no rostoe a autoria originária de empresas. Todas essas figuras ou possibilidades 

jurídicas decorrem do advento altamente invasivo das ideias lockeanas em 

territórios ingleses ou de influência direta daquele filósofo. 

Isto não significa, porém, que os países que sofreram menos 

influência de Locke não tenham sido dominados por uma ideia proprietarista, 

como foi o caso do paradigma contrário ao copyright, que é exatamente o direito 

francês. Não é nada difícil de apontar na prática esta concepção, bastando para tal 

examinar a expressão propriètè literaire et artistique, o aspecto proprietarista 

(acentuadamente de propriedade privada) da revolução francesa, bem como o 

surgimento de excessos representativos em algumas entidades de gestão coletiva, 

já no seu surgimento. 

Novamente me referindo a Kant, jáindiquei que estenão entendia 

como razoável propor aos editores a condição de titulares de propriedade 

intelectual (mesmo que não utilizasse esta expressão, mas a ideia hoje dominante 

nos sistemas) e, com isto, aomenos numa visão simplista, pode-se admitir que o 

filósofo prussiano não poderia ser caracterizado, no sentido do direito de autor, 

como um filósofo proprietarista. 

                                                
403 Aqui me refiro ao modo de agir e não à escola filosófica que tem como expoentes Charles 
Sanders Peirce, William James e Richardo Rorty, entre outros. 
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Em sentido contrário, propor uma diferenciação entre o direito 

aplicável ao sujeito-criador numa ordem moral (no sentido de um direito moral) e 

um direito de outra natureza aoseditores, não o coloca como opositor dasteses 

proprietaristas como gênero. Mostra, por outro lado, uma clara diferenciação 

entre direitos de natureza distinta, para Kant. Dito de outra forma, Kant não era 

“contrário à propriedade”. Em sentido oposto, inclusive, pode-se afirmar que o 

filósofo entendia que a propriedade era juridicamente legítima404, o que, por outro 

lado, não o conduzia, necessariamente, a concordar com o proprietarismo de 

matriz lockeana que conduz a que o trabalho seja o meio pelo qual se adquire a 

propriedade originariamente. 

Em linhas gerais, portanto, a concepção filosófica de Kant é 

essencialmente não proprietarista mas não somente personalista. O simples 

trabalho, portanto, não poderia atribuir um direito tão voltado à personalidade 

(como seria o direito de autor, neste surgimento). A doutrina que atribuiria um 

esforço como fundamento de aplicabilidade de um direito de autor (neste caso 

denominado sob outra forma, mais precisamente copyright) teria uma justificativa 

lockeana mas nunca acentuadamente kantiana, ao menos como origem 

proprietarista em Kant, ainda que lhe fosse admitida, como dito, um 

proprietarismo diga-se, moderado, no âmbito do que seria o direito de autor. 

Muitas vezes, portanto, como resultado pragmático desta cisão na 

compreensão entre as origens proprietarista e personalista (que afinal, não eram 

tão diferentes em sua origem, mas precisavam ter sido revistas desde há muito) a 

propriedade intelectual atua como expressão que semântica e ideologicamente 

vem interessar mais aos titulares (incluindo principalmente as empresas, grandes 

corporações e entidades de gestão coletiva) do que aos sujeitos-criadores405. E é 

                                                
404Segundo Kant, a propriedade constitui, pelo contrário, não só algo jurídicamente legítimo 
e, portanto, nenhum roubo, mas até uma instituição racional necessária, a saber, um 
elemento imprescindível de todo sistema jurídico enquanto ordenamento da liberdade válido 
a priori. Com isso, Kant não nega a possibilidade de renunciar voluntariamente a certas 
formas de propriedade; não afirma que seja contrária à razão a vida em um mosteiro ou um 
kibutz. Contrária à razão, é segundo Kant, somente uma proibição jurídica, portanto, uma 
“renúncia” forçada a toda forma de propriedade pessoal. HÖFFE; Otfried. Immanuel Kant. 
Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 244. 
405 Podendo até mesmo ser utilizada em seu malefício, por uma desvalorização do conteúdo 
protetivo do direito, como é muito comum no mercado musical e vem sendo observado em 
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certo que esta se fundamenta na concepção lockeana em claro detrimento ao 

kanstimo e, neste aspecto em particular, são incompatíveis como formação 

filosófico-ideológicas, ao menos em sua origem. 

O déficit filosófico operado no direito de autor ocorre, em grande 

parte, pela escolha do proprietarismo de justificativa laboral atribuído por Locke 

que nunca tratou de analisar o direito de autor, que até então sequer existia como 

tal, estando muito mais “adiantado” (por assim dizer) na época de Kant.Curioso 

notar que, se Locke nunca escreveu sobre direito de autor, Kant o fez (“outro” 

direito de autor, mas o fez), se Locke não reposicionou o sujeito nas suas 

concepções e posições filosóficas, Kant o fez e se Locke, por fim, não instituiu 

uma relação de atribuição de direito ao sujeito então reposicionado, também 

Locke não o propôs (pois foi antecessor a este momento histórico). 

Tudo isto não significa nem tem como objetivo menosprezar as teses 

lockeanas, mas simplesmente, do ponto de vista comparativo com as distintas 

linhas filosóficas, reafirmar a posição de que a aplicação das teses proprietaristas 

lockeanas são um equivoco do ponto de vista da essência do sujeito-criador e da 

análise deuma filosofia do direito de autor e compreendem, entre outros 

elementos, como um dos obstáculos interpretativos históricos que conduzem à 

existência de um hiato que comprovam o déficit filosófico do direito de autor. 

Locke, porém, deve ser defendido, pois em nenhum momento contribuiu para 

estas posteriores interpretações. Já os utilitaristas estavam ainda mais afastados de 

uma concepção inerente ao direito de autor, mas merecem as reflexões já 

expostas com toda a ressalva da sua inadequabilidade direta ao direito de autor. 

Como conclusão final a estas análises, resta evidente que se não há 

aplicabilidade totalmente adequada à uma justificativa filosófica para o direito de 
                                                                                                                                                  

muitos países, v.g. nos conflitos entre sociedades de gestão coletiva e seus representados. 
Ver, no caso do Brasil, as discussões ocorridas nos anos que precederam à Lei 12.853/13, em 
que muitos sujeitos-criadores, compositores, intérpretes, etc., atuaram de modo a conseguir 
maior controle sobre seus representantes, visto que havia uma constante insatisfação no 
modus operandi das entidades de gestão coletiva do setor musical e da associação que 
congrega as associações referentes ao direito de execução pública musical, o ECAD. As 
discussões se seguiram, pois após o iníco de vigência da lei, ainda assim as associações do 
setor ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade (Adin 5062 e Adin 5065) as 
quais conduziram a audiência pública requerida pelo Ministro Luiz Fux, relator das referidas 
ações no STF. 
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autor na tríadede matrizes filosóficas analisada, sendo portanto, qualquer 

adaptação total inadequada sob a forma de um leito de procusto, é bem verdade 

que Kant apresenta os melhores argumentos e foi o que mais densamente tratou 

de compreender a figura do autor, o que, por si só já o conduz a uma melhor 

conceitualização do que seria o direito de autor de matriz kantiana, ainda que não 

tenha tão francamente batalhado neste terreno. Já os utilitaristas, pouco 

contribuiriam a uma formação filosófica adequada ao direito de autor, pelas 

razões longamente expostas no capítulo. Locke por sua vez, em muito contribuiu, 

mas seus intérpretes tem dado conta de utilizações equivocadas do proprietarismo 

inglês, atribuindo excessivos direitos a circunstâncias as quais Locke não tinha 

sequer tomado conhecimento que poderia direta ou indiretamente influenciar. 
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3. O SUJEITO-CRIADOR. DO SEU APARECIMENTO À AUTORIA 

COLABORATIVA (DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E 

FILOSÓFICO). 

3.1. O sujeito-criador, uma questão terminológica. 

Antes de ingressar na temática do sujeito que pretendo apontar como 

o destinatário do direito, há antes de tudo que se justificar a opção que se fez 

neste estudo pela expressão sujeito-criador para identificar o sujeito que está 

presente no círculo criativo e que, como consequência, seria sujeito de direitos 

que lhes são aplicados no âmbito do direito de autor. 

Ocorre que a expressão cunhada necessitava do máximo de precisão 

no âmbito do Direito e da Filosofia, concomitantemente, e por isso, a difícil 

escolha, que precisa ser justificada. 

Na doutrina do direito de autor utiliza-se as expressões autor, criador 

e titular, identificando-se, deste modo, algumas diferentes instâncias inerentes ao 

processo criativo e à relação estabelecida entre sujeito e resultado do processo 

criativo.  

O motivo da nomeação variada pode ser ocasionalmente uma 

confusão terminológica e falta de técnica, mas, por vezes, pode decorrer de um 

objetivo final para causar uma aproximação semântica e simbólica de alguns 

conceitos diferentes, como é o caso da utilização da expressão autor como 

sinônimo de titular. De toda forma, em linhas gerais, o uso indiscriminado das 

expressões autor, criador, titular, sujeito de direito de autor, titular de direitos 

conexos, dificulta mais do que facilita a comunicação, viciada em confusões 

terminológicas das mais variadas espécies. 

A confusão é muito mais reinante do que o esclarecimento, 

considerando-se os desvio semênticos operados no direito de autor.  
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Inicialmente é importante salientar que pode ocorrer que textos legais 

indiquem e utilizem a expressão autor, no sentido mais amplo de titular de 

direitos406. Somente por este fato já se justifica uma preferência para utilizar a 

expressão criador, considerando o seu significado semântico mais aproximado do 

fato/ato da criação e não a utilização do termo autoria, pela confusão causada pela 

utilização dos termos autor e titular, considerando-se que, ao confundir o termo 

autor, também o termo autoria estaria submetido ao mesmo equívoco407. 

Desta forma, ainda que os termos autor e criador estejam claramente 

mais identificados entre si do que o conceito mais abrangente e menos 

pessoalizado (ou personalizado) de titular, entendo que o simples nomear por 

autor ou criador o sujeito a que me refiro e que possui intrinsecamente uma 

valorização filosófica que exigiria uma outra conotação, vi por bem utilizar uma 

expressão que pudesse estar mais adequada ao ser que está inserido à adaptação 

que fiz do círculo hermenêutico denominado círculo criativo. Não se pode 

esquecer que os questionamentos sobre quem é o autor, sua função, suas 

atividades, sua representatividade vem sendo questionados por renomados 

pensadores e poderia ocorrer uma apreciação terminológica também nesta seara.  

Assim, preferi utilizar a expressão criador, que do ponto de vista do 

direito de autor, isoladamente, mais identifica do que afasta a caracterização 

daquele que cria a obra de arte ou da ciência. 

                                                
406 Como, por exemplo, ocorre na LDA, no artigo 29, com o seguinte teor: Depende de 
autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, 
tais como: I - a reprodução parcial ou integral; II - a edição; III - a adaptação, o arranjo 
musical e quaisquer outras transformações; IV - a tradução para qualquer 
idioma;[…].Neste caso, se está diante da utilização da expressão autor com o sentido mais 
amplo, visto que a reprodução, a edição e as demais atividades elencadas podem decorrer da 
autorização de titular e não exclusivamente do autor. Compreende-se, obviamente que o 
objetivo legislativo poderia ser interpretado atribindo-se o sentido de titular de direito de 
autor ou direito conexo ao “autor”previsto no artigo 29 da LDA. Não obstante, a necessidade 
de autorização prévia dos autores poderia impeder o exercício do direito pela via das 
entidades de gestão coletiva para tantas quais fossem as atividades que poderiam ser 
exercidas por estas instituições, circunstância que, certamente, não seria razoável. Por outro 
lado, sistematicamente, a confusão entre os conceitos prejudica a compreensão e a 
sedimentação dos direitos. 

407 No mais, a utilização da expressão criador afastaria a promiscuidade semântica quando o 
termo autor pudesse ser utilizado para a atribuição de autoria originária a pessoas jurídicas. 
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A expressão criador, porém, poderia acarretar novo problema, 

considerando que do ponto de vista filosófico a criação poderia ser interpretada 

como uma criação divina. Não se trata, obviamente, de analisar o direito de autor 

sob este enfoque, nem mesmo, em minha opinião, de modo comparativo a uma 

criação superior, mas o fato é que a utilização do termo de modo individualizado 

poderia acarretar um conteúdo semântico isolado que poderia trazer confusão408. 

No mais, o próprio conceito de criação também poderia admitir uma 

interpretação equivocada do seu sentido, por algo que não se justifica no âmbito 

do círculo criativo: a possibilidade do surgimento ex nihilo. Analisando-se o 

conceito de criação na escolástica, há de se salientar que a criação era 

considerada 

a produção de uma coisa a partir do nada; nem a coisa existia antes nem se 
pressupõe uma matéria preexistente que pudesse sustentar o produto final. Por 
outras palavras, tanto as causas materiais como as formais são produzidas ex 
nihilo409. 

Como se verá no decorrer do trabalho, e à toda evidência, o conceito 

de círculo criativo não admitiria a interpretação de uma criação ex nihilo por 

incompatibilidade com a sua circunstância/natureza filosófica. Desta forma, a 

expressão criador isoladamente não poderia satisfazer a razão hermenêutica e 

nem sua significação no Direito. 

                                                
408 A expressão autoria e a expressão autor vem sendo objeto de discussões da ordem de 
outras áreas do conhecimento que não o Direito, inclusive da literatura, o que justitifca 
utilizar a expressão sujeito vinculada à criação. Dentre diversos textos de interesse que 
tratam da evolução do conceito de autoria, direta ou indiretamente estão: FOULCAULT, 
Michel. O que é um autor. In: Estética, literatura e pinura, música e cinema. Forense 
Universitária Rio de Janeiro, 2001. p. 264 e seguintes. BARTHES, Roland. A morte do 
autor. In:  O Rumor da Língua. Matins Fontes, 2004 e disponível em 
http://ufba2011.com/A_morte_do_autor_barthes.pdf;  MERLEAU-PONTY, Maurice. A 
dúvida de Cézanne. In: Textos Selecionados. Editora Abril. São Paulo,1984 (Coleção Os 
Pensadores) e, em alguma medida, FREUD, Sigmund.Escritores criativos e devaneio, 
disponível emhttp://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-
1908.html , acessado em 27/03/13 ; BENNETT, Andrew. The author. Routledge. 
London/NewYork, 2005. BURKE, Seán. Authorship: from Plato to the postmodern – a 
reader. Edinburgh University Press. Edinburgh, 2000. BURKE, Seán. The death and returno 
f the author – criticism and subjectivity in Barthes, Foucault nd Derrida, 2a edição. 
Edinburg Uiversity Press. Edinburg, 1998.; CARBONI, Guilherme Capinzaiki. Autoria 
colaborativa na economia da informação em rede: novos fundamentos para o direito 
autoral. Quartier Latin. São Paulo.p. 51 e seguintes 
409RUNES, Dagobert D. Dicionário de Filosofia. Editorial Presença. Lisboa, 1990. 
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Mas, evidentemente, ainda assim a semântica do ser (criador) inserido 

no círculo criativo não está efetivamente completa. Isto porque pretendo 

identificar este sujeito também no âmbito da filosofia. Mas considerando a 

dificuldade inerente ao tratamento da expressão ser para as ciências jurídicas – 

ainda que também na filosofia não seja fácil identificar sua precisão semântica – 

havia que se buscar uma circunstância que alcançasse mais precisão à expressão 

criador. 

Desta forma, vi por bem utilizar-me da expressão sujeito, seja pela 

sua maior proximidade com o Direito, mas também pela sua adequação na 

filosofia. 

O sujeito é o destinatário do direito e, ao mesmo tempo aquele que 

lhe deve obediência. Não se confunde com o cidadão, que é conceito inerente à 

perspectiva mais bem relacionada com o Estado410. 

O sujeito então, será criador quando estiver atuando como 

participante do círculo criativo, o eu empírico, o sujeito do conhecimento411, 

aquele indivíduo que conhece412, que analisa a sociedade, a cultura, o entorno, 

sempre pleno de suas considerações e prejuízos. O sujeito-criador é o que cria 

com o que tem e com o que é; com o que recebe e, principalmente, com o que 

compreende-interpreta-cria o que recebe da cultura, em sua (através de sua) 

criação. Neste momento cabe compreender que a expressão sujeito está contida 

no conceito do criador e vice versa. 

A expressão sujeito, isoladamente, não significaria nada, mas seria 

(simplesmente) a referente a um destinatário de algum direito, sem relação com o 

processo criador. E o criador (pela ausência de precisão entre autor e criador) 

poderia não ser sujeito (no sentido do indivíduo), poderia ser equivocadamente 

                                                
410 Ainda que também se possa defender que o cidadão é aquele que deve criar o direito no 
sentido do Estado Democrático de Direito, ou ainda, fazer crer que determinado direito deve 
existir na sociedade de modo positivado e objetivo. 
411  Definições inerentes ao sujeito cognoscitivo em RUNES, Dagobert D.Dicionário de 
Filosofia. Editorial Presença. Lisboa, 1990. p. 358.  
412 Definição inerente ao sujeito na filosofia do conhecimento em RUNES, Dagobert D. 
Dicionário de Filosofia. Editorial Presença. Lisboa, 1990. p. 358. 
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reconhecido como um titular não criador; verbi gratia uma pessoa jurídica ou um 

associação de gestão coletiva. 

O sujeito-criador é formado por duas expressões intrinsecamente 

relacionadas e mutuamente contidas uma na outra,413 , mas sem uma perfeita 

adequação da relação de espécie do gênero entre si. O sujeito compreende-se 

como criador, pois há sujeitos que não são criadores de nada; mas o sujeito-

criador sim, pois o criador é sujeito, e não outro ser que não seja o sujeito, 

individualmente considerado e na sua mais profunda existência com o conceito de 

criador. 

Por outro lado, considerando-se o sujeito em oposição ao predicado, o 

sujeito-criador não recebe o termo “criador” como uma sua predicação 

isoladamente. A predicação,  como determinação que possa vir a acrescentar-se 

ao conceito de uma coisa, é concomitante. Por isto, ao mesmo tempo, trata-se do 

sujeito que é criador e do criador que é sujeito. É exatamente esta relação 

intrínseca, dual, em alguma medida, o que justifica a utilização da expressão. 

Por outro lado, o sujeito-criador, no que se refere ao círculo criativo, é 

continente e está contido neste, e é importante compreender que o processo 

criativo é inerente a esta modalidade adaptada do círculo hermenêutico da 

hermenêutica filosófica gadameriana e da filosofia hermenêutica heideggeriana. 

Ora, considerando-se a interrelação de sujeitos e de origens de 

conteúdos (objetivos) que fundamentam circunstâncias representativas da 

criatividade que justificam a circularidade criativa, pode-se afirmar, com Comte-

Sponville:que o sujeito é aquele que se diz eu  [...] : é aquele que pensa ou age, 

mas na medida em que seria o princípio dos seus pensamentos ou dos seus atos, 

muito mais que a soma, o fluxo ou o resultado deles414.    

                                                
413 Numa espécie de mútua subsunção ao se pensar o particular compreendido no geral 
COMTE-SPONVILLE, André. Dicionário Filosófico. Martins Fontes. São Paulo, 2003. p. 
574. 
414COMTE-SPONVILLE, André. Dicionário Filosófico. Martins Fontes. São Paulo, 2003. p. 
576. 
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Este sujeito é o sujeito-criador, é sujeito que recebe a condição 

individualizada na sociedade contemporânea e absorve culturalmente e admite 

receber condições que conduzam à criação que não será filosoficamente 

individual (no sentido de elementos objetivos conducentes à criação) mas que 

será oriunda da subjetividade neste mesmo sujeito. 

Por estas razões, portanto, é o sujeito que deve ser denominado 

sujeito-criador.  

3.2. O sujeito-criador – início de sua construção na 

modernidade. 

O conceito de sujeito deve ser visto levando-se em conta a 

perspectiva de sua evolução, em especial, filosófica e jurídica.  

Antes, porém, de compreender o sujeito, deve-se atentar aos aspectos 

inerentes ao conceito de indivíduo. 

O conceito primeiro de indivíduo que pretendo indicar é o do homem 

que individualmente ou unitariamente pode ser considerado, mas não numa 

concepção de ordem política. Este indivíduo, do ponto de vista filosófico, 

interessa como identificação de um participante individual e unitário de uma 

temporalidade e de um lugar ocupado no mundo coletivo, nada mais. O indivíduo 

(primitivamente e isoladamente considerado) encontra-se em estado de natureza 

e, nesta condição, não há que se falar em sujeito (ao menos como o 

compreenderíamos posteriormente e contemporaneamente). Como indica Gautier: 

a passagem do estado de natureza ao estado de sociedade significa o 

abandono da condição de indivíduo isolado e independente e a constituição 

possível de uma sociedade de sujeitos autônomos415. 

                                                
415 GAUTIER, Claude. Indivíduo. vocábulo In: Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 
CANTO-SPERBER, Monique. Editora Unisinos. São Leopoldo, 2003. p. 806. 
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A relação, portanto, deixa de ser uma simples equação de grupos de 

indivíduos e passa-se à relação entre sujeitos autônomos que, por sua vez, 

obedecem e determinam o ordenamento jurídico a que estarão submetidos. 

Por esta razão, não é o simples indivíduo que é participante do círculo 

criativo como se verá oportunamente. A sua condição (do referido participante) 

será, evidentemente a de um sujeito. Mas isto não é tudo. Até porque, em alguma 

medida, pode-se dizer que em estado de natureza não se poderia falar em criação 

artística do mesmo modo que se fala quando se está na presença de um sujeito de 

um pensamento fundante416. 

O afastamento do que se tem como criação artística no estado de 

natureza não se dá por razão estética, ou por uma questão de inidentificabilidade 

do indíviduo criador (seria demasiadamente forçoso utilizar um argumento desta 

natureza analisando tal momento do desenvolvimento humano – um indivíduo-

criativo-sujeito-primitivo) e sim porque não há que se falar em tratar uma criação 

do domínio das artes, cultura e ciências por indivíduos sem sequer a consideração 

destes como sujeito. Se não há a consideração de sujeito (individualmente 

compreendido), haveria que se falar, desde sempre, em participação em um 

círculo criativo? Considerando que o contrato social irá estabelecer e propor a 

efetiva transformação de alguém que faz parte do grupo em indivíduo, em 

sujeito autônomo, não há que se falar em reconhecimento de sujeito numa 

relação inerente ao círculo criativo, ou, simplesmente, na consideração do sujeito 

como autor, antes de ultrapassado o estado de natureza. Não se pode falar em 

sujeito-criador antes da compreensão de que a criação é um ato primordialmente 

individual 417 . A aquisição da condição de criador, como a que se observa 

                                                
416 Ocorre que o sujeito passa a ser criador pela sua condição no mundo de indivíduo capaz 
de criar algo. E, neste caso, quando afirmo criar algo, devo indicar que se trata da criação do 
domínio das artes, cultura e das ciências que, sob determinada forma, poderá constituir, em 
linhas gerais e diante da conceitualização do direito de autor, obra protegida. 
417 E o direito de autor nasce, efetivamente, de uma conceitualização de individualidade 
criativa. Curiosamente porém, as escolas mais proprietaristas de direito de autor – ou o 
sistema mais proprietarista que ao fim e ao cabo é o sistema de copyright, acaba também por 
individualizar o sujeito mas, mais do que isto, estabelecer uma exclusividade não pela 
individualidade criativa senão pela restrição por meio de processo econômico de afastamento 
de participação em processo de difusão da obra criada. Há uma individualização também, 
mas não no sentido filosófico e sim puramente comercial. Ou seja, se defendemos a 
individualização do sujeito como condição de possibilidade histórica para o surgimento do 
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hodiernamente, não poderia ser obviamente tratada antes do advento do contrato 

social, o que não seria uma exclusividade do direito de autor, mas sim, de todo o 

Direito. Assim, o sujeito do estado de natureza sequer poderia ser nomeado, 

corretamente, como sujeito, seja pela ausência de individualidade intrínseca, seja 

pela não consideração como ser autônomo. Como consequência, menos ainda 

poderia haver uma consideração como criador de algo (do domínio das artes, 

cultura e ciências). O sujeito do estado de natureza não passava de algo além 

de um veículo para a concepção criativa de entes extra humanos ou forças da 

natureza.   

Por outro lado, o admitir que o indivíduo não era ainda sujeito – do 

ponto de vista filosófico e político, e consequentemente jurídico – não fazia com 

que não houvesse a criação de algo, isto bem é verdade. Seria o mesmo que 

dizer que por não se conhecer algo pela linguagem, este algo não existe. Claro 

que a linguagem coloca a coisa no mundo pela sua possibilidade de ser 

indicada, mas ela já estava lá. Mas talvez não se pudesse considerar a existência 

de um processo (eminentemente) criativo. Se o indivíduo não era considerado 

sujeito e se parte significativa das suas criações eram atribuídas a forças ainda 

divinas (ou simplesmente, extra-subjetivas), seria esperado estabelecer-se que a 

criação como a entendemos não existia, por mais que resultados que permeassem 

a subjetividade de alguns indivíduos estivesse presente. 

Sendo o indivíduo um ainda não sujeitonão poderia o mesmo ter 

consciência de sua condição como criador. Mas isto não faria dele um não 

                                                                                                                                                  
direito de autor individual (e que também é uma condição de possibilidade no seu 
surgimento) devemos observar que esta individualização decorrente de aspectos criativos 
individuais, no caso do sistema de copyright, se dará em momento posterior, pois o que 
inicialmente promove a individualização como destaque é a individualização monopolística 
de aspecto econômico. Durante o desenvolvimento do sujeito e após o cogito cartesiano (e, 
em alguma medida, como indiquei, já após os nominalistas) justifica-se a consideração do 
sujeito-criador, e, portanto, da consideração do sujeito como titular de direito. Antes disto, 
porém, o sentido comercial proprietário do copyright inglês impera numa individualização, 
não no sujeito-criador, mas sim no difusor da obra por meio da individualização (e exclusão 
de terceiros) decorrente do monopólio de direito. Não se trata aqui de indicar o que já se 
sabe, que é a atribuição de monopólio aos editores. O que há de se observar é que o conceito 
de individualização está presente sob a forma de apreciação filosófica justificável pela 
individualização do sujeito-criador e sob a forma de apreciação filosófica não justificável 
pela individualização por meio de processos monopolísticos a interesses econômicos. Trata-
se, nos dois casos, de individualização. 
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criador 418 . Resta saber se isto é suficiente para se considerar o ainda não 

sujeitoum criador, na ordem, principalmente, da filosofia, já que o pragmatismo 

jurídico indicaria que, não havendo sujeito, não há criador nem criação. 

Para a categoria jurídica de direito de autor, a criatividade é uma das 

condições de possibilidade para a sua aplicabilidade, senão a principal delas, por 

configurar-se como o início da possibilidade de aplicação desta categoria jurídica. 

É bem verdade porém, que no direito de autor não se fala em quem é o criador, se 

sujeito ou indivíduo, mas o autor. Não obstante as críticas que já fiz sobre as 

terminologias, a conceitualização do direito de autor se dará já fora do estado de 

natureza (fazendo referência à citação acima que fiz de Gautier), obviamente, e 

em momento relativamente adiantado de algumas questões sobre a condição e a 

posição do sujeito de direito, considerando exatamente o fato de que as 

discussões de atribuição de direito de autor do ponto de vista positivo irão ocorrer 

no decorrer do século XVIII, se tratarmos sob o ponto de vista do conteúdo 

protetivo dos autores por meio de leis419.  

As leis atuais não tratam do destinatário do direito exigindo-lhe a 

condição de sujeito-criador, ainda que indiquem que o autor é pessoa física, o que 

já é um conceito excessivamente jurídico (e finalista, já enquadrado do ponto de 

vista exclusivamente jurídico). Mas não do ponto de vista da filosofia que 

proponho e, obviamente, com todas as exceções conhecidas (atribuições de 

titularidade para pessoas jurídicas, por exemplo). Evidente que as leis nacionais 

possuem tais objetivos, mas, muitas vezes, sequer indicam que a criatividade 

como um componente ou uma condição de possibilidade para a aplicação do 

direito de autor. Historicamente, inclusive, parte da gênese do surgimento do 

direito de autor irá ignorar a condição criativa, como é o fato dos privilégios 

concedidos aos estacionários. A condição criativa não era uma condição de 

possibilidade para a aplicação do direito de autor nos privilégios que o 

antecederam historicamente. Isto acaba curiosamente se refletindo nas leis de 

                                                
418 Um ainda não sujeito não seria, necessariamente um não criador. 
419  Isto porque se for considerado o início dos privilégios no século XV em Veneza é 
possível se analisar e daí se extrair uma conceitualização já inicial, mas deve ser 
compreendido que no caso dos privilégios houve a consideração de outros sujeitos, 
exatamente os editores-livreiros e os estacionários, no caso específico da Inglaterra.  
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direito de autor. Por isso, em alguma medida, inclusive, é possível que algum 

elemento compositor do déficit filosófico esteja também aí presente, pela 

“adaptação” de algumas ideias dos “velhos” privilégios a um direito ainda 

incipiente. Talvez a construção das leis de direito de autor devessem ser 

construídas levando-se em conta a condição de possibilidade da criatividade e da 

originalidade, mas isto talvez modificasse a estrutura legal de modo demasidado. 

Neste sentido, segundo Rose:  

a noção de originalidade tem raízes na literatura do Renascimento, mas a 
representação da originalidade como um valor central da produção cultural  [...] 
desenvolveu-se precisamente no mesmo período em que se desenvolveu o direito de 
propriedade do autor.420 

Por outro lado, é importante diferenciar dois conceitos: quando as leis 

indicam que o autor é pessoa física da obra, trata-se de uma artifício jurídico, 

excludente, inicialmente, das pessoas jurídicas da condição de autor. Trata-se de 

uma construção exclusivamente jurídica. E, nesta seara, qualquer solução seria 

possível, desde que a lei determinasse. Ocorre que considerar o autor somente 

pessoa física é muito pouco. 

Em sentido bastante diferenciado está a construção do sujeito-criador. 

A aceitação de que a condição de possibilidade para o direito de autor começa 

com o ato criativo, ou melhor, com o conceito de criatividade, é uma noção que 

finca os pés na ideia de que o sujeito, ser autônomo capaz de criar, pode ser 

também um sujeito autônomo criativo. E este processo criativo, como se 

observará se dá na instância do círculo criativo. 

Neste sentido, há uma enorme diferença entre atribuir artificialidades 

e aceitações por parte do Direito ao determinar quem será o possível autor de uma 

obra, forçaando-lhe a condição de pessoa física. Ora, um sujeio-criador é noção 

muito mais profunda e personalizada do que simplesmente a condição de pessoa 

física, que, afinal, serve um tanto quanto mera diferenciação da ficção 

denominada pessoa jurídica. 
                                                

420As David Quint has shown, the notion of originality had roots in Renaissance literature, 
but the representation of originality as a central value in cultural production developed, as 
M.H. Abrams’ classic study reveals, in precisely the same period as the notion of the 
author’s property right.ROSE, Mark. Authors and Owners – The invention of copyright. 
Harvard University Press, Cambridge, 1993. p. 06. 
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O que pretendo com esta diferenciação é indicar que a construção do 

sujeito-criador passa pela constatação de sua condição de sujeito autônomo 

criativo e que, por óbvio, a noção de pessoa física lhe seria aplicada (ainda que 

seja demasiadamente simplista, sob o olhar filosófico). Mas esta noção (sujeito-

criador) deve ser anterior a compreensão (e atribuição) de pessoa física pois esta 

circunstância é o que fundamenta a compreensão do processo criativo, que insere 

o sujeito-criador no círculo criativo. Neste sentido, algumas questões de direito de 

autor seriam melhor compreendidas, caso tal noção (anterioridade do sujeito-

criador ao compará-lo com o autor-pessoa-física) fosse corretamente 

compreendida. 

Por exemplo, observe-se que o déficit filosófico do direito de autor 

demonstra também um déficit de legitimidade por parte dos grandes 

conglomerados que tem no direito de autor grandes ativos, bem como por parte 

de determinadas entidades de gestão coletiva, especialmente aquelas que 

alardeiam a representatividade dos “autores” mas em verdade são defensoras de 

titulares “autores empresariais”. Ora, a consideração e compreensão filosófica 

que não é atribuível a condição de sujeito-criador ao titular em tão acentuada e 

distante posição perante o processo criativo conduziria a um rompimento que, em 

parte, poderia acabar com este déficit de legitimidade. Com isto não estou 

afirmando que às empresas não deveria ser aplicado o direito de autor (ou direitos 

conexos, quando for o caso), mas se não se trata de sujeito-criativo, não se trata 

de autor. O fato de se lhe poder aplicar um direito é outra questão. O direito 

aceita (e aceitaria) qualquer noção e instituição que lhe fosse destinado a aplicar, 

mas isto não significa dizer que o ponto de partida excludente de artificialidades 

excessivas especialmente da demasiadamente ampla noção de titular, teria que 

ocorrer com a criação de uma noção de que o autor é pessoa física. Ainda que o 

seja – e de fato é – o autor é muito mais do que isto. É um sujeito-criador, um ser 

criativo autônomo, inserido no círculo criativo e, como tal, não permitiria 

artificialidades demasiadamente forçadas por parte do direito. Com isto, o direito 

aplicável seria outro, não o direito de autor como se concebeu. Esta é a questão. É 

novamente uma questão interpretativa. Mas o que pretendo indicar aqui é que na 

verdade se está diante de distintas noções de direito que a construção do déficit 

filosófico do direito de autor não contemplou no seu desenrolar histórico. Neste 
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memso diapasão, a atribuição de um direito denominado direito conexo para 

empresas de radiodifusão e companhias fonográficas é um descompasso na seara 

da compreensão do direito e um acentuado desvio semântico, uma verdadeira 

violência semântica. Não há qualquer contributo criativo nas atividades de 

empresas de radiodifusão ou de companhias fonográfica e, portanto, deveriam 

estas receber outro direito, com outra nomeação, externo ao direito de autor. E, 

para tal, a conceitualizacao do que é o direito de autor deveria passar pela 

compreensão do sujeito-criador. 

Visto tudo isso, e por outro lado, se o indivíduo pré-contratual não é 

ainda um sujeito na concepção do sujeito-criador que pretendo apresentar neste 

trabalho, não lhe seria aplicada a condição de criador. No mais, considerando-se a 

presença mística ou divina também nos tempos pré-contratuais, afasta-se a 

condição de sujeito-criador naqueles idos. 

O que pretendo, insisto, é compreender a evolução filosófica e 

jurídica do conceito de sujeito para, efetivamente, saber em que medida este 

sujeito faz parte daquele que eu quero apontar como o sujeito-criador atuante no 

que denomino de círculo criativo. Neste sentido, obviamente, a compreensão do 

sujeito estará relacionada ao ser criativo, o que implica em algum conhecimento 

do sentido do ser, visto que toda a hermenêutica contemporânea estará inserida no 

contexto do que apresento. E também da compreensão de que o sujeito-criador é 

um ser que tem consciência da sua condição de ser-no–mundo e da sua condição 

de criador presente no círculo criativo421. 

É bem verdade que a maioria dos autoralistas que tem como objetivo 

analisar o desenvolvimento filosófico do direito de autor (e, no meu entender, 

sempre de modo ainda incompleto) vem estabelecendo o desenvolvimento 

                                                
421O que caracteriza o ser humano é a consciência de si. Ora, por oposição à coisa, que de 
certo modo está encerrada em sua identidade consigo mesma, o ser consciente vive segundo 
um modo de ser sempre fora de seus próprios limites, adiante dele mesmo, numa abertura, 
em princípio sem limite, a todo o campo do ser (em particular, pelo conhecimento e pela 
afetividade). LADRIÈRE, Jean. A fé cristã e o destino da razão. Editora Unisinos. São 
Leopoldo, 2008. p. 293.  



 
 

265 
 

filosófico do direito de autor em Locke, Kant, Bentham, J.S.Mill, Hegel, e 

aindam eventualmente, em Fichte, e Marx.422 

O fato é que não é verdade que estes autores propuseram uma 

evolução do direito de autor numa compreensão sucessiva de seus pensamentos 

filosóficos. Não houve o desenvolvimento da compreensão do que é o direito de 

autor ou do que deveria ser, ou ainda, do porque se aplicar este direito a alguém.  

Entendo, por outro lado, que não obstante a importância dos citados 

filósofos (praticamente todos aqui estudados em alguma medida) não houve uma 

construção filosófica em que os fundamentos do pensador anterior tenha deitado 

elementos de continuação das análises filósoficas como ocorre correntemente 

com a filosofia (por exemplo na sequência Husserl–fenomenologia; Heidegger-

filosofia hermenêutica; Gadamer-hermenêutica filosófica). 

As sucessivas indicações dos autoralistas atuantes na filosofia do 

direito de autor conduzem a uma análise como se estivesse diante de uma 

sequencia lógica e estrutural da natureza filosófica do direito de autor, o que não 

é o caso. Não é verdade que Locke deixou como legado a Kant um reconhecer 

de um proprietarianismo laboral que conduziu ao pensador de Königsberg de 

aí conduzir a uma compreensão do direito de autor por uma visão moralista. Por 

outro lado, Kant não antitetisou ou sintetizou o pensamento empirista lockeano, 

muito menos no que se refere ao direito de autor. Por outro lado, também de Kant 

a Hegel não houve uma concepção evolutiva do entendimento sobre o que é o 

direito de autor ou ainda, do porquê do direito de autor.  

A compreensão dos autoralistas e as análises das linhas filosóficas 

devem ser percebidas  – para todos os efeitos – como uma análise vertical de cada 

pensador e, nunca, numa análise de uma continuidade horizontal, de análises 

prévias e, eventualmente, sucessíveis a teses e antíteses, para citar um exemplo 

aplicável. Em especial em se tratando de filósofos que não trabalharam o tema do 

direito de autor ou mesmo da autoria em si mesma. 

                                                
422 V.g. Fisher, Drahos, Garza Barbosa, etc. 
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E isto não é uma opção interpretativa, senão já a constatação de que 

não houve nenhum processo dialético ou dialogal entre os filósofos citados. 

No mais, não há também que se falar em uma adequação das ideias 

filosóficas a todo e qualquer pensamento jurídico numa espécie de adaptação  

ideológica com encaixe perfeito. Para tomar de empréstimo uma expressão de 

Streck, não há que se falar em um estabelecimento de adequação de conceitos ou 

escolas filosóficas como se estas fossem um prét-a-porter em que se adequaria 

cada razão filosófica a cada categoria jurídica. 

Assim, no que fosse aplicável, adaptar-se-ia Kant e no que fosse mais 

adequado, Locke, ou Descartes, ou no caso do tema que analiso, Hegel ou 

Gadamer, sem qualquer distinção entre as escolas e mesclando-se conceitos 

indissociáveis. Imagine-se, por exemplo, a aplicação concomitante das ideias 

dialéticas de Hegel num mesmo contexto em que aplico a hermenêutica 

contemporânea, que, por definição, é anti-dialética, pois, porque entre outros 

fatores, o círculo hermenêutico (e, no caso, o círculo criativo) não permitiria o 

exercício dialético423.     

                                                
423 Não obstante tão fato, a observação da dialética hegeliana se apresenta como um efetivo 
fundamento de interesse ao processo criativo e ao que denomino de círculo criativo, ainda 
que este tenha enfoque preponderamente hermenêutico. 
No âmbito da dialética hegeliana, o estabelecimento de uma tese poderia ser observado à luz 
de um criação prévia ao novo processo criativo do sujeito criador. O sujeito criador, por sua 
vez, tem na contraposição à forma de expressão já criada e existente uma negação dela 
mesma. Se a obra é A a sua negação é uma obra não-A que, obviamente, não poderia ser 
criada pelo autor de A, que efetivamente criou esta última. O sujeito criador, receptor da 
obra A, que faz parte de seu círculo criativo, não a vê como possibilidade de criação, pois se 
assim o fosse, não se estaria diante de uma obra, senão uma mera cópia. Ora, o resultado de 
um processo criativo é sempre uma negação da obra já criada, no sentido de não poder surgir 
aquela mesma obra e portanto, a obra será sempre uma obra não-A. O processo dialético 
hegeliano poderá  e estará sempre presente no conceito do circulo criativo e no próprio 
processo criativo que não seja uma mera cópia de uma obra já existente e, que por sua vez 
será uma obra A. A única forma de escapar ao conceito de ausência da dialética hegeliana é 
aplicação e criação de algo que não tenha sido recebido e que, afinal, deu azo a uma mesma 
obra criada por um terceiro. A resultante do círculo criativo será sempre a concepção de criar 
algo que não seja uma obra A ou mesmo a soma de partes de obras As distintas (por colocar 
a sua pré existente ao momentum do sujeito criador à sua criação exteriorizadora423 diferente 
da criação-em-si 423 ), no sentido de que um apoderamento de diversas partes de obras 
distintas seria um falseamento do exercício dialético. Assim, a tese, que será sempre uma 
obra A, estará presente, sob diversas formas, no círculo criativo, e potencialidade de se criar 
algo será sempre a potencialidade de se criar algo não-A (sua antítese), com as devidas 
evidências de que a criação da obra A seria impossível do ponto de vista filosófico (pois A já 
existe) e proibido do ponto de vista jurídico (pois trazer A ao mundo perceptível dos sentidos 
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Desta forma, o que compreendo como uma efetiva construção de 

uma evolução filosófica do direito de autor se dá na compreensão sucessiva 

do conceito de sujeito e, (somente) neste sentido, pode-se falar em um 

continuísmo filosófico e numa compreensão de conceitos prévios e 

antecipadamente apresentados para se projetar numa compreensão de quem 

é o sujeito do direito de autor para se tentar responder à pergunta: por que o 

direito de autor? Não se pode, definitivamente, como já indiquei, tratar as 

análises filosóficas sob a perspectiva de um leito de procusto, e além de tudo, sem 

alguma continuidade (além do que já neguei neste mesmo capítulo, que é partir 

da noção inicial de que o autor é pessoa física, quando a noção de sujeito-criador 

deve-lhe ser anterior).  

Por outro lado, ainda que eu faça considerações sobre os filósofos 

geralmente indicados pelos autoralistas que tratam sobre o tema, e de nenhum 

modo poderia menosprezar as análises dos efetivos filosófos nem mesmo de seus 

intérpretes (e não é efetivamente o caso), não posso deixar de indicar que em 

nenhum dos estudos que pesquisei, observei a constatação da necessidade de uma 

compreensão da evolução do sujeito para se alcançar o efetivo sujeito merecedor 

(ou não) do direito de autor a quem atribuí a denominação sujeito-criador. 

A evolução do sujeito e, em especial, do sujeito numa concepção do 

direito de autor, será uma construção de diversos momentos históricos, mas, 

sem dúvida, os filósofos que, na construção que apresento conduzem à uma 

                                                                                                                                                  
seria trazer algo ao mundo mas que já está no mundo, e, portanto, não houve contribuição 
artística e tampouco filosófica). Donde, o processo criativo sempre será A (tese) que será 
oposta por não-A (antítese) tendo como resultante B (síntese). Enquanto o sujeito criador 
está inserido no círculo criativo, a sua criação será sempre uma negativa de A que resultara 
em B, já que o que o sujeito criador aporta à obra faz parte do círculo criativo e ao que o 
próprio círculo concomitantemente lhe conduz a que seja aportado (considerado que o 
círculo não é sujeito, portanto, não subjetivamente lhe aporta algo como tal). Como A está 
no círculo criativo, o resultado criativo terá que ser não-A, para que se esteja diante de uma 
criação, e, para que sobre a mesma seja aplicável o direito de autor. 
Do ponto de vista da hermenêutica, a resposta correta é a criação sem a possibilidade de se 
criar algo que já existe. Se há criação, não há plágio (não poderá filosoficamente haver 
plágio), do ponto de vista da hermenêutica. Se houve plágio, não houve criação e sim uma 
fantasiosa permanência no círculo criativo. Por isto, a dialética hegeliana talvez possa ser 
aplicável ao conceito do círculo hermenêutico. Esta discussão merece relevo, porém, em 
outro ambiente, pela complexidade e desvio temático que apresentaria no presente estudo.  
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compreensão mais complexa do que pretendo indicar são: Descartes, Kant, 

Heidegger e Gadamer. 

Inicialmente, há uma evolução evidente na compreensão do sujeito 

desde o rompimento paradigmático cartesiano, em que Descartes estabelece o 

cogito ergo sum, instituindo o centro do pensamento (e, em certo sentido, da 

existência) na consciência (que aqui se aproxima do conceito de sujeito) que tudo 

critica e questiona, mesmo a resultante da atividade de tudo questionar, que ao 

fato de que está questionando, portanto, existe como algum questionador, como 

sujeito. 

O início da modernidade é correntemente atribuído filosoficamente a 

este rompimento paradigmático424. 

Antes disso, é verdade, os nominalistas Abelardo e Guilherme de 

Ockham e também John Duns Scot haviam introduzido na filosofia a ideia de que 

o sujeito deveria ser centralizado na discussão filosófica, ou como indica 

Villey 425 a filosofia de Guilherme de Ockham vai reduzir a realidade a 

“substâncias” individuais. 

A substantivação e a transformação do conceito de universais e a 

compreensão de que deve haver uma individualização e o tratamento não somente 

pelos conceitos, mas pelas coisas individualmente, compreende também a figura 

do homem, do indivíduo, o que conduz a uma efetiva subjetivação. 

Ocorre que o nominalismo não pode ser considerado uma revolução 

filosófica tão acentuada como a cartesiana por alguns fatores: 

                                                
424 Ainda que se possa atribuir – e se o faz – uma nova concepção filosófica centralizada no 
sujeito com os nominalistas Guilherme de Ockham e Abelardo e com John Duns Scot 
(escotismo). Duns Scot, por exemplo, afirmou: O homem intelige formal e propriamente, 
portanto, a alma intelectiva é propriamente a forma do homem. (SCOT, John Duns. A 
espiritualidade e imortalidade da alma.Abril Cultural. São Paulo, 1985. p. 325. (Coleção Os 
Pensadores). 

425VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. Martins Fontes.São Paulo, 2007.p. 
123. 
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1) o conteúdo das ideias de Abelardo e Ockham não foi tão divulgado 

como as de Descartes, não somente por este fato isoladamente, mas também 

porque Descartes escreveu já após o surgimento da imprensa; 

2) Descartes operou não somente uma centralização do sujeito da 

filosofia da consciência, mas alcançou esta tese primordial por meio da negação 

de todo conhecimento, o que significava também questionar o argumento da 

autoridade posta, fosse pela simples força, fosse real; fosse decorrente do mito do 

dadoou mesmo um misto de todas estas; 

3) o nominalismo foi sucedido pela 2a escolástica cujos autores 

principais (Vitorio, De Soto, Molina, Suarez) [...]se empenharam em romper com 

o sistema de Gulherme de Ockham do qual parecia derivar o protestantismo, 

sobretudo de Lutero [...]426. 

Poderia eventualmente se considerar, porém, que a efetiva 

modificação que possibilitaria o surgimento do sujeito (e, no meu entender, o 

sujeito-criador) seria exatamente a revolução nominalista operada por Abelardo e 

Guilherme de Ockham, e que esta é que efetivamente seria a revolução 

copernicana que daria início à consideração da figura do autor, visto que o sujeito 

no centro do universo poderia ser sujeito e autor (criador). Entendo porém, que a 

efetiva possibilitação filosófica para a compreensão do sujeito-criador começa 

com a revolução cartesiana pelos elementos indicados acima (pouca difusão das 

teses nominalistas; maior complexidade no cartesianismo; sucessão pela 2a 

escolástica). 

Além disto, é relevante indicar, ainda que seja outra temática, que em 

referência à propriedade intelectual, o pensamento cartesiano está 

(temporalmente) mais aproximado desta categoria jurídica pela já existência (em 

sua época) dos privilégios. Ou seja, com os nominalistas ainda não havia se 

sedimentado de modo efetivo o conceito de propriedade, que posteriormente 

possibilitaria o surgimento da propriedade intelectual. Em suma, se com 

                                                
426VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. Martins Fontes.São Paulo, 2007.p. 
130. 



 
 

270 
 

Descartes ainda não havia surgido a propriedade intelectual427, havia atribuições 

de privilégios diversos. 

Por outro lado, deve ser salientado que a concepção cartesiana 

possibilita enxergar o mundo sob a ótica de um sujeito, que ao questionar, se vê 

como sujeito. Este sujeito que questiona, do ponto de vista do direito de autor, 

pode ser, já, um sujeito-criador neste patamar filosófico ainda anterior à 

concepção do direito de autor, que somente posteriormente se desenvolveria. Para 

ser mais preciso, porém, há de se compreender que a ideia de sujeito, e mais, a 

expressão sujeito, não foi aplicada por Descartes no Discurso do Método nem nas 

Meditações Metafísicas. 

Neste sentido, por exemplo, acompanho a tradição de apontamento do 

senso comum dos analistas de Descartes ao indicar que o rompimento 

paradigmático do filósofo se deu na interpretação da posição do indivíduo 

consciente no mundo, o que conduz fortemente à compreensão de um novo 

posicionamento da noção de sujeito a partir deste momento da modernidade. 

Ocorre porém, que Descartes não tratou do sujeito como 

posteriormente se veio a compreender como noção filosófica, por exemplo, em 

Kant, mas conduziu a que se interpretasse a sua filosofia numa apreciação, 

indiretamente, sobre a subjetividade. Como aponta Thouard [...]o princípio da 

operação kantiana residia no deslocamento geral da atenção das coisas para o 

sujeito428.E complemento: ainda que Descartes não tratasse de discorrer fazendo 

uso da expressão “sujeito”. 

EmDescartes, o mesmo Thouardindica quea subjetividade é 

compreendida sob o modo de uma coisa: eu “penso”, isto é,eu participo da 

substância pensante. 429  Mais ainda, a ideia de consciência também não foi 

elaborada como ideia isolada, mas sempre vinculada ao fato da busca pela 

realização do sujeito – não nominado como tal em Descartes. 
                                                

427 O máximo que havia eram os interesses que geraram e foram consequência do surgimento 
da Stationers Company por meio do Decreto real Inglês de 1557. (ver fonte 1557 disponível 
em copy.law.cam.). 
428THOUARD, Denis. Kant. Estação Liberdade. São Paulo, 2004. p. 103. 
429THOUARD, Denis. Kant. Estação Liberdade. São Paulo, 2004. p. 109. 
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Ou seja, ainda que o rompimento paradigmático para a compreensão 

do sujeito-criador seja apontado por mim em Descartes, este não tratou 

diretamente da concepção da possibilidade da autoria como tampouco da 

concepção direta da figura do sujeito como tal, mas de uma res cogitans, pois 

Descartes não diz  [...]eu penso, portanto, eu sou um sujeito que pensa, isto é, que 

compreende, imagina, sente, vê, etc.; em vez disso, o que ele diz é: eu sou uma 

coisa que pensa [...].430 

Por outro lado, ainda que a concepção cartesiana não tenha sido 

elaborada necessariamente para a concepção do direito de autor, há que se 

compreender o rompimento decorrente do cogito como a primeira grande 

percepção filosófica da criação como algo oriundo de um indivíduo criador431, já 

que o sujeito “poderia” a partir de então, criar, incluive de modo a contestar o que 

havia sido anteriormente criado. Isto ocorre a partir de então já que anteriormente 

a criação não poderia ser tratada como individualmente concebível, senão 

propriamente um ato de dar seguimento ao processo de transmissão das obras por 

tradição e vinculado a razões religiosas, pela presença do mito do dado, entre 

outros fatores. 

A constatação da presença de um sujeito cartesiano conduz a que, 

como tal, este poderia inclusive criar - e ao criar - seria o sujeito da criação 

(sujeito-criador). Não afirmo que esta seria a conclusão de Descartes do alcance 

filosófico da condição do sujeito e que, como consequência, o filósofo 

defenderia, necessariamente, que o sujeito sempre criaria como indivíduo e não 

como simples “orador” de uma criação que o “atravessaria” ou “atravessaria a sua 

existência”. 

Assim, a criação (o surgimento) do sujeito da modernidade, ao alçá-lo 

à posição de sujeito participante da vida em sociedade - ultrapassando o mito do 

dado e construindo uma nova relação com o mundo - possibilita a criação do 

Estado Moderno e as relações sociais e a atribuição de direitos. Este é um aspecto 

                                                
430THOUARD, Denis. Kant. Estação Liberdade. São Paulo, 2004. p. 109. 
431 Ainda que esta percepção de subjetividade já estivesse presente nos nominalistas. 
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de rompimento paradigmático na filosofia. Porém, daí não surge – nem se fala em 

-  direito de autor. 

Não obstante tal fato, a própria filosofia da consciência, que 

possibilitou a existência efetiva do sujeito atuante, partícipe, seu protagonista 

único/central, acabou sendo superada e, no que mais importa a este estudo, não 

pode mais ser admitida após a viragem linguística e o ontologic turnda 

hermenêutica contemporânea. Neste sentido importa recordar as palavras de 

Streck: 

A essa situação — de “assujeitamento do objeto” pelo “sujeito do conhecimento — 
em uma apreciação, digamos assim, generosa, poderíamos chamar de filosofia da 
consciência ... Não esqueçamos que a filosofia da consciência foi a condição de 
possibilidade para a construção da modernidade e, fundamentalmente, para a 
institucionalização do Estado Moderno (pensemos em Hobbes, por exemplo). Só 
que, no plano filosófico, já de há muito esse paradigma está superado432.(grifei). 

Já se conhecendo os próximos capítulos da história da filosofia, há de 

se compreender que haveria de se alcançar muito mais espaço para a 

compreensão e categorização do sujeito (e do autor, criador, titular de direito de 

autor, etc). 

O segundo e paradigmático momento que interessa, do ponto de vista 

do sujeito sob o enfoque o direito de autor, é a revolução copernicana 433 

                                                
432 STRECK, Lenio Luiz. E o professor me disse: é assim mesmo. CONJUR, 2012. 
Disponível emhttp://www.conjur.com.br/2012-ago-30/senso-incomum-professor-me-disse-
isso-assim-mesmo (coluna do dia 30/09/12, acessada em 30/04/13). 
433 Não se pode, porém, deixar de mencionar que há uma questão de relevo no aspecto 
metafórico kantiano ao afirmar que o deslocamento do centro da compreensão subjetiva sai 
do objeto como dado para o sujeito, no sentido da pré-compreensão, a rigor, nomeada pelo 
filósofo como conhecimento a priori. Se Copérnico propõe uma revolução ao deslocar o 
centro exatamente dos astros no sentido antropocêntrico e desloca a presença do homem e da 
terra para a “periferia”, o que pretende kant é extamente o contrário: deslocar a compreensão 
da existência e da natureza dos objetos de si mesmos para o sujeito que os observa e que 
somente o enxerga pelo conhecimento a priori dos mesmos (a centralização subjetiva foi 
também operada por Descartes, mas de modo diferenciado do que fez Kant, como se pode 
perceber no decorrer deste estudo). Ora, a relação centro-periferia (por assim dizer) 
estabelecida por Kant é o deslocamento do centro de compreensão ao sujeito que passa a ser 
o expectador (se comparado à ideia copernicana) e conhecedor de algo a priori. O que 
propõe Copérnico é a centralização do Sol, exatamente em sentido oposto ao afirmado por 
Kant, gravitando-se o expectador ao redor deste. Ora, se o deslocamento kantiano se dá no 
sentido de se descentralizar o objeto, a lógica se torna invertida, efetivamente. (Sobre esta 
visão, ver o verbete revolução copernicana em FERRATER-MORA, JOSÉ. Dicionário de 
Filosofia – Tomo IV. Edições Loyola.  São Paulo, 2004.). Se, por outro lado, pretende Kant 
estabelecer simplesmente a metáfora do rompimento paradigmático ou mesmo a formulação 
de uma ideia de que o sujeito dá conta de melhor modo das respostas sobre os objetos que, 
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promovida por Kant, e indicada na Crítica da Razão Pura. Kant entendia que o 

seu modo de posicionar/enquadrar o sujeito, deslocando-o da condição de 

observador de objetos para intérprete trazia uma modificação substancial da 

concepção e da visão de mundo. O deslocamento da compreensão do mundo para 

a própria razão subjetiva é uma evolução da condição/status do sujeito cartesiano 

que, ao duvidar de tudo, se vê como participante no mundo. 

A expressão revolução copernicana foi apresentada como ideia pelo 

filósofo no prefácio da 2a edição da Crítica da Razão Pura de 1787. A revolução 

copernicana é uma ideia metafórica, indicativa de que Kant estaria promovendo 

na filosofia crítica uma mudança paradigmática semelhante àquela promovida 

(em tese) por Nicolau Copérnico ao retirar a terra do centro do universo, ou, nas 

palavras de Kant: 

Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico. Na 
impossibilidade de prosseguir na explicação dos movimentos celestes enquanto 
admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, tentou, 
objetivando melhor resultado, fazer girar o espectador e deixar os astros 
imóveis.434 

É bem dizer, a revolução copernicana de Kant serve como 

rompimento paradigmático para modificar o aspecto do olhar, do modo de ver o 

mundo por parte do sujeito e da sua análise dos objetos, descentralizando o 

olhar de uma única significação do objeto que, portanto, não poderia se dar 

apriori, se não fosse observado pelo sujeito em si mesmo. 

Ou como indica Blackburn 435 Kant usa esta ideia (da revolução 

copernicana) como uma analogia para descrever como o progresso na 

metafísica exige que se atribua a ordem aparente do mundo (temporal, 

espacial, e causal) à estrutura da mente perceptiva. Se bem é verdade que 

Copérnico não conseguiu levar a cabo a modificação do sistema como propunha, 
                                                                                                                                                  

por sua vez, sempre se apresentam ao sujeito, é possível que a metáfora kantiana já seja 
suficiente. Por outro lado, a revolução copernicana indicada por Kant pode ser observada 
somente sob a luz de uma modificação do foco da observação do sentidos das coisas e, neste 
caso, Kant propõe que as coisas são sempre as coisas para um sujeito, que as vê de um 
determinado modo, o que não acontecia até então. 
434KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura – texto integral. Martin Claret. São Paulo, 
2001. p. 29. 
435BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Zahar. Rio de Janeiro, 1994. p. 
344 
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ao mesmo tempo trouxe à baila uma hipótese de rompimento paradigmático de 

modo absolutamente cortante, como o fez Kant que, em sentido oposto, 

conseguiu resultados muito mais efetivos na análise e desenvolvimento da 

metafísica. 

Kant dispunha de modo claro sobre o rompimento paradigmático 

operado em decorrência do seu entendimento sobre o olhar da metafísica: 

Admitia-se, até recentemente, que o nosso conhecimento se devia regular pelos 
objetos. No entanto, todas as tentativas para descobrir antecipadamente, mediante 
conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse 
pressuposto. Tentemos, então, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor 
as tarefas da metafísica, admitindo que que os objetos se deveriam regular pelo 
nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a 
saber, a possibilidade de um conhecimento antecipado desses objetos, que 
estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados.436 

Kant, com esta compreensão, adiantou/possibilitou a discussão em 

torno da filosofia na hermenêutica contemporânea que observa o apriori, na 

conceitualização mais contemporânea, como a pré-compreensão dos objetos e já, 

nesta nova seara, sendo abandonada a ideia de um apriori “mero observador de 

objetos” sob o olhar de um sujeito que passa a se colocar na relação sujeito-

sujeito, ultrapassando, já então, o paradigma kantiano. Mas isto seria constatado e 

observado somente com a invasão da filosofia pela linguagem. 

Kant também questionava se a ciência havia evoluído tanto desde os 

seus primórdios, porque o mesmo não ocorria com a metafísica. E a resposta 

estava exatamente na concepção do olhar sobre as coisas. A metafísica tinha o 

olhar sobre as coisas como eram, passariam a ser conhecidas pelo sujeito que 

receberia todas as certezas sobre as coisa do mundo que fossem perceptíveis aos 

sentidos. O sujeito, portanto, recebia o que já estava (no mundo) e fazia parte do 

mundo. Desta forma, Kant foi compreendendo que havia a necessidade de um 

novo olhar e que partiria da consciência do ser humano. Desta forma a filosofia 

da consciência passa então a dominar o cenário filosófico.  

                                                
436KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura – texto integral. Martin Claret. São Paulo, 
2001. p. 29. Grifei). Ver também o verbete revolução copernicana em CAYGILL, Howard. 
Dicionário Kant. Zahar. Rio de Janeiro, 2000. 
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Com Kant, definitivamente, portanto, a posição que passa a ser 

ocupada pelo sujeito é uma posição central e a compreensão sobre a natureza das 

coisas deixa de ser o centro da preocupação filosófica, substituídos pelo próprio 

sujeito, o próprio questionador de sua posição no mundo. 

Este sujeito kantiano pós-revolução copernicana, em meu entender, já 

é um sujeito propriamente e potencialmente criador pois a evolução do sujeito 

cartesiano para um sujeito kantiano comporta na capacidade crítica de interpretar 

os objetos sob um enfoque subjetivo-criativo. A revolução copernicana se deu 

exatamente pela mudança de paradigma e posicionamento filosófico. 

Se em Descartes havia um sujeito, que por sua vez, existia como tal, 

apesar de duvidar de qualquer outra circunstância existencial, em Kant este 

sujeito passa a ser o observador do mundo e o que efetivamente interessa é (uma 

existência de um) seu ponto de vista, daí a necessidade, em Kant, de observar e 

desenvolver os aspectos tão profundamente significativos de uma filosofia moral. 

Um homem antropocêntrico necessita de uma moral ainda mais fortalecida ou 

mais bem definida/delineada, por assim dizer. 

Talvez já fosse suficiente compreender uma aplicabilidade do direito 

de autor desde um ponto de vista da compreensão do sujeito kantiano, 

constatando-se a revolução copernicana operada por Kant na filosofia. 

É verdade que não há de se furtar ao fato de que as considerações 

kantianas incluíam o sujeito na apreciação central de sua visão de mundo, mas 

não excluíam os objetos e, primordialmente, ainda consideravam os objetos numa 

relação interpretativa e baseadas numa concepção sujeito-objeto. Kant não 

apreciou – ou externou – a diferença/experiência filosófica que - somente 

posteriormente - seria foco de análises primordiais no âmbito da filosofia e que 

veriam a filosofia da consciência ser superada por um novo rompimento 

paradigmático. Esta experiência foi viragem linguística, em que a linguagem 

deixou de ser algo entre o(s) sujeito(s) e os objeto(s), mas passou a fazer parte do 

processo hermenêutico. A efetiva superação promovida pelo ontologic turn 

ocorrerá com a hermenêutica contemporânea e não com a revolução copernicana 
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promovida por Kant e isto também releva sobremaneira para as minhas teses, 

como fica claro com a análise do conceito do círculo criativo. 

Do ponto de vista do direito de autor, portanto, não seria o suficiente 

a adaptação/aplicação/compreensão do sujeito kantiano para que a categoria 

jurídica pudesse ser observada sob um olhar de justificação filosófica. Ainda lhe 

faltariam elementos de grande significação. 

Levando-se em consideração que não havia ocorrido ainda uma 

reconsideração e compreensão da presença da linguagem como elemento de 

condição de possibilidade do processo interpretativo e, portanto, no meu 

entender, de ver o mundo, ainda não se havia alcançado o suficiente para a 

compreensão do porque do direito de autor. 

Somente com a viragem linguística e a evolução ao sujeito 

heideggeriano e gadameriano se irá conduzir à percepção de que o sujeito-criador 

é um ser no mundo, partícipe, e não somente intérprete, seja num contexto 

filosófico genérico, seja no que se refere à possibilidade interpretativa-criativa do 

domínio das artes, da cultura e das ciências. 

O sujeito que se relaciona agora com o processo criativo, sem o 

distanciamento da relação sujeito-objeto, mas agora visto sob a ótica da relação 

sujeito-sujeito, é a mais avançada compreensão do sujeito na pós-modernidade e 

se configura como o sujeito-criador que é objeto das análise que aqui pretendo 

desenvolver. 

Portanto, o terceiro momento fundamental na compreensão do direito 

de autor será exatamente a aplicação das teses filosóficas relacionadas à 

hermenêutica contemporânea que portanto, conduzem à necessidade da 

compreensão do círculo criativo. 
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3.2.1. Algumas reflexões sobre o rompimento paradigmático 

cartesiano e a (nova) possibilidade de contestação da autoridade. 

Devo também indicar que o pensamento cartesiano traz à discussão 

neste trabalho dois pontos primordiais que podem, a meu ver, ser considerados 

ambos rompimentos paradigmáticos do pensamento pré-cartesiano. 

Em primeiro lugar, a contestação expressa pelo cogito ergo sum437 e o 

afastamento das verdades universais inquestionáveis (o conteúdo objetivo do 

cogito). 

Em segundo lugar, no decorrer do processo deste afastamento, a 

conclusão de que o sujeito seria o único que não seria afastado da relação 

existencial exatamente por ter alcançado o questionamento (o conteúdo inerente 

ao sujeito do cogito)438. 

Esta dupla concepção, estes dois argumentos decorrentes de uma 

mesma discussão filosófica de enorme profundidade são os elementos primordiais 

da filosofia de Descartes e da consolidação do sujeito e consequentemente, do 

autor, com as devidas cores que lhes são aplicadas neste estudo pela denominação 

sujeito-criador. 

O afastamento da simples ideia de que o homem é um animal racional 

já acentada na escolástica e a substituição pela dedução de que o homem é “algo 

                                                
437Cogito ergo sum foi a expressão utilizada por Descartes para conduzir à compreensão de 
que todo o pensamento filosófico escolástico-tomista então em voga poderia ser questionado 
ao esvaziar-se plenamente a concepção do entendimento de todo o conhecimento prévio. 
Tudo poderia ser questionado e negado e, no fim, a única circunstância que não poderia estar 
sendo negada era o fato da dúvida em relação a todo o conhecimento prévio. Para uma visão 
geral da filosofia cartesiana, verificar a bibliografia consultada: DESCARTES, René. 
Discurso do método. Martins Fontes. São Paulo, 2001.DESCARTES, René. Meditações 
metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. COTTINGHAM, John. Dicionário 
Descartes.Zahar. Rio de Janeiro, 1993. GREENBLAT, Stephen. A virada – o nascimento do 
mundo moderno. Companhia das Letras. São Paulo, 2011. ROSENFIELD, Denis L. 
Descartes e as peripécias da razão. Iluminuras/Fapergs. Porto Alegre, 1996., MERLEAU-
PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Martins Fontes. São Paulo, 1999. 
Além da referida bibliografia, foram consultados os vídeos a serem elencados de temática 
direta ou indiretamente relacionada à filosofia cartesiana: COTTINGHAM, John. A brief 
introduction to René Descartes.Disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=iG5WNeSLyzY, acessado em 07/04/13.    
438  Ainda que, como dito, a expressão sujeito não tenha sido objetivamente tratada por 
Descartes. 
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que pensa”, trará uma liberdade intrínseca e simbólica ao fato de que há mais 

possibilidades ao homem do que simplesmente raciocinar, mas concluir e 

questionar verdades universais postas e consideradas inquestionáveis. Assim, 

tudo pode ser posto em dúvida, a não ser o sujeito mesmo. E, ao não ser colocado 

em dúvida, o resultado que conduza à  posição ocupada pelo sujeito o insere 

como centro do universo. 

A primeira questão cartesiana que merece ser indicada é a busca pela 

verdade (ou o afastamento do “dado”) ao se questionar o conhecimento prévio, 

como o fazDescartes: 

Há muito tempo eu notara que, quanto aos costumes, por vezes é necessário seguir, 
como se fossem indubitáveis, opiniões que sabemos serem muito incertas  [...] mas 
como então desejava ocupar-me somente da procura da verdade, pensei que 
precisava fazer exatamente o contrário, e rejeitar como absolutamente falso tudo 
em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se depois disso não 
restaria em minha crença alguma coisa que fosse indubitável. [...]439440 

A construção questionadora de Descartes foi proposta por meio de 

três momentos argumentativos nas Meditações. 

O primeiro dos argumentos foi a dúvida quanto aos sentidos, por 

meio do qual Descartes questionava se o que era percebido era corretamente 

percebido e se algo deveria ser questionado em decorrência da percepção do 

universo pelos sentidos441442. 

                                                
439DESCARTES, René. Discurso do método. Martins Fontes. São Paulo, 2001. p. 57. 
440  E daí, discutir o rompimento paradigmático e a existência, a partir de então, de um 
“novo” sujeito. 
441 Tudo o que recebi até o presente como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos 
sentidos ou pelos sentidos; ora, algumas vezes experimentei que tai sentidos eram 
enganadores, e é de prudência jamais confiar inteiramente naqueles que uma vez nos 
enganaram. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. 
p. 31. 
442 MERLEAU-PONTY entende que a posição de Descartes para argumentar sobre o 
questionamento de uma realidade no que foi percebido pelos sentidos não se sustenta: 
Quando Descartes nos diz que a existência das coisas visíveis éduvidosa, mas que nossa 
visão, considerada como simples pensamento de ver, não o é, esta posição não é sustentável 
(…). A certeza de uma possibilidade não é senão a possibilidade de um certeza, o 
pensamento de ver não é senão uma visão em ideia, e nós não o teríamos, se por outro lado, 
não tivéssemos a visão na realidade. (MERLEAU-PONTY, Maurice.Fenomenologia da 
percepção. Martins Fontes. São Paulo, 1999. p. 501.). Entendo, porém, que não se pode 
esquecer que o processo estabelecido por Descartes foi no intuito de questionar até mesmo 
os sentidos, no que eventualmente estivessem equivocados, como um argumento dentre os 
três estabelecidos nas Meditações para conduzir ao ato de duvidar (até mesmo de 
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O segundo argumento foi o referente aos sonhos, por meio do qual o 

filósofo questionava se não se estaria vivendo efetivamente a realidade ou 

vivendo um universo de sonhos, perceptíveis como se realidade fossem443. 

Em terceiro lugar, a argumentação cartesiana tratava da análise de um 

dilema do Deus enganador444, que faria com que não existisse nada no mundo, 

mas que esta percepção, por outro lado, estivesse viva na percepção humana445 

Desta forma, portanto, ao duvidar de tudo, Descartes conduzia à 

percepção do entendimento de que o único que não poderia ser questionado era o 

próprio questionamento que, por sua vez, decorria de um sujeito que duvidava e 

que com isto, pensava: 

Mas logo depois atentei que, enquanto queria pensar assim que tudo era falso, era 
necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que 
esta verdade  - penso, logo existo – era tão firme e tão certa que todas as mais 
extravagantes suposições dos cépticos não eram capazes de abalar, julguei que 
podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que 
buscava.446 

                                                                                                                                                  
circunstâncias metafísicas, como os sentidos humanos, o conteúdo dos sonhos e uma 
entidade superior). Entendo que a ideia de Descartes era trazer a dúvida quanto a 
inquestionabilidade de fatos compreendidos e apreendidos pela percepção sensorial. Não 
pretendia Descartes afirmar que os sentidos estavam necessariamente equivocados em toda 
sua percepção, mas que este simples fato não deveria ser inquestionável. Os sentidos 
poderiam estar equivocados. Esta colocação faz todo o sentido e poderia ser indicada no 
ambito da percepção de cores por pessoas sem dautismo e outras com dautismo, ou pela 
perpeção de tamanhos de objetos consoante a distância que se tem deles, ou mesmo o 
volume de som decorrente de um violento aumento em seus decibéis, seja em casas de 
espetáculo ou em hospitais. Existe pois, uma certa relativização em todos estes atos que 
podem conduzir à dúvida quanto à percepção e, se os sentidos – que afinal, são o caminho 
para a relação do do sujeito com mundo, poderiam ser relativamente falhos, não havia 
exagero, na concepção cartesiana da época, em questioná-los. Questionar a existência ou 
eventualmente a exatidão, porém, não é negar.   
443[...]lembro-me de ter sido frequentemente enganado, quando dormia, por semelhantes 
ilusões […]DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. 
p. 33. 
444  São utilizadas as expressões “gênio maligno” como no trecho a seguir:certo gênio 
maligno, não menos astuto e enganador que poderoso[...] (DESCARTES, René. Meditações 
metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 38) e também a expressão Deus enganador 
(ver o verbete dilema do Deus enganador no Dicionário Descartes (COTTINGHAM, John. 
Dicionário Descartes. Zahar. Rio de Janeiro, 1993). 
445[...]quem me pode assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma 
terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso[...]. DESCARTES, René. Meditações metafísicas. 
Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 35. 
446 DESCARTES, René. Discurso do método, 4a edição, 2009, Martins Fontes, São Paulo, 
p.58/59. 
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Logo, a ideia central do pensamento cartesiano no que se refere ao 

método estava baseada na ideia de que todo o conhecimento poderia ser 

questionado (e afastado) e que, considerando tal fato, impunha-se a existência de 

um indivíduo questionador e que poderia, portanto, tudo (re)pensar e estava 

inserido em uma nova concepção subjetiva. A célebre frase penso, logo existo, 

em verdade decorria da dedução eu sou, eu existo: [...]é preciso enfim concluir 

que esta preposição eu sou, eu existo é necessariamente verdadeira todas as 

vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito447448. 

Dentre diversas consequências do cogito, um interessante aspecto 

acabará por ser bastante relevante especificamente ao direito de autor, ou, melhor 

dizendo ao processo de criação, ainda que este não fosse o objetivo de Descartes. 

O processo cartesiano de “liberação/libertação mental” conduz à que se possa 

compreender que a mesma mente criativa que pode buscar as verdades do ponto 

de vista da ciência e da filosofia, poderia também estar livre para pensar 

criativamente. A liberdade de pensamento possibilitada por Descartes irá 

diretamente influenciar o pensamento científico, mas a sua sedimentação 

histórica irá conduzir à liberdade criativa. 

Ora, se a mente é o espaço por meio do qual necessariamente se 

manifesta um comunicar (muitas vezes deificado) e uma entrega (no sentido da 

tradição) do antes recebido pelo sujeito449 no âmbito das ciências, com mais razão 

não seria este simples caminho por onde passaria o artístico. Descartes abriu este 

caminho para a mente criativa450  e, de certo modo, modificou este modo de 

pensar, fato que somente pode ser observado na contemporaneidade. 

                                                
447DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 43. 
448 A primeira vez que a condução do cogito se deu no Discurso sobre o método sendo 
posteriormente novamente desenvolvida por Descartes nas Meditações Metafísicas (em 
especial na meditação primeira e na meditação segunda). O que primeiro conclui Descartes 
(Eu sou, eu existo) foi refutado por divesos filósofos seus contemporâneos, sofrendo 
oposições diversas, estando entre os mais destacados críticos à concepção do cogito: 
Hobbes, Gassendi e Arnauld. 
449 Que até então, observava, recebia e aceitava o conhecimento, passivamente. 
450 A imaginação em Descartes testemunha os dois sentidos de liberdade. O primeiro, 
negativo, refere-se à liberdade como errância e indiferença: a partir desse sentido podemos 
fazer desfilar, em nossa mente, toda sorte de imagens sem que a preocupação com o 
verdadeiro venha operar aí qualquer separação, distinguindo aquelas que corresponderiam 
a uma realidade percebida ou perceptível daquelas que não teriam nenhuma vinculação 
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Também não se pode ignorar o fato de que a ideia do gênio criativo 

individual não estava tão assentada no momento das implementações da filosofia 

de Descartes como seria no século XVIII ainda que já circulasse o 

comportamento social no Renascimento, por exemplo, em Florença. A ideia do 

gênio criativo surgia nas artes plásticas mas não ainda com a mesma força na 

filosofia, como elemento formador da filosofia. 

Assim como a oralidade ainda era a forma primordial de literatura, 

havia  uma certa tendência em considerar os diálogos de um modo geral como 

modos de atuar fundamentais do fazer filosófico, além da compreensão de que os 

pensadores de então atuavam no convívio de grupos e de certo modo, 

coletivamente. 

A bem da verdade, seria difícil conceber que as grandes ideias tenham 

surgido de embates públicos, dialogais ou mesmo em ambiente que não fosse de 

quietude existencial individualista. Essa tradição antiga de observar e entender 

(falsamente ou não) que as grandes ideias seriam decorrentes de discussões foi 

evidenciada pela filosofia grega e fortalecida na ideia cristã de difusão. 

Esta interpretação foi quebrada, em alguma medida, somente com 

alguns filósofos eremitas como Santo Antônio, que apesar de terem seguidores 

diversos, tiveram elaborada uma imagem de gênios isolados451. 

De toda forma, a idealização do gênio individual, do implementador 

de  novas razões filosóficas individualistas, sofre grande fortalecimento com o 

atuar de Descartes, que ao estabelecer a tabula rasa do cogitoparece dar uma 

                                                                                                                                                  
com o mundo da percepção. É importante essa ligação entre imaginação e percepção 
porque a referência cartesiana ao poder de imaginar ocorre num quadro de crítica do 
aparato perceptivo de nossa relação sensível com o mundo. A imaginação entra em cena 
para nos ajudar a distinguir as possibilidades ilusórias da percepção de suas possibilidades 
reais. SILVA, Franklin Leopoldo e. A liberdade de imaginar. In: Muito Além do espetáculo. 
NOVAES,Adauto (Org.), SENAC, São Paulo, p. 47/48.    
451GREENBLAT, Stephen. A virada – o nascimento do mundo moderno. Companhia das 
Letras. São Paulo, 2011. p. 64. 
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contribuição definitiva para o que já foi denominado nosso principal símbolo da 

vida mental.452 

Descartes deixou viva a sua percepção da necessidade de se isolar 

para que pudesse ser conduzido ao seu pensamento, e, inclusive as mais 

profundas modificações no seu entendimento e o seu fundamento mais precioso, 

ou seja, o questionamento radical: 

 [...]Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que me 
proporcionei um repouso assegurado numa aprazível solidão, aplicar-me-ei 
seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões 
[...]453. 

Nada disso, evidentemente, deixou Descartes livre de críticas diversas 

e muitas abertas por filosófos contemporâneos de enorme valor, tais como 

Hobbes, Gassendi e Arnauld. 

Segundo Rosenfield454  tanto Arnauld quanto Hobbes tinham como 

problemático o conceito de existência proposto por Descartes nos termos da 

primeira verdade de sua filosofia: 

As objeções de Hobbes visam impossibilitar a dedução do cogito, como se se 
pudesse inferir a existência de uma coisa inteligível dos seus atributos e modos 
pensantes sem passar pelas coisas reais, as únicas às quais convém o conceito de 
existência. 

Desta forma, entendo eu sobre a crítica hobbesiana, esta se baseava 

no fato de que somente a existência das coisas corpóreas poderia ser deduzida 

pela forma promovida no cogito, o que torna, em alguma medida, a dedução 

inviável. Ora, se, neste sentido, o sujeito não poderia concluir pela sua própria 

condição existencial, não haveria que alcançar a condição de sujeito, visto que 

não seria considerado uma coisa. Sobre algo que não pode ser concluidamente 

considerado uma coisa, não poderia, por fim, ser deduzido em nada. Não se 

poderia, portanto, no entender de Hobbes, concluir que o penso (cogito) 

                                                
452GREENBLAT, Stephen. A virada – o nascimento do mundo moderno. Companhia das 
Letras. São Paulo, 2011. p. 64. 
453DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 30. 
454ROSENFIELD, Denis L. Descartes e as peripécias da razão. Iluminuras/Fapergs. Porto 
Alegre, 1996. p. 127. 
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conduziria ao logo existo, pois daí não se pode concluir se estar diante de mente 

ou espírito. 

É inquestionável, porém, que o rompimento paradigmático operado 

pelo cogitoé reconhecido, muitas vezes como um dos mais importantes momentos 

da filosofia, sendo considerado um divisor de águas e o nascimento da filosofia 

moderna. Há quemchegue a dizer que [...]seria exagero afirmar haver sido 

Descartes o fundador da história natural do pensamento humano; mas sem ele, o 

pensamento humano não teria história [...]455456. 

O pensamento de Descartes, como fundamento basilar do rompimento 

filosófico e introdução de um pensamento moderno deve ser visto, também, como 

um movimento que pode ser interpretado como um rompimento paradigmático 

efetivo para a compreensão do direito de autor e da sua evolução jusfilosófica. 

Neste sentido, Descartes traz elementos de tamanha densidade que 

podem ser utilizados como compreensão da questão do direito de autor e do 

sujeito, bem como, portanto, para a identificação do sujeito-criador, o que passo a 

fazer mais a frente, sendo certo que que também novas análises do pensamento 

cartesiano serão discutidas com vias a se compreenderuma filosofia do direito de 

autor pelo alcance do sujeito-criador. 

3.2.2. Do cogito como alcance analítico do sujeito-criador. 

Ainda analisando o tema do rompimento paradimático cartesiano, há, 

porém, outro aspecto que interessa na análise do Discurso sobre o Método e das 

Meditações Filosóficas no que se refere ao cogito. É o fato de se alcançar o 

âmago do pensamento humano pelo questionamento e para o que interessa ao 

direito de autor e à busca do sujeito-criador, tentar alcançar quem é este sujeito. 

                                                
455LINS, Ivan. Descartes – Época, vida e obra, Livraria São José, Rio de Janeiro: 1964, p. 
11. 
456 Descartes deu o nome de res cogitans ao processo de interiorização e compreensão do 
mundo que gerou o surgimento da consciência e, ao fim e ao cabo, o “surgimento” do 
conceito de sujeito da sociedade moderna. 
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O ato de afastar e isolar todo e qualquer pensamento para se alcançar 

a razão mínima pela conclusão de existir pelo pensar serve como fundamento 

para a compreensão do sujeito-criador. 

Desta forma, aplicar-se a mesma ideia do cogito a todas as ficções 

jurídicas e atribuições de subjetividade pelo Direito – em particular atenção ao 

direito de autor – define a busca do conceito primordial de quem é o sujeito-

criador que pretendo alcançar. Somente com a desconsideração de qualquer 

ficção jurídica e pela busca do sujeito em si mesmo, do indivíduo criador, do 

único ser passível de criação humana por seu pensamento e percepção do 

mundo, é possível alcançar-se o efetivo sujeito-criador. 

Qualquer ficção jurídica, artificialidade, conceito sobre legitimidade e 

representatividade devem ser afastados e somente pela compreensão mesma deste 

fato como uma aplicação da compreensão do cogito cartesiano se pode chegar ao 

sujeito mesmo da criação e da consequente proteção por um direito pela (simples) 

condição da criação. 

Esta concepção, de matriz cartesiana, da busca do centro filosófico, 

foi antecipada em outros momentos na história da filosofia, em especial no 

nominalismo de Ockham. Ocorre que a compreensão do centro da discussão 

filosófica interessa ao direito de autor também como elemento formador da sua 

filosofia e para a compreensão da justificativa filosófica, uma vez que o alcance 

do conteúdo nuclear do autor, ou seja, o alcance do verdadeiro sujeito-criador é 

um dos objetivos destas análises.  

Villey457, discorrendo sobre direitos humanos e, neste particular caso, 

sobre o nominalismo de Ockham, bem lembra queeste, ao atribuir a existência 

somente de substâncias individuais vai deduzir queOs únicos reais (serão) os 

seres singulares: Sócrates, Pedro ou Paulo, que os substantivos próprios 

designam. O crítico francês irá perguntar: 

                                                
457VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. Martins Fontes.São Paulo, 2007. p. 
123. 
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Mas então, que significarão os substantivos comuns (o animal, o 
homem) ou relacionais (a paternidade, a cidadania) existentes também em nossa 
linguagem? Não designam nada de real. São instrumentos úteis para conotar 
(notar junto) por economia de linguagem uma pluralidade de seres individuais. 

Assim como não há niguém que não faça parte de alguma 

universalidade, não há ninguém que não seja um “indivíduo (portanto um sujeito) 

individualizável”. 

Por outro lado, além da busca em si do centro subjetivo filosófico 

fundamental, é importante que se observe que não pode ser permitido pela 

filosofia (e não será) que instituições ficionais jurídicas ocupem o conteúdo 

central subjetivo que se busca denominar como autor e que pretendo atribuir a 

denominação sujeito-criador.  

Diante desta argumentação, o que efetivamente pretendo é indicar que 

as atribuições de artificialidades do direito de autor ao sujeito decorreram, tanto 

nos rumos iniciais de sua origem como nos caminhos então perseguidos, por meio 

de constantes aplicações (com muitas vezes falsas adequações) subjetivas 

inadequadas e inaplicáveis, cunhando um padrão objetivista, patrimonialista, 

pragmático e eminentemente econômico, o que gerou o que denomino de déficit 

filosóficodo direito de autor. 

Ora, socorro-me novamente de Villeyquando este afirma: 

 [...]Os universais e as relações só tem existência em nossos 
discursos. São somente “termos”, signos, forjados pelos homens, e cujo sentido 
depende dos homens. Suas definições são convencionais. Temos liberdade para 
modificá-los, para transformar a bel prazer o valor dessas palavras, para deixá-las 
mais “operatórias”, permitir-nos agir mais comodamente sobre o mundo real dos 
seres singulares. 

 

Aqui, pode-se compreender a necessidade da aplicação de universais 

no contexto de nomear como autor (como instrumento para apontar as múltiplas 

singularidades) uma pluralidade de sujeitos-criadores, entre os quais, somente 

para ilustrar indicações singulares, Mozart, Freud, Descartes, Kant, 

universalizando-se o discursos sobre estes. 
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Ora, o discurso praticado pelos que buscam uma subjetivização 

genérica filosófica dos titulares como sujeitos-criadores vai ainda além do que 

indica Villey, pois a tentativa daqueles, que denuncio por meio da minha busca de 

uma autêntica justificação filosófica, é aumentar a amplitude da universalização, 

num discurso altamente protetivo do sujeito-criador que, quanto mais vai 

perdendo participação na sociedade, mais vem sendo supostamente “defendido” 

por grandes corporações, entidades de gestão coletiva e outras ficções jurídicas 

congêneres.  

Neste diapasão, do ponto de vista da filosofia, sociedades 

empresariais, entidades de gestão coletiva, coletividades artificialmente 

concebidas como criadoras, nenhuma destas ficções pode ser consideradas 

originárias do processo criativo no sentido da criação ensimesmada. A única 

excessão a ser estabelecida por uma compreensão filosófica e antropológica se dá 

no âmbito das sociedades simples/primitivas pelas razões inerentes ao surgimento 

em um círculo criativo com uma presença ainda mais fluida da condição dos 

sujeitos, indefinidos em sua atuação e participação criativa. Por outro lado, 

quanto mais se fortalecem (de modo indevido) estas artificialidades, mais se 

enfraquece o sujeito-criador. 

Diante disso, portanto, aplicando-se de modo quase pueril o cogito 

ergo sum cartesiano chega-se ao centro subjetivo da criação autoral. Somente 

afastando-se as artificialidades se pode alcançar um núcleo duro, um núcleo 

central da possibilidade criativa, seja como consideração de análises da 

centralização subjetiva nominalista, seja pelo cogito. O sujeito-criador será, 

sempre, uma pessoa, um sujeito de razão filosófica criativa, inserido no círculo 

hermenêutico e que deve receber a atribuição de um direito a si por tal razão. Esta 

noção é bem anterior à noção de pessoa física do direito, já muito atrasada na sua 

chegada interpretativa458. 

Por mais que se diga, por exemplo, que as obras colaborativas 

(futuramente) esvaziariam(ão) o conceito de autor459, que as empresas podem ser 

                                                
458 Ver capítulo 3.3. 
459 Como em alguma medida já afirmaram Jost, Branco Jr., Carboni, só para citar alguns. 
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titulares originárias de direitos de autor – ou mesmo de autoria originária de 

pessoas jurídicas460,  ou no caso das softwares houses que o centro de atribuição 

de autoria (o centro do processo criativo) pode ser relativizável461 a discussão 

sobre o processo criativo que passa pelo sujeito-criador deveria ter sido efetuada 

de forma mais acentuada, e ainda deve sê-lo462. 

O sujeito criativo sempre será o sujeito não artificialmente criado pelo 

Direito, será sempre o sujeito-criador, centro do mundo criativo. Por mais que 

conteúdos legais estabeleçam uma presunção de autoria de alguém que não seja o 

sujeito-criador originário, como o caso do artigo 4o da Lei 9609/98 (Lei do 

Software), e que parte da doutrina defenda que haja a possibilidade de atribuição 

de autoria originária a ficções jurídicas entendo que estas posições são possíveis 

desde que se compreenda que se está diante de circunstâncias artificiais -  do 

ponto de vista da hermenêutica contemporânea - para a proteção do processo de 

criação e da compreensão de quem é o sujeito do direito de autor. 

O sujeito-criador, insisto, não permite considerações filosóficas que 

conduzam à penetração no conceito da subjetividade criativa ao se atribuir 

autorias que não a autoria fundamental, uma espécie de proto-autoria, 

filosoficamente considerada. 

Não há criador sem se estar diante do sujeito, por isto a concepção 

deve ser da busca nuclear do sujeito que possibilita a criação, o que nunca poderia 

ocorrer, do ponto de vista filosófico, no seio de uma ficção jurídica como uma 

sociedade empresarial.  

                                                
460 Brasil, Lei 5.988/73, Art. 36. (revogado pela Lei 9.610/98): Se a obra intelectual for 
produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de 
serviços, os direitos de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, 
conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do Autor. 
461 Brasil, Lei 9.609/96, Art. 4º. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente 
ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa 
de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo 
estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade 
do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da 
própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos. 
462 Compreendo que pela primeira vez, no Brasil, com este estudo, se propõe um tratamento 
adequado ao tema. 
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Também por este motivo, além dos já expostos no início do capítulo, 

é prudente fazer uso da expressão sujeito-criador, que, com mais razão irá afastar 

a consideração de personalidades jurídicas decorrentes de ficções jurídicas. 

E quando se afasta a aplicabilidade de sujeitos artificialmente 

criadores por concepções exclusivamente jurídicas – ou eventualmente, de ordem 

econômica463, alcança-se o núcleo criativo subjetivo, o que explica e justifica 

diversas novas formas de pensar o direito de autor, sob uma ótica acentuadamente 

filosófica e não puramente econômica, como muitas vezes parece ser o 

fundamento de discussões inerentes ao direito der autor. 

Insisto: tudo isto não quer dizer que não se possa considerar outras 

concepções de titularidade de direitos de autor ou mesmo concepções autorais, 

mas estas sempre orbitarão num universo de artificialidade, considerando que 

somente o sujeito-criador individual ou atuante em conjunto com outros sujeitos-

criadores nesta mesma concepção poderia ser analisado como o sujeito, o autor, o 

criador no âmbito da filosofia do direito de autor. Somente à ele se destina o 

conceito de proto-autoria. 

Esta questão, porém, ainda que possa parecer, não personifica 

demasiadamente o sujeito-criador no universo do direito de autor, mas responde a 

uma conceitualização demasiadamente voltada às vilanias inerentes a esta 

categoria jurídica em que há tendências mais personalistas, que muitas vezes 

pretendem artificiosamente personalizar qualquer ato de titulares sob uma luz 

protetiva do autor464 ou mesmo de linhas protecionistas de aspectos de mercado 

que afirmam que uma vez que haja uma demasiada personalização, o mercado de 

produção artística se recente dos excessos dos direitos subjetivos em voga. 

Ainda que eu esteja de acordo, portanto, com argumentos inerentes a 

cada tendência que acabo de indicar, entendo que esta discussão não cabe no 

momento da atribuição do sujeito-criador puro, para uma vez alcançado o 

                                                
463 Como o são a presunção de autoria da pessoa jurídica no caso da Lei do Software, por 
exemplo. 
464 Como por exemplo editoras musicais que buscam posições protetivas de direitos morais 
de autor. 
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epicentro desta natureza criativa individual, possam, os argumentos 

mercadológicos, econômicos e de política legislativa ser estabelecidos sob uma 

ideia jusfilosófica de maior densidade e pureza. 

O sujeito-criador é o sujeito que deve ser buscado como centro da 

proteção do direito de autor e, uma vez alcançado e compreendido, os diferentes 

sistemas poderão implementar o modo que todo o catálogo de direitos deve ser 

compreendido. 

 

3.3. Desenvolvimento filosófico do conceito de sujeito-criador. A 
tripartição paradigmática: do cartesianismo ao kantismo e posteriormente à 
filosofia da linguagem ou Desenvolvimento filosófico do conceito de sujeito – 
por uma filosofia do direito de autor. 

Previamente à (alegada) criação dos tipos móveis por Gutemberg não 

havia possibilidade, do ponto de vista de uma análise econômica, de se falar em 

direito de autor e relações de mercado do ponto de vista do que se constituiria 

como “produtos culturais”. Assim, o marco do direito de autor do ponto de vista 

econômico continua sendo, quando do advento da imprensa, a possibilidade de 

reprodução em larga escala decorrente da prensa móvel. 

Por outro lado, ainda que não seja comumente observado, este fato 

não trouxe significado direto para uma justificativa filosófica que conduzisse à 

uma compreensão da figura do sujeito-criador. Dito de outra forma, não foi o 

desenvolvimento dos tipos móveis o fator que conduziu a uma (re)apreciação 

moderna da figura do sujeito, e consequentemente, o autor (em suma, do sujeito-

criador). Ainda que tenha sido o advento da invenção gutemberguiana o 

responsável pela proliferação efetiva (e difusão acentuada) de obras, isto não é o 

mesmo que dizer que a partir de então, e somente por este fato, assenta-se uma 

ideia de sujeito-criador.465 

                                                
465BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia – De Gutemberg à Internet. 
Zahar. São Paulo, 2004.   
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Como tenho defendido, a justificativa do porquê da atribuição de um 

direito, do ponto de vista da filosofia, não permite uma promiscuidade entre os 

elementos econômicos e filosóficos. Isto não significa dizer que os movimentos 

econômicos não importem ao Direito ou à Filosofia. Significa, simplesmente que, 

neste específico caso, as análises filosóficas devem ser alcançadas de modo mais 

eficaz e não contagiadas por outras circunstâncias não-filosóficas. O que pretendo 

aqui é exatamente apontar as justificativas puramente filosóficas sem influências 

extra-filosóficas. Neste sentido, torna-se ainda mais evidenciado que o marco 

econômico da invenção dos tipos móveis não figura como centro de qualquer 

discussão da ordem de uma aplicação legal ou discussão efetiva por ampliação ou 

mesmo aplicação de uma determinada categoria jurídica, neste caso, do direito de 

autor, ao menos do ponto de vista da filosofia. Em algum sentido, o marco 

tecnológico justifica o surgimento da questão econômica, pois permite a 

proliferação dos escritos. 

Há de se fazer uma ressalva ao fato de que pretendo separar a questão 

econômica da questão filosófica pela razão de buscar uma justificativa filosófica 

para a consideração da existência de um direito de autor. Não obstante, pois, a 

minha defesa do estabelecimento de análises considerando um conteúdo temático 

diferenciado, sou obrigado a admitir que o desenvolvimento tecnológico da 

imprensa (ou simplesmente dos tipos móveis), por ter possibilitado uma maior 

proliferação de suportes físicos continentes de ideias que nunca haviam tido 

tamanha difusão, é uma caráter bastante significativo para o direito de autor e 

fundamental para o estabelecimento futuro de ideias do ponto de vista de uma 

proteção de algum sujeito (do ponto de vista objetivo). 

Isto se dá, obviamente e como consequência, numa circunstância 

circular econômica que influi na proliferação das ideias: a possibilidade de se 

produzir muitos exemplares de obras conduz a uma maior economia na produção 

em massa que, por sua vez, conduz a um maior interesse por outras obras, o que 

novamente diminui o custo da produção. Este círculo vicioso conduz a uma 

proliferação e circulação de obras e ideias. 

Obviamente, porém, esta relação não ocorreu da noite para o dia. 

Uma revolução não se faz num fim de semana. Tampouco as revoluções 
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metafóricas. Trata-se de uma revolução silenciosa e gradual. Por outro lado, esse 

elemento de proliferação também siginifica a difusão dos pensadores e das obras 

que aos mesmos estivessem relacionadas, fortalecendo a ideia de autoria. Ocorre 

que para que também houvesse um interesse por parte dos autores para que 

as suas obras fosse difundidas, a condição de possibilidade era a 

consideração da sua qualidade de autor, o que somente seria possível a 

partir do cogito cartesiano. 

Somente a movimento modernode Descartes poderia, a rigor, 

configurar a hipótese do surgimento de um sujeito-criador (já tratei de indicar as 

justificativas do porque não se atribuir este marco inicial no nominalismo). E, 

como consequência, um fortalecimento da ideia de autor conduz, ainda que 

também de modo lento, gradual e (somente) sucessivamente sedimentador, ao 

fortalecimento de uma vertente do direito de autor, no que respeita ao que 

futuramente seriam denominados por direito de paternidade e direito de 

nomeação à autoria (direito de indicação da autoria), já que naquele momento a 

consideração personalista em decorrência de uma certa extensão da personalidade 

criativa ainda não estava presente. 

Antes, portanto, de ser uma razão prática de consideração para o 

pagamento de direito de autor (no momento a partir do qual esta hipótese passa a 

ser possível, especialmente pela legislação), o reconhecimento do autor 

estabelece a relação deste com a sua criação (o reconhecimento do sujeito e, 

portanto, do autor, mas não do ponto de vista legislativo, mas somente filosófico). 

Não obstante este fato, este reconhecimento de uma relação íntima não foi 

atribuído pelas legislações primeiras 466 . A relação legislativamente foi 

estabelecida tendo como fundamento aspectos de liberdade e proteção da 

propriedade em gênero, aplicada às resultantes do intelecto (e por isso levou o 

nome de propriedade intelectual, com todas as críticas que se possa fazer à esta 

expressão). Neste ambiente, a possibilidade da remuneração também passa a 

relevar com a proliferação (difusão) dos suportes físicos (pelo papel). Ainda 
                                                

466 As pioneiras leis de direito de autor não contemplavam esta relação de subjetividade 
acentuada do autor da obra com o seu resultado criativo: a obra. De toda forma, deve ser 
salientado, há muito pouco espaço nas legislações para que se possa estabelecer relações de 
conteúdo tão acentuadamente filosófico. 
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assim, um novo status do sujeito não passa a surgir, portanto, em decorrência 

da possibilidade (ou da exigência) de pagamento ou remuneração que antes 

não existia467. 

As temáticas, portanto, devem ser diferenciadas. Não se desenvolve 

diretamente o conceito de direito de autor em decorrência da proliferação de 

obras. Na mesma medida, também não se desenvolve o conceito de autoria em 

decorrência do advento da imprensa. A proliferação de obras por meio de 

suportes físicos vai permitir o surgimento de interesses sobre esta circulação / 

difusão, primordialmente de caráter econômico. 

Por um lado, houve um desenvolvimento legislativo na direção de 

uma atribuição de direito voltado a atender os interesses e todo o ambiente 

protetivo de um sujeito que então surgia (do ponto de vista legislativo). Assim, no 

estatuto da Rainha Ana e nas leis francês de 1791 e 1793 era reconhecido um 

direito posteriormente seria nomeado por propriedade intelectual, em gênero, e 

direito de autor, em espécie (com suas eventuais variantes, como por exemplo, 

propriedade artístico literária). Por outro lado, o sujeito então reconhecido não o 

foi legislativamente tendo por base uma justificativa filosófica pura, mas sim em 

decorrência dos interesses políticos que se desenvolveram, amparado pelo 

fato de que a ideia destes fosse estabelecer uma ordem de proteção da 

liberdade e da propriedade privada. Não se pode esquecer que a abolição dos 

privilégios impediria a manutenção de vantagens a determinados grupos. E 

também não se pode esquecer que os mesmos revolucionários que pregaram a 

igualdade foram responsáveis pela manutenção de seus próprios interesses, 

muitas vezes de modo a excluir terceiros e se beneficiar com acentuados 

excessos. Mas, por outro lado a universalização por meio de direitos (amparados 

pela igualdade “escriturária”, utópica, dos textos legais) de idênticas vantagens 

aos privilégios permitiriam, em alguma medida, a manutenção dos status quo 

ante dos já privilegiados editores, estacionários, autores. 

                                                
467 Mas muito mais pela consideração do autor como tal, a partir do momento em que este 
venha a ser reconhecido no paradigma pós-Descartes. 
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Oliveira Ascensão, com razão, atribui à denominação propriedade 

intelectual a qualificação de expressão estratégica e controvertida 468 . A 

qualificação propriedade intelectual tinha como finalidade afastar o obstáculo da 

inadequação na manutenção da expressão privilégios, o que a caracteriza como 

estratégica. Por outro lado, a toda evidência, se caracteriza como controvertida 

por não ser tão claramente apropriada a sua natureza jurídica de propriedade469.  

O sujeito legalmente reconhecido não foi, porém, reconhecido 

(previamente) do ponto de vista filosófico, sendo promovida a resposta do porquê 

do direito de autor, socialmente, por meio da atribuição de direitos fundada em 

elementos proprietaristas e consequentes da lei.  

Um assujeitamento da condição de autor somente poderia ser 

consequência do assujeitamento em si do individuo, no âmbito da filosofia e com 

a compreensão do (novo) espaço ocupado pelo homem. A “nova” condição do 

autor seria uma consequência de uma nova visão do indivíduo. Desta forma, 

somente com a já indicada revolução (filosófica) operada por Descartes é que se 

pode alcançar o sujeito em si (que interessaria ao direito de autor). Ocupando o 

sujeito o centro do universo filosófico, este passa também a ocupar a condição de 

autor (criador de obras). E, neste sentido, se justificaria a proteção por uma 

categoria jurídica. Somente haveria uma contemplação do direito de autor com o 

assujeitamento filosófico do autor e, portanto, do sujeito do direito de autor (a 

quem denomino, nesta obra, de sujeito-criador). Desta forma, e como visto, 

somente com o cogito a figura do sujeito passa a estar mais evidenciada de modo 

                                                
468 ASCENSÃO, José de Oliveira.Direito de autor sem autor e sem obra. Boletim da 
Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra Editora. Studia Jurídica 91. 
Coimbra, ano ano não indicado. p. 87. 
469 A crítica de ASCENSÃO reverbera também para a aplicação de outras expressões. Em 
idêntica medida, o mestre português critica a expressão “propriedade espiritual” configurada 
na Alemanha (geistiges Eigentum) à qua atribui, corretamente, uma finalidade “ideológica”, 
pois [...]o qualificativo espiritual (geistig)não tem nenhuma função real, pois não é por isso 
que se transforma em propriedade algo que propriedade não é. ASCENSÃO, José de 
Oliveira.Direito de autor sem autor e sem obra. Boletim da Faculdade de Direito – 
Universidade de Coimbra. Coimbra Editora. Studia Jurídica 91. Coimbra, ano não indicado. 
p. 88. 
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a justificar a compreensão da evolução do sujeito-criador470 (ainda que Descartes 

não tenha se expressado nomeando o sujeito). 

Como consequência da dualidade entre proliferação de ideias 

decorrentes da circulação das obras (decorrentes do advento da invenção dos 

tipos móveis) e a nova posição central ocupada pelo sujeito cartesiano, surge um 

elemento fundamental na modernidade e que se torna elemento fundamental do 

Renascimento e de toda filosofia e pensamento filosófico moderno: a 

possibilidade de contestação da autoridade. 

As ideias de Descartes e a simples proliferação de ideias distintas do 

mito do dado e do que já estivesse sedimentado, especialmente na filosofia 

escolástica, configuram um embate às forças políticas, às ideias filosóficas de 

então e permite todo um ambiente de discussão da modernidade. As ideias, a 

partir de então podem ser fundadas por tanto, na apreciação do sujeito, o que 

inclui, evidentemente, o processo de criação intelectual e de transmissão do 

conhecimento que não somente pela forma da oralidade.   

A comunicação, em especial nas camadas sociais mais simples, vai 

deixando de ser exclusivamente verbal e a transmissão do conhecimento começa 

a tomar como fonte efetiva os textos escritos e pouco a pouco difundidos471. Esta 

proliferação de ideias traz o questionamento das ideias anteriormente 

sedimentadas e a difusão, apartr de então, de novas ideias, o que justifica as 

utilizações de expressões para os processos e momentos históricos posteriores, 

em primeiro lugar, o Renascimento e, seguidamente o Iluminismo ou 

Esclarecimento (Aufklärung).  

                                                
470 Saliento, porém, que esta consideração do sujeito-criador ainda não tem relação com os 
futuramente denominados direitos pessoais ou morais. 
471 A literatura da idade média ainda era primordialmente oral, por razões tecnológicas, de 
censura, de impossibilidade de acesso às obras e diversos outros fatores. A lietaratura se 
formará pelos cancioneiro popular pelo teatro, pelas chansons de toile (histórias que eram 
contadas por mulheres enquanto teciam); pelos fabliaux (pequenas narrativas, típica dos 
séculos XII ao XIV na literatura da França, em versos octossílabos). Neste sentido, há a 
apreensão de que o caráter público ainda não foi suplantado pela individualidade. A 
literatura ainda não era uma forma de comunicação interpressoal, antes do advento da 
imprensa e de Descartes, em que o autor “falava” diretamente com o leitor. GOULEMOT, 
Jean Marie. As práticas literárias ou a publicidade do privado. In: História da Vida Privada 
– Da renascença ao século das luzes, vol. 3,  ARIÈS, Philippe ;DUBY, Georges(org.). 
Companhia das Letras. São Paulo, 1991. p. 372.  



 
 

295 
 

A difusão dos livros (e o fortalecimento de uma cultura livreira e 

literária), o desenvolvimento de ideias decorrentes da sua circulação (ainda que 

inicialmente restrita) possibilitam a aceleração do desenvolvimento de desejos 

sociais neste sentido. Ou seja, a sociedade que passa a ter acesso à leitura se torna 

desejosa de mais conteúdo para saciar sua vontade e ter mais acesso ao 

conhecimento. Este é um grande motivo para uma proliferação das obras objeto 

de impressão pós Gutemberg. 

Diante de todo este contexto, imagine-se, além de tudo, o que 

significava não só a proliferação de ideias que contestassem a autoridade, mas o 

quão “perigosa” poderia ser a ideia do cogito cartesiano. Descartes era um dos 

maiores perigos (senão o maior perigo) ao conservadorismo vigente na sua 

época472.  

O surgimento e proliferação das ideias cartesianas, portanto, é o 

primeiro rompimento paradigmático da filosofia do direito de autor. Se antes do 

advento cartesiano do Cogito o sujeito pré-moderno não estava inserido na 

individualidade que a partir de então adquire do ponto de vista da filosofia, 

também não há que se falar em sujeito como criador do ponto de vista individual 

e, além de tudo, que merecesse qualquer atribuição de direito (ou qualquer 

tiutlartidade), de qualquer natureza que fosse. Nem se questione aqui qualquer 

natureza de direito que se pudesse atribuir, pois isto seria um aspecto de segunda 

importância, nesta compreensão. 

Como consequência, se observará um descompasso entre o 

desenvolvimento do direito de autor e da condição e evolução do conceito de 

sujeito. Este é um dos aspectos que conduzem à confusão entre justificativa 

filosófica do direito de autor e natureza jurídica do direito de autor,  além, 

evidentemente, do fato de as perguntas esperadas por cada um destes institutos 

serem diferentes. 

                                                
472Descartes avança lentamente e apressa-se para enfim rever “O Mundo” para enviá-lo ao 
amigo Mersenne, quando tem a notícia de que a Inquisição acba de condenar Galileu por 
ter professado movimento da Terra; como essa verdade era inseparável de sua física, 
renuncia ao término da obra e absté-se de publicá-la (1633). GILSON, Étienne.Introdução 
(na obra Discurso do Método). Martins Fontes. São Paulo, 2011. p. IX.    
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Se é verdade que o advento dos tipos móveis possibilitou o acesso às 

obras com maior velocidade e abrangência e, multiplicou, com isto, o 

conhecimento sobre a figura do autor, não se observa uma resposta filosófica 

objetiva em todas estas consequências que justifique porque deve ser aplicado o 

direito de autor às obras/aos sujeitos-criadores.A resposta ao desenvolvimento 

tecnológico e da ordem da relação dual entre tecnologia/economia é diferente 

da resposta filosófica. 

Em primeiro lugar, deve ser salientado o fato de que a circulação das 

obras aumenta a potencialidade do lucro. Isto, obviamente, era uma preocupação 

primeira dos editores473, que a partir de então, passam a obter lucro em escala 

pela venda dos exemplares. Os autores dos textos – quanto ao caso de textos não 

clássicos da ocasião – não tinham uma visão comercial ou negocial do fator 

decorrente da multiplicação de exemplares. Claro que posteriormente este se 

torna um valor relevante, ainda que até mesmo na atualidade não costuma ser o 

fundamento primordial dos sujeitos-criadores em diversos setores culturais e 

intelectuais (v.g. para os autores de obras jurídicas). Ocorre que este aspecto não 

se apresenta como uma justificativa filosófica que indique o porque da atribuição 

de um direito em decorrência da potencialidade de multiplicação de exemplares. 

Em segundo lugar, a multiplicação das obras promove um efeito 

positivo do ponto de vista social, que é o acesso ao conhecimento, de modo até 

então inimaginável, em decorrência do acesso a exemplares de obras de difícil 

acesso até então474. Este fator também interessa sobremaneira ao direito de autor, 

mas, por si só, não justifica filosoficamente a aplicabilidade de um direito a 

nenhum autor.  

Por fim, como consequência direta e elementar da profusão, difusão e 

divulgação de obras, há uma maior circulação do conhecimento do nome do 

autor, sujeito-criador que, com o surgimento do “novo” sujeito cartesiano, passa a 

                                                
473  Há, neste caso, uma individualização por meio da prática de monopólio, e não em 
decorrêcia de um processo criativo, efetivo ou potencial, ou mesmo da consideracção 
filosófica da existência de um sujeito-criador. 
474 Em progresso geométrica somente comparável ao advento das novas tecnologias e da 
sociedade tecno-comunicacional. 
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ser o centro das relações (criativas). O nome do sujeito – que com Descartes 

“passa” a “ ter possibilidade de ser reconhecido como sujeito e, portanto, passa a 

“ter nome”, exige sua identificação como consequência de uma individualização 

do sujeito-criador. Melhor dizendo, numa apreciação cartesiana mais crítica, o 

sujeito não recebe o nome com Descartes, mas adquire o valor da consciência 

individual. A res cogitans que, afinal é, indivíduo, e, portanto, sujeito.Na 

verdade, o Cogito  [...] só garantia o ser do pensar, uma res cogitans (substância 

pensante) distinta da res extensa (substância material) que se estende em corpos 

no espaço475. Esta concepção já inclui o sujeito-criador não porque este estivesse 

sendo concebido por Descartes, mas como consequência da relação consciência-

individualidade-subjetividade e, por fim, autoria (sujeito-criador). Este 

enquadramento do conceito mais distante ao mais concretamente relacionado ao 

direito de autor é um consequência da compreensão do Cogito, mesmo que ela 

não se dê numa ordem imediata na compreensão da consciência cartesiana. Não 

se pode ignorar, porém que, como indica Elia: 

 [...]pela primeira vez na filosofia, o discurso do saber se volta para o agente do 
saber, permitindo tomá-lo, ele próprio, como questão de saber.  [...] O sujeito se 
desdobra, movimento pelo qual se coloca no ato de conhecer  [...]476 

Neste sentido, a posição a partir de então ocupada pelo sujeito-criador 

(pós-Descartes) está de acordo com o elemento consequente da multiplicação de 

exemplares decorrente do advento da prensa gutemberguiana (de características 

históricas relevantes pela impacto econômico, que são, em sua apertada síntese, 

sua forma motriz).  

A mera invenção dos tipos móveis ou a multiplicação de 

exemplares não justificam, filosoficamente (e isoladamente) – o direito de 

autor. Mas a consequência da difusão de ideias oriundas de uma mente 

criativa individualizável e individualizada, aliada à multiplicação de 

exemplares, este sim é um fato de relevo para  a filosofia. 

                                                
475 ELIA, Luciano. O conceito de sujeito. Zahar,2004. Rio de Janeiro. p. 12. (Coleção 
Psicanálise passo a passo 50) 
476 ELIA, Luciano. O conceito de sujeito. Zahar,2004. Rio de Janeiro. p. 12. (Coleção 
Psicanálise passo a passo 50 
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Assim sendo, o paradigma filosófico da aplicação do direito de autor 

ao sujeito-criador não surge da potencialidade ou da exploração em escala dos 

exemplares nem mesmo da difusão cultural decorrente deste fato. Estes 

fundamentos não são suficientes para transformar o modo de o sujeito se 

visto naquele momento da modernidade. O paradigma filosófico do direito de 

autor surge somente no momento em que o sujeito (pós)cartesiano se dá conta da 

difusão de seu nome, como indivíduo e como sujeito-criador e, portanto, passa a 

ser necessária uma valorização desta nomeação, que, fortalece a ideia da 

individualidade começa a sedimentar a ideia de sujeito-criador que, 

posteriormente, será ainda mais fortalecida ao se alcançar a revolução 

copernicana promovida por Kant posteriormente. 

O momento crucial para a justificativa filosófica do direito de 

autor na modernidade, não é portanto, a revolução tecnológica promovida 

pela invenção de Gutemberg mas, sim, a percepção posterior quando o 

sujeito-criador se dá conta (ou quando se atribui a condição de autoria a 

determinados sujeitos) do efeito de difusão decorrente desta revolução, como 

um dos elementos de ordem não econômica, aliado ao surgimento do sujeito 

cartesiano com o cogito. 

Somente um sujeito que tenha ciência de sua condição autônoma 

é capaz de criar e se posicionar individualmente como sujeito-criador. 

Buydens entende de modo semelhante, indicando uma conjunção de  

paradigmas de natureza intelectual e técnica: 477 

[...]no domínio da propriedade literária e artística, o nascimento de uma proteção 
através do sistema de privilégios sobre os livros e as gravuras nasce da conjunção 
do paradigma intelectual (exposto nos capítulos precedentes de sua obra) e de dois 
co-fatores técnicos essenciais que são a produção do papel (substituindo, como 
suporte largamente disponível e barato, o pergaminho[...] 

                                                
477 Tradução de: Dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, la naissance d’une 
protection au travers du système des privilèges sur les livres et les gravures est né de la 
conjonction du paradigme intellectuel exposé dans les chapitres quie précèdent et de deux 
cofacteurs techniques essentiels que sont la production du papier (remplaçant, comme 
support largement disponible et bon marché, le parchemin) et la diffusion de 
l’imprimerie.BUYDENS, Mireille. La propriété intellectuelle – Evolutión historique et 
philosophique. Editions Bruylant. Bruxelles, 2012. p. 214. 
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Devo dizer que a autora entende que houve um desenvolvimento do 

sujeito-criador em momento ainda anterior ao sujeito cartesiano, já que ela 

compreende que com Abelardo a presença do sujeito que interessa ao efeitos do 

direito de autor já se apresenta.  

Por conta desta relação histórica desacoplada entre consideração 

(inclusive auto-consideração)do sujeito-criador e os elementos que conduzem 

objetivamente à criação de leis ocorre o déficit filosófico do direito de autor.  

Todo o momento anterior a este rompimento paradigmático moderno 

é um espécie deproto-direito-de-autor. 

Com a revolução cartesiana aplicada ao direito de autor se inicia uma 

espécie demodernidade pré-kantiana do direito de autor, que decorre da 

invenção da idade moderna de maior impacto (a invenção dos tipos móveis 

gutemberguianos, por volta de 1450) concomitantemte ao elemento filosófico 

relacionado ao sujeito de maior impacto também na modernidade (fundamentação 

do cogito cartesiano; em 1637 no Discurso do Método; em 1644 nas Meditações 

Filosóficas) 

O problema do senso comum autoralista se dá na reiterada afirmação 

de que o direito de autor decorre simplesmente da invenção dos tipos móveis, 

quando esta questão responde (em única medida) aos aspectos econômicos (ou) 

em maior medida do que aos filosóficos, como venho indicando. Desta forma, 

deve ser destacado que o elemento econômico da multiplicação dos exemplares 

poderia justificar o investimento e a proteção do investimento, mas não uma 

categoria aplicável ao sujeito-criador, pois este fator, insisto, seria de ordem 

exclusivamente econômica. Por mais que estimule o processo legislativo inglês e 

em alguma medida o francês, ele não contempla nas pioneiras leis de direito de 

autor, um fortalecimento da relação de aceitação de uma figura como o sujeito-

criador. 

O desenvolvimento da ideia do sujeito capaz de criar e de exteriorizar 

prosseguiu seu rumo, sendo certo que com o advento das primeiras legislações 

começou a se identificar a necessidade de proteção subjetiva (do autor) e objetiva 
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consoante o sistema e o diploma legal a ser analisado, sendo certo, porém, que o 

sistema de copyright sempre foi mais voltado a uma proteção de ordem 

objetivista, enquanto que no sistema de droit d’auteur a proteção se dá numa 

modalidade concretamente mais subjetiva. 

De toda forma, a ideia que irá fortalecer o conceito do sujeito-criador 

decorre da revolução copernicana que modifica o modo de ver o mundo e, 

portanto, também como se poderia ver o sujeito-criador. 

O sujeito-criador kantiano, partícipe desta revolução copernicana, terá 

mais consciência da sua condição de ser no mundo, ainda que falte a Kant, neste 

sentido, o que será complementado posteriormente com a hermenêutica 

filosófica, que é a inserção no círculo hermenêutico. E que compreendo que, ao 

fim e ao cabo, no âmbito da criação artística é, efetivamente, um círculo criativo. 

O sujeito-criador kantiano vê o mundo sob o olhar de um individuo 

que é o centro de observação do mundo e, como tal, da possibilidade criativa. 

Este novo posicionamento fortalece a ideia da criação como 

consequência da atividade humana, aumentando do ponto de vista da filosofia do 

direito de autor, uma necessidade de compreensão da individualidade. 

Um dos grandes feitos de Kant foi o reposicionamento e a 

centralização do sujeito, o que inclui a ideia do sujeito-criador (ainda que o 

filósofo, obviamente, não fizesse referência a este conceito). Neste sentido, 

aquele que cria, pelo simples fato de criar, poderia por si só, merecer uma tutela 

pela criação. Há que se considerar que diferentemente do ponto de vista do 

Utilitarismo, Kant via a relação deste processo criativo sob o viés dos direitos 

morais, ou, dito de outra forma, sob o viés de um aprimoramento da condição 

individualista478. 

                                                
478  A ideia de estabelecer um desenvolvimento tripartite nos momentos e paradigmas 
fundamentais na filosofia do direito de autor ainda não havia, até este trabalho, sido 
desenvolvida, em especial no sentido de atribuir um rompimento paradigmático à viragem 
linguística. Por outro lado, em algum sentido, a identificação do momento pós cartesiano de 
implementação da ideia do sujeito e a revolução copernicana operada por Kant foram 
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Ocorre que, não obstante a evolução decorrente do desenvolvimento 

kantiano da filosofia, o momento histórico-filosófico do direito de autor pode ser 

                                                                                                                                                  
identificados como momentos fundamentais por Burke (BURKE, Seán. Authorship: from 
Plato to the postmodern – a reader. Edinburgh University Press. Edinburgh, 2000.). No 
Brasil, somente Guilherme Carboni (CARBONI, Guilherme Capinzaiki. Autoria 
colaborativa na economia da informação em rede: novos fundamentos para o direito 
autoral. Quartier Latin. São Paulo,ano.p. 51 e seguintes) identificou os dois primeiros 
paradigmas com alguma precisão, alcançando a compreensão da importância do dualismo 
Descartes-Kant como o mais relevante na filosofia no sentido de atribuição de subjetividade 
e autoria ao sujeito–criador, antes do rompimento paradigmático da viragem linguística. Por 
outro lado, nem Burke ou Carboni incluíram um terceiro momento relacionado a 
hermenêutica, pelo que com este texto é importante convidar estes autores a este debate. 
Neste sentido, não houve até o momento uma divisão tripartite da evolução histórica do 
sujeito que denomino sujeito-criador. Por outro lado, e não no que se refere ao direito de 
autor, mas ao processo da criação de textos e, portanto, da condição do autor, KINNEAVY, 
Jean L. indica que o processo de inserção no círculo hermenêutico também pode ser 
observado no processo de criação de textos e desenvolve esta tese no artigo: The process of 
writing: a philosophical base in hermeneutics (disponível em 
http://www.jaconlinejournal.com/archives/vol7/kinneavy-process.pdf ), p. 2/3: Para 
Heidegger toda a compreensão envolve interpretação, desde a percepção ao discurso, desde 
a poesia à ciência, da conversação simplória à filosofia. Consequentemente, aplicando-se o 
conceito de interpretação de Heidegger ao ato de escrever, não estou alargando a sua área 
de interpretação de sua teoria ao ato de escrever; com mais razão, estou aplicando uma 
teoria geral da interpretação para uma modalidade de interpretação.” (tradução livre de: 
For Heidegger, all understanding involves interpretation, from perception to speech, from 
poetry to science, from ordinary conversation to philosophy. Consequently, in applying 
Heidegger’s concept of interpretation to writing, I am not enlarging the area of 
interpretation or applying areading theory to writing; rather, I am applying a general theory 
of interpretation to one kind of interpretation.). De toda forma, a discussão que apresenta o 
autor se fundamenta na conclusão de que os três existenciais heideggerianos são aplicáveis 
ao processo hermenêutico da escrita, o que torna o texto interessante. O que pretendo 
indicar, porém, vai além disto, pois trato da compreensão de todo o processo criativo, o que 
evidentemente inclui qualquer manifestação artística e mesmo a produção de textos, à qual 
se dedicou Kinneavy. No mais, a tese que desenvolvo neste estudo se refere à compreensão 
da justificativa filosófica para a atribuição do direito de autor. Neste sentido, o texto de 
Kinneavyfortalece minha tese de modo significativo, ainda que o autor não tenha tratado 
especificamente sobre este último ponto. De toda sorte, ainda que não trate de direito de 
autor ou mesmo de uma adaptabilidade da interpretação genérica da hermenêutica ao 
processo criativo, o autor efetua interessante e considerável explicação sobre a 
adaptabilidade dos conceitos inerentes à Vorstruktur heideggeriana, a qual versa ao inglês 
como forestructure. Os existenciais heideggerianos foram traduzidos pelo autor como 
forehaving (Vorhabe); foresight (Vorsicht) e foreconception (Vorgriff). Inclusive, sobre a 
terminologia,merece indicação a tradução em língua portuguesa de Ernildo Stein, para 
nomear os existenciais (existencials) que configuram as estruturas do ser-aí (STEIN, Ernildo. 
Breves considerações históricas sobre as origens da filosofia no Direito. In: A filosofia no 
Direito e a filosofia do Direito. IHJ - Instituto de hermenêutica jurídica, Porto Alegre, 2007. 
p. 106): aquisição prévia (Vorhabe), vista prévia (Vorsicht) e antecipação (Vorgriff). No 
mesmo sentido, e também merecendo indicação a tradução revisada de Marcia Sá 
Cavalcante Schuback para o português do Ser e Tempo de Heidegger (HEIDEGGER, 
Martin. Ser e Tempo. 3a edição. Editora Vozes. Rio de Janeiro, 2008) utiliza os termos: 
posição prévia (Vorhabe), visão prévia (Vorsicht) e concepção prévia (Vorgriff). Por sua vez, 
Streck utliza as expressões ter prévio, ver prévio e pré-conceito (STRECK, Lenio Luiz. 
Jurisdição constitucional e hermenêutica, Uma nova crítica do direito. 2a edição. Forense. 
Rio de Janeiro, 2004. p. 576.).  
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denominado de modernidade pós-kantiana do direito de autor, pelas 

justificativas a seguir. 

Se o paradigma da modernidade foi superado - e foi, pela 

centralização e identificação do sujeito-criador como ser autônomo -  ainda assim 

continua sendo considerado um paradigma moderno por não ter havido a 

compreensão da necessidade de conhecimento do novo paradigma, que foi a 

viragem linguística ou giro ontológico. 

Neste sentido, é necessário compreender que se foi além na 

compreensão do sujeito-criador e, desta forma, e somente com uma nova 

observação deste se pode alcançar efetivamente a justificativa filosófica do 

direito de autor. É necessária uma nova compreensão do locus ocupado pelo 

sujeito criador e para tal é necessário observar o sujeito-criador sob a perspectiva 

da sua condição de ser no mundo e à luz dos demais elementos da hermenêutica 

contemporânea. Assim, a compreensão da presença do sujeito-criador no círculo 

hermenêutico somente se dá com o advento da hermenêutica filosófica 

gadameriana e da filosofia hermenêutica heideggeriana. Este “novo” sujeito-

criador, que irá se relacionar com o universo criativo de um modo 

contemporâneo, deverá compreender que a criação é  interpretação e que, neste 

sentido, não há um isolamento destas atividades no processo interpretativo-

criativo. 

O sujeito-criador contemporâneo, portanto, presente na modernidade 

pós-kantiana do direito de autor, passa a estar inserido, com o advento da invasão 

da filosofia pela linguagem, no conceito de sujeito-criador que compreende-

interpreta-cria sendo fundamental compreender que o processo hermenêutico não 

pode ser efetuado de modo fatiado, como se o processo criativo pudesse ocorrer 

desta forma. 

Esta nova fase, a qual denomino de hermenêutica do processo 

criativo/hermenêutica da criatividade é uma fase reformadora do direito de 

autor e re-insere parte do significado do sujeito e de sua relação com o 

mundo. A compreensão desta nova concepção da resposta ao porque do direito 

de autor somente é possível após a superação da filosofia da consciência pela 
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filosofia da linguagem. Não se poderia compreender o direito de autor antes de 

compreendida esta concepção de desenvolvimento da filosofia. 

Neste novo momento, contemporâneo, o sujeito-criador está inserido 

no processo criador que lhe é atribuível com as mesmas características da 

hermenêutica filosófica contemporânea. 

E sobre esta “nova” relação entre sujeito-criador e resultado do 

processo criativo (obras e formas de expressão479) que o direito de autor deve ser 

compreendido e estudado, sempre sob o viés de uma filosofia contemporânea 

consequente da invasão da filosofia pela linguagem. 

Este novo olhar, conduz à necessidade de reavaliação dos titulares 

envolvidos no processo da criação e disseminação das obras e formas de 

expressão (entidades de gestão coletiva, sociedades empresariais, grandes 

conglomerados titulares de ativos de direitos de autor, etc.). Por outro lado, o 

novo olhar permite uma reavaliação de velhos conceitos de direito de autor 

também em decorrência de novas formas de se posicionar o sujeito, como é o 

caso da autoria colaborativa, típica da sociedade tecno-comunicacional, que 

merecem análise destacada pela necessária nova compreensão do conceito de 

autoria. 

 

                                                
479 O locus onde se dará o processo da criação, o círculo hermenêutico da hermenêutica da 
criação artística/ hermenêutica criativa permitirá o surgimento de manifestações artísticas de 
toda espécie, visto que se trata de uma compreensão do círculo hermenêutico inerente ao 
processo criativo. Não há portanto, limitação de modalidades criativas. Neste sentido, Jean 
L. Kinneavy indica que o processo de inserção no círculo hermenêutico também pode ser 
observado no processo de criação artística e desenvolve esta tese no texto “The process of 
writing: a philosophical base in hermeneutics (disponível em 
http://www.jaconlinejournal.com/archives/vol7/kinneavy-process.pdf) For Heidegger, all 
understanding involves interpretation, from perception to speech, from poetry to science, 
from ordinary conversation to philosophy. Consequently, in applying Heidegger’s concept of 
interpretation to writing, I am not enlarging the area of interpretation or applying areading 
theory to writing; rather, I am applying a general theory of interpretationto one kind of 
interpretation. 
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3.4. Da autoria colaborativa – novo rompimento paradigmático 

do locus ocupado pelo sujeito-criador480? 

Ainda na contemporaneidade, um novo conceito do sujeito-criador 

deve ser analisado e discutida sua posição como novo modo de enxergar a 

autoria. 

Este sujeito aparece com o advento das novas tecnologias e, 

basicamente, com a Internet e vem se desenvolvendo em decorrência da dinâmica 

alcançada na sociedade tecno-comunicacional. 

Desde já devo salientar que não compreendo que a presença deste 

“novo-sujeito” representa um também já contemporâneo (novo) rompimento 

paradigmático definitivo na estrutura autoral do direito de autor, mas 

simplesmente uma evolução na consideração da participação subjetivo-criativa no 

processo autoral da contemporaneidade, e que, como tal, merece considerações. 

Trata-se do sujeito colaborativo que aparece de forma anônima e que, 

em tese, já não possui interesse em exercer a proteção da sua identificação com a 

sua criação. 

Deve-se salientar que o sujeito colaborativo é inicialmente aquele que 

participa do processo criativo do qual outros também participam. Ocorre que o 

conceito de participação coletiva não encerra uma definição de autoria 

colaborativa. Há de se atribuir outros elementos. Um destes elementos é o 

                                                
480 Numa primeira análise da estrutura do texto, este capítulo talvez devesse ser colocado 
num momento posterior, pois talvez a sua mais complexa compreensão devesse ocorrer após 
a compreensão do conceito do círculo criativo. Ocorre que as análises da autoria 
colaborativa logo após o capítulo antecedente que trata do desenvolvimento filosófico do 
conceito de sujeito-criador ajudam a demonstrar a impossibilidade de inclusão desta nova 
modalidade criativa como um novo paradigma criativo-autoral que fosse excludente do 
conceito tradicionalmente atribuído à criação e a condição da criação do sujeito-criador. Isto 
porque o capítulo que antecedeu a este que se inicia, tratava da tripartição de momentos de 
atribuição/compreensão do conceito do sujeito-criador, e a sua compreensão como 
tripartição já exclui um quarto momento que poderia ser alegado por outros autores (e parece 
sê-lo – como indiquei no capítulo 6.4.Por que excluir o sujeito-criador (considerado) 
tradicional e não lhe permitir uma coexistência pacífica com (um assim chamado) “novo 
autor”?). Já me adiantando, a autoria colaborativa não afasta outros modos de criar e, 
portanto, sua existência se dá de forma concomitante a qualquer outra forma criativa que lhe 
anteceda. 



 
 

305 
 

anonimato, mas não se pode afirmar que a condição do sujeito colaborativo seria 

o anonimato sem tecer comentários. 

Falar em obra colaborativa poderia conduzir a que se interpretasse a 

existência de colaborações diversas de autores plenamente identificáveis. Por 

outro, como resultado prático, o conceito de sujeito-criador colaborativo que se 

afasta do reconhecimento como sujeito-criador acaba exigindo o cumprimento 

desta condição de possibilidade, visto que obras que sejam oridundas de uma 

pluralidade de colaboradores não individualmente identificáveispossuem 

terminologia já determinada nos diplomas de direito de autor, tais como obras 

coletivas, obras em coautoria, dependendo do tratamento que se dê ao tema481. 

Este “abrir mão“ da autoria identificável (um pouco no sentido do 

anonimato, mas desta forma com um objetivo de pluralidade, de criação 

comunitária) pode ser interpretado, do ponto de vista filosófico, como um retorno 

ao autor pré-cartesiano/gutemberguiano, aquele que não poderia ser considerado 

um sujeito-criador. Esta nova concepção ajuda, necessariamente, a reavaliar 

conceitos determinados como basilares do direito de autor (o direito de 

paternidade) e  comprovam (e, em certa medida, transformam), o direito de autor, 

em conjunto com outros elementos, em uma categoria altamente cíclica, em 

detrimento de outras áreas do direito em que os fundamentos parecem sedimentar 

ideias que não podem ser negativamente superadas, como é o caso dos direitos 

fundamentais e dos direitos humanos que, (estes) por sua natureza são 

praticamenteacíclicos. É como se nos direitos humanos, aproveitando o exemplo, 

ao se “ganhar terreno” sobre novas condições de aplicabilidade de direito ou 

mesmo novos direitos, não se pudesse voltar atrás.Quando indico aqui que os 

direitos humanos são acíclicos devo salientar que se trata de uma evidente e 

aberta posição, de certo modo, negativista ou pessimista, considerando o fato de 

que não se poderia permitir hipóteses de retrocesso social por meio de 

                                                
481 Veja-se por exemplo, a Lei 9610/98: (Brasil: Obra em coautoria: Artigo 5o, VIII,  a) em 
co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores. Obra coletiva: Artigo 5o, 
VIIIh) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela 
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma. 
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relativizações de fundamentos de direitos como a liberdade e a dignidade da 

pessoa humana. 

Há conceitos que, ao se permitir que a sociedade os reveja, talvez 

desde já se cometa o equívoco de um posicionamento inadequado na direção da 

permissão para a sua abolição, o que pode ser extremamente perigoso 

considerando uma natureza humana que nem sempre enxerga, de fato, na 

igualdade e valores que lhes sejam ínsitos, os fundamentos efetivos da vida 

social. 

Por outro lado, admito que o direito deve se permitir ser flutuante, na 

concepção da representatividade das ideias e fundamentos sociais. A “flutuação” 

ou relativização, porém, deve obedecer a limites consideráveis que se baseiam em 

fundamentos que não parecem que poderiam ser reavaliados, tais como: 

liberdades, igualdade e a dignidade da pessoa humana, como mínimo. 

Neste sentido, quando comparo o direito de autor com os direitos 

humanos, pretendo indicar que não poderia haver relativizações ou revisões 

destes conceitos, enquanto que no direito de autor há a revisão de diversas ideias, 

como a da exclusividade, da temporalidade na proteção, da autoria, da 

colaboração, da incidência de certas categorias de direitos e deveres (limitações 

de direitos de autor), etc. Por outro lado, é relevante também analisar o direito de 

autor e os direitos humanos em uma concepção de interrelação.Neste sentido, e 

numa mesma formulação de ideias, não se pode deixar de apontar que, com toda 

a importância decorrente do direito de autor para o exercício da proteção da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana, por exemplo, não são sempre estes 

conceitos que estão por trás das proteções, quando desvelados valores ocultos, em 

especial em decorrência do déficit filosófico tão fortemente declarado por mim 

neste estudo. Grandes corporações e instituições que fazem uso do direito de 

autor como elemento de fortalecimento de direito e maior alcance econômico não 

estão necessariamente (e na maior parte das vezes não estão de forma alguma) a 

proteger a dignidade da pessoa humana dos sujeitos-criadores. 

Desta forma, o direito de autor permite alterações estruturais dos mais 

diversos matizes, não se podendo extrair das suas análises uma proibição e 
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tratamento desta categoria jurídica como tabus que impedem relativizações ou 

mesmo análises. O simples questionamentos sobre a a razoabilidade de conceitos 

inerentes aos direito de autor não pode ser “ideologicamente patrulhada.482”  

Neste sentido, é fundamental compreender que não se pode apontar, 

como venho insistindo, que o direito de autor está configurado sempre e 

necessariamente como uma categoria diretamente vinculada aos direitos 

humanos. Não há um correlação lógica automática, evidente ou que identifique as 

circusnâncias protetivas de direito de autor com os direitos humanos, 

identificado-os indelevelmente. Neste sentido, toma força o argumento de que 

deve ser diferenciado o tratamento do direito de autor como “tabu” imutável ou 

que por sua condição de direito humano, não lhes sejam permitidas reavaliações. 

Diante deste cenário, e retornando à questão da autoria e do direito de 

paternidade (como consequência) deve-se compreender que estes conceitos 

ocupam espaço significativo nas discussões por meio do surgimento de novas 

concepções autorais que conduzem a reflexões que merecem absoluta atenção e 

respeito acadêmico, mesmo diante de muitas ressalvas que lhes possam ser 

efetuadas, como já faço neste estudo.  Desde já cabe indicar, a principal ressalva 

que faço é a compreensão que tenho quanto ao fato de que o processo criativo é 

essencialmente individual e, mais que tudo, um processo interno do ser humano, 

ainda que permitidas diversas e evidentes variações no processo criativo. 

Nenhuma coautoria ou autoria colaborativa é tão profunda que possa 

penetrar nas profundezas mais íntimas e abissais do processo criativo 

individual e subjetivo do ser humano. 

Por outro lado, e no âmbito do direito de autor, e já partindo para a 

apontada “possibilidade de relativização” (o que não significa, insisto, que o 

modo de criar essencial foi modificado como modelo primordial como percepção 

do mundo, como ato interpretativo-criativo) o sujeito-criador que atua como 

                                                
482 Muito mais radical é o entender de Smiers quando este diz que  [...]a abolição  de outros 
direitos de propriedade intelectual, tais como as patentes, não tem de continuar a ser tabu. 
(SMIERS, Joost e VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor 
nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam, 2009. disponível 
pela Internet em 15/02/13 em  http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-
de-autor-nem-monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/, p. 38. 
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colaborador abre (ou abriria) mão do direito de paternidade 483  que, no meu 

entender tem sua origem numa discussão (temporal e imediatamente) pós-

cartesiana. Se Descartes promoveu o rompimento paradigmático trazendo a figura 

do indivíduo como sujeito individualista (ou ainda que tenha simplesmente 

traduzido a discussão da res cogitans e a consequente consciência), somente com 

esta concepção, do ponto de vista da filosofia, se pode falar em autoria como ato 

individual compreendido como obra de um sujeito-criador. Já indiquei os 

rompimentos paradigmáticos que se seguiram quando da ocasião do kantismo e, 

posteriormente, da invasão da filosofia pela linguagem, principalmente nas 

matrizes filosóficas heideggeriana e gadameriana. 

Ocorre que, ultrapassados tais rompimentos, um novo processo 

dinâmico de participação no processo criativo surge com a facilitação das novas 

tecnologias e da denominada convergência digital. 

A participação facilitada em processos criativos sob a forma 

coletiva484 que é concomitantemente colaborativa conduz a uma nova forma de 

criar485. 

Um modo participativo surgido em decorrência da sociedade tecno-

comunicacional convida à criação, ainda que, ao mesmo tempo, afaste a 

solenidade da criação intelectual – exigida principalmente nos meios acadêmicos 

– e diminui a “responsabilidade” sobre o conteúdo criativo. 

Dito de outra forma, a possibilidade de criar conjuntamente, ao 

mesmo tempo em que diminui o impacto sobre a responsabilidade da condição 

criativa, convida a uma participação mais efetiva e, por que não dizer, 

                                                
483 Na verdade, pode abrir mão do direito de paternidade, pois em alguns modelos, como o 
principal ambiente hoje em voga inerente à autoria colaborativa, a enciclopedia virtual 
Wikipedia, a identificação do autor é possível de modo razoavelmente simples e acessível a 
qualquer internauta, bastando consultar a base de dados no item “ver histórico” no verbete 
no qual se esteja pesquisando. 
484 Entenda-se aqui a criação coletiva não no sentido das obras coletivas, mas no sentido de 
uma coletividade de sujeitos-criadores, de uma concepção de grupo.  
485 Dentre os exemplos de autoria colaborativa mais significativos atualmente, os projetos 
inerentes à Wikipedia e à ela relacionados são os mais significativos para a análise do que 
significa a autoria colaborativa, a comunidade de criação decorrente de tais projetos e o que 
este universo contribui para as reflexões sobre o processo criativo.  
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eventualmente mais afetiva. Claro que isto traz elementos de ordem da qualidade 

da informação: em primeiro lugar, a informação e o conteúdo criativo circulam de 

modo mais livre de eventuais censuras efetivas ou escamoteadas. Ao mesmo 

tempo, o sentimento de que “todos podem dizer o que bem entendem sobre 

qualquer coisa” traz um elemento pernicioso do conteúdo divulgado, ou seja, no 

locus onde tudo pode circular, qualquer conteúdo pode circular, numa análise 

qualitativa de mérito. 

Assim, de modo contraditório, enquanto a circulação de ideias pode 

efetivamente se fazer mais presente, isto não quer dizer que a quantidade de 

ideias circulantes será qualitativamente superior àquelas inerentes ao modo de 

comunicar tradicionais, nem mesmo que a sua forma de expressão será 

necessariamente (qualitativamente) superior486 . Comparando-se o conteúdo de 

                                                
486 Aliás, analisando-se os autores participantes dos processos colaborativos da Wikipedia, 
nem sempre se está diante de especialistas nas matérias nas quais colaboram. Os 
participantes que atuam sob a forma contributiva como autores ou editores (na verdade, a 
Wikipedia não utiliza a expressão autoria ou autores, mas sim construção e edição de 
artigos) são denominados “wikipedistas”(em definição da própria Wikipedia e que vão 
listados no endereço http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikipedistas). Por outro lado, o 
fazer científico não decorre da descrição de fatos e atos conhecidos, mas, em geral e com 
muito mais força, pela implementação de nova ideias e de quebras de paradigmas o que, 
efetivamente, não é o objetivo nem o fundamento da Wikipedia. Não afirmo, com isto, que 
não haverá contribuições de nível a ser considerado, mas compreendo que na atualidade a 
Wikipedia ainda está bastante distante de ser considerada um ambiente de informações 
complexas e, por otro lado, de grande ineditismo. Comparando-se com a possibilidade de se 
alcançar conhecimento de qualquer nível qualitativo na Internet, a Wikipedia acaba sendo 
um porto seguro de um conhecimento de nível mínimo, mas sempre de descrição, não 
crítico. Neste mesmo sentido, não seria razoável crer que um colaborador pudesse ter o 
maior conhecimento possível, ou, sendo bem menos exigente, que ao menos pudesse ser 
especialista em temas tão díspares como os que contém as colaborações do wikipedista 
Mschlindwein: Tema 1: Canal do Panamá; Tema 2: a região da Criméia; Tema 3:  a Linha 
Maginot; Tema 4: a experiência científica do Pêndulo de Foucault e, por fim, complentando 
o exemplo, o tema 5: o evento esportivo Tour de France 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Usuário:Mschlindwein). Já me adianto às críticas para dizer que 
não se trata de qualquer modalidade de preconceito contra o referido autor-editor, mas a 
indicação de que considerando o ideal de que uma obra desta natureza coletiva deveria ter 
como autores ou colaboradores (ou, se se preferir, que se utilize a expressão editores, como 
prefere indicar a plataforma Wikipedia) especialistas no tema, entendo como pouco provável 
a especialidade de temas de tão díspare natureza e me preocupa a proliferação deste modus 
operandi. O que critico é a modificação extrema de uma natreza de atribuição para 
especialistas para auto-atribuídos especialistas e conhecedores dos temas analisados, ainda 
que sob a forma de decrição, mais do que crítica. Por outro lado, a Wikipedia, em linhas 
gerais, traz alguns pontos positivos que devem ser salientados: 1 – a disseminação do 
conhecimento descritivo de fácil acesso com fontes relativamente confiáveis pelo sistema de 
segurança e política informacional que apresenta (___); 2 – Disseminação de uma 
participação possível de forma democrática a qualquer pessoa; 3 – Estímulo a um novo 
método de criação intellectual; 4 – Acesso fácil e imediato ao conhecimento em um nível 
leve ou intermediário do ponto de vista da profundidade do conhecimento apresentado. Por 
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outro lado, traz malefícios que devem também ser igualmente salientados: 1 – O 
conhecimento que apresenta é meramente descritivo e sempre incipiente, se comparável com 
a evolução dos temas sob um olhar científico (ainda que, a seu favor, esta seja a sua função); 
2 – Estimula um processo de acesso à informação desestimulando pesquisas 
qualitativamente melhores por parte de seus usuários, em especial estudantes em formação; 3 
– Em conjunto com o Google, induz a que seja considerada, incontáveis vezes, a fonte 
primeira da informação sobre os temas, ao ser apontada como o primeiro sítio cibernético a 
ser visitado ao ser efetuada pesquisa do mesmo pela ferramenta de busca do Google. Este 
simples fato pode induzir rapidamente a que as novas gerações passem a desconhecer como 
instintivas (ou eficazes) outras formas de pesquisa, o que se constata facilmente já nos meios 
universitários, por exemplo, em cursos de Direito e este preocupante fato pode vir a ser 
altamente pernicioso. Para convidar a que se examine este último ponto, efetuei a busca pela 
ferramenta www.google.com.br dos termos: direito de autor; Locke; Gadamer; J.S. Mill e 
Heidegger que relacionam-se com o tema desta tese e o primeiro endereço era exatamente o 
verbete da Wikipedia dos seguintes termos: direito autoral, John Locke; Hans George 
Gadamer, John Stuart Mill e Martin Heidegger. Posteriormente, indiquei o nome de autores 
de uma linha mais libertarianista e entusiastas de novos fundamentos ao que tratam como o 
“velho” direito de autor e que foram objeto de pesquisa para este estudo:  Ronaldo Lemos; 
Laurence; Peter Drahos, tendo sido os dois primeiros citados em primeiro lugar pela 
Wikipedia e o terceiro em segundo lugar. Por fim, efetuei a pesquisa em nomes que não 
possuem qualquer relação com o tema deste estudo e nem com o tema de direito de autor, 
filosofia ou temas correlatos e todos apareceram na forma de verbete da Wikipedia como a 
primeira opção do resultado da pesquisa. São as seguintes expressões: Bob Esponja; 
wikipedistas; Protocolo de Quioto (também na versão Kioto); Bebo Valdés; Milho; Fulniôs 
(sociedade primitiva do nordeste brasileiro); Big Brother Brasil. A única exceção foi a 
última expressão que apresentou os sítios cibernéticos da titular de direitos sobre o 
programa, Rede Globo de Televisão, tendo como primeiro sítio o denominado “Site Oficial 
do Big Brother Brasil - BBB - Rede Globo” (disponível em 
http://tvg.globo.com/bbb/bbb13/index.html). Esta wikipedização e também a googlezificação 
como processo inicial de pesquisa pode trazer às gerações que irão surgir já a partir de sua 
existência, o estabelecimento paradigmático de um ponto de partida de falsa segurança no 
ambito da complexidade do conhecimento, baseado em uma ausência de pesquisa e 
consequente ausência de busca por novas respostas, o que não deixa de ser temerário, senão 
pelo menos bastante arriscado do ponto de vista filosófico, não obstante todas as qualidades 
inerentes à praticidade do conhecimento rápido da Wikipedia, e o do próprio Google. Na 
verdade, assusta-me a condição de acesso a um conhecimento stardartizado sob a forma de 
conhecimento genérico e expresso. O acesso a esta modalidade e qualidade de conhecimento 
não faz dos seus usuários mais cultos, mas somente “falsos intelectuais” e “falsos eruditos 
expressos”. Ora, trata-se de uma espécie de Mcdonaldização do conhecimento como se este 
pudesse ser transformado em conhecimento expresso, uma espécie de conhecimento-
expresso, utilizando da expressão de fast food, uma espécie de fast-knowledge. Este tema 
precisa ser enfrentado pela filosofia, pela educação, pelo Direito e por diversas outras áreas 
de atividade pelo reflexo social a que poderá (e irá) conduzir, especialmente considerando os 
efeitos negativos daí advindos. Quanto à questão da Wikipedia como forma de estruturação 
de conhecimento ou como fonte de pesquisa, é bastante importante analisar a qualidade 
intrínseca de seus colaboradores, pois este ponto também é relevante. Se bem é verdade que 
uma coletividade de pessoas pode conduzir a uma criação de conceitos mais amplos, 
democrático, não solipsista (ou menos solipsista, se for possível quantificar este conceito), 
menos voltada a prejuízos inautênticos, também é verdade que o simples atuar em 
coletividade traria um filtro qualitativo às definições e material ali concentrado. 
Parafraseando Streck quando este afirma que “a smoa de bons juízes não faz com que o 
Poder Judiciário seja um “bom Poder Judiciário” ou que seja um Poder Judiciário “de 
qualidade”, devo afirmar que: a soma de eventuais contribuições ou participações 
individuais de de qualidade não conduziria a uma qualidade genérica do ambiente 
wikipédico. Por outro lado, uma média de desconhecimento ou de conhecimento médio não 
configura um conhecimento desejável. Assim como um único pesquisador ignorante pode 
descompassar o desenvolvimento acadêmico ou científico, um pequeno número de falsos 
conhecedores deste ou daquele tema podem desvalorizar o contexto genético de 
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obras literárias disponíveis na Internet ou nas livrarias, há de se compreender que 

ainda existe uma maior consideração, em tese e em linhas gerais, pelo conteúdo 

comunicado sob a forma tradicional. 

Em outras palavras, e, tomando como exemplo o universo doutrinário 

das ciências jurídicas, ainda existe uma tendência a se valorizar de modo mais 

efetivo as obras circulantes sob a forma de livros jurídicos em detrimento de 

obras circulantes pela Internet. Entendo que esta equação vem se modificando de 

modo bastante acentuado, visto principalmente que a Internet hoje possibilita o 

                                                                                                                                                  
credibilidade a alcançar pela Wikipedia. Para isto, uma série de restrições e 
responsabilizações se faz necessária. Entendo que a Wikipedia ainda não alcançou a 
credibilidade média necessária, mas seguindo uma rigidez e exigência construtiva na 
alimentação de seu “conteúdo” não tardaria a alcançar um status que eu qualificaria como, 
ao menos, grau qualitativo médio. Seria oportuno e contributivo. Por outro lado, entre todos 
os méritos, há uma evidente comparação que salta aos olhos que se trata da relação entre 
Wikipedia e a empreitada da Encyclopédie (nomeada também Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et de métiers) capitameada por Diderot. Segundo HOTTOIS, Gilbert. 
História da Filosofia – da renascença à pós-modernidade. Instituto Piaget. Lisboa, 2002. p. 
120. alguns elementos representam o espírito do Iluminismo (que em geral neste estudo 
refiro-me pela expressão utilizada por Kant, Aufklärung, mas que tratando-se das referências 
francesas melhor se aplica a tradução Iluminismo) na Encyclopédie: 1) o objeto em si do 
empreendimento é uma recolha (coleta) detalhada do saber teórico e prático da época; 2) o 
conteúdo de inúmeros artigos constituem temas a  respeito da sociedade e são, como indica 
HOTTOIS, são artigos militante sa serviço da ideologia da época; 3) a vontade pedagógica 
independente, inclusive, do ensino nas mãos da Igreja; 4) a intenção universalista dos 
enciclopedistas, que pretendiam tratar todos fundados na igualdade, manifestando-se tal 
característica no conteúdo científico e técnico apresentado, sem se amparar em uma 
perspectiva particular e por meio de linguagem clara que pudesse ser universalmente 
inteligível. Estas são apreciações de HOTTOIS, às quais faço comparações e análises sob um 
olhar da Wikipedia. Acredito que estas mesmas características são positivamente aplicáveis 
à Wikipedia, com duas ressalvas, as quais já indiquei e reitero: em primeiro lugar, 
dificilmente se poderia propor que os colaboradores do empreendimento da Wikipedia 
fossem nomes como os que participaram (ainda que de forma pouco acentuada, pois a maior 
colaboração vinha de figras menos renomadas) naquele processo histórico, entre outros: 
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Grimm, Turgot e o próprio Diderot. Até mesmo porque o 
advento do processo criativo coletivo naquela ocasião se dava no mesmo surgimento 
histórico do desenvolvimento do autor (sujeito-criador) como indivíduo. Por outro lado, há 
de se observar se de fato não há uma espécie de linha editorial a ser seguida pelo 
empreendimento. Para uma análise positiva sobre a Wikipedia e compreensão de 
fundamentos favoráveis a sua construção como elemento positivo de desenvolvimento, ver, 
por todos: de REAGLE JR. Joseph Michael. Good Faith Collaboration – The culture of 
Wikipedia. The Mit Press. London/Cambridge, 2010. 
Hoje, portanto, continuo interpretando que a sociedade tecno-comunicacional traz, além dos 
evidentes benefícios comunicativos e de relacionamento e que são faclmente alardeáveis e 
alardeados, revezes que necessitam ser definitivamente reconhecidos, entre os quais: uma 
desvalorização do conhecimento de (efetiva) qualidade; um estimulo às relações volúveis e à 
vulgarização das comunicações e das relações sociais, o que ainda mais se agravou com o 
advento das redes sociais; um estímulo à linguagem cada dia menos dissertativa, dificultando 
a cominicação e dasvalorizando o sentido das palavras, pois elas passam a serutilizadas com 
sentido cada vez mais plúrimo. 
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acesso a obras de conteúdo irrepreensível, mas ainda há muito a se alcançar. No 

mais, reafirmo, trata-se de uma mera tendência.   

Por outro lado, a questão que pretendo colocar não se funda tanto na 

circulação das obras em si, pois neste aspecto, é verdade que em breve todo o 

conhecimento disponível em papel (possivelmente) estará disponível nos meios 

digitais e esta questão ficará resumida a um tema de forma e não de conteúdo. 

O que interessa neste momento é a percepção que as novas 

tecnologias permitem um novo processo de criação, além de outras formas de 

apresentação e circulação do conhecimento. 

E, neste particular, o advento das novas formas de criação 

colaborativa promove uma reanálise necessária dos conceitos de direito de autor, 

em especial do direito de paternidade, mas do ponto de vista jusfilosófico do 

direito de autor, uma reanálise do processo criativo como circunstância protegível 

ou discutida pela direito de autor. E, curiosamente, esta reanálise se funda no fato 

de que o autor colaborativo, ao abrir mão de sua condição de autor, de “pai” da 

obra, submete a sua condição de sujeito-criador ao status pré-cartesiano em que o 

individuo não era o sujeito-criador que necessitava ocupar um espaço no mundo. 

No proto-direito-de-autor não havia a indicação da autoria por 

ausência de condições filosóficas que apontassem na direção de um direito de 

autor e de um sujeito-criador. Este fato não ocorre hodiernamente, mas hoje se 

está diante de um “abrir mal“ da autoria em prol do conteúdo colaborativo. Hoje, 

a identificação do sujeito-criador participativo promove uma 

(aparentemente contraditória) reinserção do sujeito que se individualiza 

exatamente ao se diluir na difusão de outras subjetividades. 

A escolha para participar do processo colaborativo nos meios menos 

tradicionais tem como objetivo uma inserção social nos meios digitais de forma a 

garantir uma espécie de aceitação social. Neste sentido, de fato a ausência de 

solenidade no processo participativo e, consequentemente  autoral, facilita a 

inserção e convida à participação. Trata-se, porém, saliente-se, de uma escolha.  
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Não cabe apontar as justificativas psicanalíticas que conduzem à este 

fato, ou as razões efetivas da ordem antropológica, mas é factual que o processo 

de criação colaborativa é uma nova possibilidade que afasta o conceito 

tradicional de autoria e paternidadeda obra e é mais uma forma – em certo 

sentido - de inclusão/ participação social. 

Este novo “modelo” criativo porém, não pode ser visto como um 

modelo único, mas como uma alternativa aos processos anteriormente 

existentes487. Não se trata de um modelo necessariamente alterfágico, ainda que 

haja autores que entendam que o modelo do indivíduo apontado como sujeito-

criador deixará de ser possível488489. 

                                                
487 Sobre as obras colaborativas ver DIAS, Eduardo Tibau de Vasconcellos,O direito autoral 
e a noção de autoria  e CARBONI, Guilherme Capinzaiki. Autoria colaborativa na 
economia da informaçnão em rede: novos fundamentos para o direito autoral. Dias entende 
que “… a noção de autoria necessita ser repensada dentro de uma realidade de criação que 
deixou de ser solitária, individualista, privada e restritiva para se tornar colaborativa, 
plural, pública e flexível. Desse modo, o conceito de autor também precisa mudar, 
tornando-se mais flexível a fim de se adaptar e incentivar novas formas de produção 
cultural e criativa.” DIAS, Eduardo Tibau de Vasconcellos.O direito autoral e a noção de 
autoria. Revista Eletrônica do IBPI, ano II, número 4. Disponível em 
http://www.wogf4yv1u.homepage.t-
online.de/media/8a6e575f40fc6c7dffff80aeffffffef.pdfacessado em 21/03/13. Ainda que eu 
esteja de acordo com as ideias básicas do autor, parece haver uma certa indução em seu texto 
que conduz ao pensamento de que um novo modelo colaborativa passou a ser 
necessariamente o modelo vigente e paradimático primordial, desqualificando-se um modelo 
de criação solitária, individualista, privada e restritiva. Em primeiro lugar, não estou de 
acordo que o rompimento paradigmático do modelo criativo foi definitivo ou mesmo que 
tenha se operado na totalidade das atividades possíveis de processos criativos. Ocorre que, 
de fato, a restritividade pode e deve ser relativizável no direito de autor contemporâneo, mas 
este elemento não conduz forçosamente a que o exercício da criação continue se dando sob a 
forma solitária, individualista e mesmo privada, não havendo, portanto, porque não admitir 
uma saudável concomitância de modelos.Este parece ser o entedimento também de Merges, 
ao afirmar: O futuro, isto já foi entendido, pertence aos amadores, aos contribuidores pelo 
sistema wiki, contribuidores de softwares de (código) fonte aberta. Obras discretas, 
originadas e pertencentes a um autor individual ou a um pequeno grupo são, decididamente, 
notícias do passado. Estas obras (de autoria colaborativa) e os direitos de propriedade 
associados a elas, irão, na maior parte, deixar de existir no futuro.Tradução de: The future, 
it is understood, belongs to the amateurs, the wiki contributors, the open source software 
contributors. Discrete works, originating and belonging to an individual or a small creative 
team, are decidedly yesterday’s news. These works, and the property rights associated with 
them, will for the most partjust wither away in the future. MERGES, Robert P. Justifying 
intellectual property. Harvard University Press. Cambridge/London, 2011. 
488 Aqui me cabe também fazer a ressalva de um certo acentuado e desmesurado estímulo ao 
processo colaborativo por parte de libertarianistas, no sentido de desvalorizar os modelos 
tradicionais de criação, o que faz parte de uma certa falsa democracia praticada por grupos 
favoráveis às novas tecnologias como forma de cultura digital. Há espaço e justificativas 
suficientes para uma concomitância absolutamente saudável e não invasiva dos meios 
tradicionais de difusão e criação e dos novos modelos. 
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Por esta última razão, entendo que não se pode efetivamente 

caracterizar a contemporaneidade e o elemento objetivo da autoria colaborativa 

como um verdadeiro paradigma como o pós-cartesiano, o pós-kantiano e aquele 

decorrente da invasão da filosofia pela linguagem, tudo isto no tocante ao sujeito-

criador. Em verdade, há muitas justificativas para uma não consideração do novo 

modelo como se num ato em que estivesserompendo o ideário anterior: em 

primeiro lugar, não entendo que o modelo de autoria colaborativa, como já 

indiquei, seja um substituto efetivo em todo processo criativo humano. Assim, 

entendo que pela concomitância e não pela substituição, não se pode falar em 

rompimento de paradigma, senão uma simples adequação e nova formatação de 

um modelo previamente estabelecido, em convivência com um novo que, se 

tanto, lhe faria companhia ou alguma oposição. Por outro lado, deve se considerar 

que muitas evoluções ainda serão implementadas no âmbito da sociedade tecno-

comunicacional e no ambiente das novas tecnologias de um modo geral e que, 

desta forma, é somente possível que o modelo de autoria colaborativo se 

desenvolverá e poderá adquir outras formas de possibilitar o processo criativo. 

                                                                                                                                                  
489  Há um outro elemento importante a ser analisado que é a participação no processo 
criativo do destinatário da obra. O sujeito-criador, portanto, pode desejar ter uma relação de 
acesso com o seus destinatárioe isto somente é possível do ponto de vista de uma relação 
abertamente existente entre sujeito-criador e destinatário se este conhece a existência 
daquele. E isto pode ser um elemento a mais na relação ente o sujeito-criador e o seu leitor, 
ouvinte, ou apreciador de suas artes. E a própria posição ocupada pelo sujeito criador pode 
interessar ao seu destinatário. De fato quando lemos um livro ou escutamos uma canção, não 
estamos procurando saber a origem e a vida do autor, mas, sem saber, estamos impregnados 
da sua criação e do círculo criativo que o faz um sujeito-criador no mundo. Da mesma 
forma, cada modo de receber uma obra literária, um filme ou uma canção, também nos 
coloca, destinatários, como hermeneutas também participantes do circulo hermenêutico, sem 
que o mesmo seja um círculo criativo, no sentido mais originário do termo. A recepção da 
obra nos deixa impregnados indiretamente da Welschaaaung do sujeito-criador. O que nos 
toca, nos toca porque sim! Isto não significa dizer que o conhecimento da vida e obra do 
artista não fará diferença, mas já entendo que seja um segundo momento 
apreciativo/interpretativo. O fato é que a retro-alimentação que cabe ao sujeito-criador pode 
se rum elemento contributivo para o seu processo criativo, seja positivamente (preciso criar 
algo mais ao meu público apreciar) ou negativo (o que será que meu público pode pensar 
desta inovação?). Insisto, isto não inclui diretamente o público destinatário no círculo 
criativo, mas num contexto de apreciação que pode funcionar como estimulo a que público e 
sujeito-criador se conheçam, atenham uma relação, um liame, um religare, e, para tal, é 
fundamental que o autor se posicione como sujeito-criador senão individual, ao menos 
individualizável. E se esta circunstância pode conduzir a que haja um resultado criativo mais 
denso, não posso admitir que um rompimento paradigmático possa senão proibir, conduzir a 
um esvaziamento desta relação entre sujeito-criador e destinatário da criação. 
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Indicar que “o hoje” é o momento de um rompimento paradigmático 

será, além de impróprio do ponto de vista filosófico (pois objetivamente não 

houve uma substituição) seria imprudente fazê-lo sem a possibilidade de 

antecipar a multiplicidade possível de novas formas de atuar no processo criativo 

que poderão ocorrer com o advento das novas tecnologias, agravado pela 

convergência tecnológica e das transferências de linguagens entre as formas de 

comunicação e transmissão. No mais, em linhas gerais, está muito cedo para esta 

conclusão que se faria demasiadamente precipitada. Nnao se pode antecipar os 

fatos históricos d emodo tão acentuado. Considerando que em pouco tempo, será 

menos definida a fronteira entre TV aberta, TV a cabo, TV digital, entre o modo 

de comunicar para TV e para a Internet por meio doYoutube, bem como o acesso 

a todas as novas formas de exibição se darão em plataformas cada vez mais 

mistas com computador, telefonia celular, tablets, etc; tudo isto conduz a que uma 

pluralidade infinita de novas formas de orientação coletivista poderão e – 

certamente – irão surgir. O que não se pode afimar é que a convergência 

tecnológica vai alterar com a mesma profundidade e quantidade, os modelos de 

atuar no processo criativo, pois afinal, o sujeito criador individual é somente um, 

e a coletividade de pessoas identificáveis ou não também se fundamenta na 

existência “deste um” devendo ser analisada a relação entre os sujeitos-criadores. 

Desta forma, e em síntese, deve-se deixar em aberto a pergunta para reflexão a 

posteriori.   

Por fim, o modelo de obra colaborativa traz à baila uma discussão 

sobre uma negação da ideia fundante do direito de autor que é a identificação da 

autoria e o fundamento mais importante do rompimento paradigmático cartesiano 

do conceito de criação e compreensão do sujeito-criador que é a individualização 

do sujeito. 

Ora, se Descartes promoveu o rompimento e trouxe ao centro do 

processo criativo a figura do sujeito-criador, a obra colaborativa pretende excluir 

do centro individualista este mesmo sujeito-criador, que ao fim e ao cabo poderá 

optar pelo seu não reconhecimento como sujeito-criador. É um retorno ao 
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momento anterior ao cogito, pela sua negação empírica490. É uma projeção de 

uma modalidade de autoria surgida na pós-modernidade conduzindo-se à 

escolástica pré-cartesiana. Curiosamente, este retorno porém, se dá por uma 

forma de inclusão pela negação da individualidade. A individualização pela 

participação no processo criativo plúrimo. De toda forma, não há dúvidas de que 

uma individualização é plenamente observável, ao menos na plataforma 

Wikipedia, que permite o acesso aos wikipedistas e , com isto às suas atividades, 

o que conduz a uma absolutamente idêntica concepção da identificabilidade do 

indivíduo, o que traz outro tema: a individualização como forma de esconder 

mas, dentro da comunidade, individualizar pelo que foi produzido por cada um 

dos wikipedistas e uma competição intrínseca entre cada um deles491. 

Entendo porém, que o conceito de autoria colaborativa tem muito a 

contribuir como elemento construtivo de um novo direito de autor, mas nunca 

como um elemento destrutivo das formas de expressão fundadas no conceito do 

sujeito-criador tradicionalmente reconhecido (clássico) que, ainda é – e 

efetivamente continuará sendo – o modelo primordial de sujeito na concepção do 

direito de autor, independentemente de se denominar a isto modelo vigente ou de 

querer tranformá-lo, forçosamente, num modelo ultrapassado. Não se pode 

confundir conservadorismo com posições retrógradas ou ultrapassadas. 

Aliástratar estas expressões como sinônimos é altamente preconceituoso. 

É importante destacar a necessidade e o interesse em se indicar a 

origem de processos criativos do domínio que –ato contínuo - seriam protegidos 

por direito de autor.Tanto para obras e manifestações artístico-culturais que 

tenham sido criados em uma relação temporal muito antiga ou que simplesmente 

tenham sido criados em tempos imemoriais. Tempos imemoriais aqui, se utiliza 

no sentido de não ser alcançada a origem da criação, o que pode variar na 

temporalidade entre milhares ou centenas de anos. Ocorre que uma ambientação e 

                                                
490 Isto se dá mesmo considerando que o processo de obra colaborativa mais reconhecido 
atualmente seria aquele inerente à Wikipedia que, afinal, permite um controle de acesso aos 
processo criativos. 
491 Não se pode esquecer que os wikipedistas são classificados e qualificados de acordo com 
as suas atitudes e perfis na plataforma Wikipedia. Ou seja, há uma filosofia moral e um 
comportamento esperado destes partícipes e que é de bastante importância para o grupo 
social do qual eles participam. 
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rompimento paradigmático que conduza a que a autoria deva ser implementada 

como uma participação coletiva dos sujeitos-criadores e que, poderiam, por 

exemplo, deixar de ser considerados individualmente criadores pode trazer um 

problema de forma que é a dificuldade de apontamento da origem. Este parece ser 

um tema de simples compreensão mas alcança extrema complexidade na ordem 

da Antropologia, da Filosofia e, em muito menor grau, do Direito. Dito de outra 

forma, é significativo que se tenha interesse em dizer que as pinturas rupestres de 

Altamira tiveram seu surgimento pelas mãos de algum indivíduo identificável, 

mas sendo impossível esta constatação, ao menos identificar um grupo social, 

uma grupo étnico já seria suficiente. Isto porque se admite a importância de se 

atribuir a origem do processo criativo, o que é significativo do ponto de vista do 

direito de autor (muitas vezes excessivamente individualista, no sentido de 

atribuição de indivíduos plenamente individualizáveis, mesmo que numa soma de 

individualidades que compõe uma coletividade). Esta origem do processo criativo 

é extremamente relevante para outros aspectos que não somente a atribuição de 

direitos (como é o caso da indicação de pinturas rupestres emque os indivíduos 

não são, obviamente, alcançados nas suas individualidades) mas sim do 

conhecimento da história da humanidade, o que suplanta outros argumentos. 

Dentre todos os direitos pessoais de autor o que mais releva neste aspecto de 

proteção social da origem das criações são os direitos inerentes à origem da obra 

e o apontamento do seu criador. (direito de nomeação/indicação da autoria e 

direito de paternidade). Para a análise do direito de autor, é interessante 

compreender que o ponto de partida da relação de aplicação do direito será o 

destinatário individual. Mas este fato, por si só, não impede outras considerações. 

Ocorre porém, que muitomais importante do que a identificabilidade do indivíduo 

por parte do direito de autor, está a compreensão da origem em termos históricos. 

Análises sobre a eventual existência ou não de Homero, como indivíduo, por 

exemplo, podem ser significativas. Ou a própria concepção da existência de 

Shakespeare, apontada por alguns. O que pretendo com esta discussão não é 

resgatar a pouca ou nenhuma identificabilidade das autorias clássicas e da origem 

de obras originárias de tempos imemoriais de efetiva extensa temporalidade. O 

que pretendo é apontar para um futuro em que: a concepção de autoria seja 

demasiadamente difusa o que pode conduzir a um esvaziamento da figura do 

sujeito-criador no que se refere à sua origem, dificultando, para as gerações 
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futuras, a própria compreensão da sociedade e do mudo atual. Por outro lado, 

como efeito contrário perverso, me preocupa os mecanismos de controle do 

processo de identificação de processos criativos, o que pode induzir a que, como 

escusa paa a identificação de quem participe de processos criativos, haja um 

excesso no controle tecno-comunicacional, o que, de fato, já ocorre em alguma 

medida. O receio é que o próprio conceito de autoria hoje ainda em voga, 

individualista (por vezes, excessivamente) possa ser esvaziado a ponto de 

gerações futuras não conhecerem o conceito de criação decorrente do 

pensamento, reflexão e interpretação/criação inerente ao círculo criativo visto sob 

o olhar do sujeito-criador individual. Compreendo a necessidade de estímulo para 

as criações sob este novo modelo, mas com o necessário cuidado em se estimular 

a criação e interpretação do mundo por reflexões próprias, individuais, empíricas. 

Aplicativos e sistemas operacionais são bem vistos, mas a história da humanidade 

ainda se escreve por atos que se transitem oralmente e por escrito no bom e velho 

papel.  

O que efetivamente se está diante é de um conflito entre a chegada de 

um novo modelo criativo e a existência de um modelo anterior que, no meu 

entender, não é ultrapassado mas precisa ser filosoficamente (re)avaliado para 

que possa ocupar a posição que a filosofia do direito de autor lhe permite.  

As nuances e atribuições do direito de autor ao sujeito-criador devem 

ser vistas pela sua necessidade e mesmo comparando-se com os novos conceitos, 

como é o caso da autoria colaborativa, mas nunca de um modo ideologizado e 

pernicioso para desconsiderar um longo caminho que a filosofia permitiu se 

construir até a construção do sujeito pós-moderno. 

3.5. Conclusões. 

Em síntese, neste capítulo desenha-se uma divisão na filosofia do 

direito de autor em três momentos. 

Em primeiro lugar, há um momento em que o autor não é bem 

definido em sua individualidade e não se pode atribuir, a ele, do ponto de vista 

temporal, a condição de sujeito-criador. Isto não significa que haja um processo 
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não criativo naqueles idos, mas simplesmente que a consideração sobre a 

subjetividade não havia alcançado maturidade filosófica para uma interpretação 

que defendesse a figura do indivíduo como sujeito-criador. 

Este proto-direito-de-autor é anterior ao sujeito cartesiano e sofre um 

rompimento paradigmático somente com o cogito e as consequências filosóficas 

da compreensão do cogito em decorrência da multiplicação promovida pela 

revolução gutemberguiana dos tipos móveis. Com o advento da imprensa (e sua 

popularização) e com a compreensão docogito há um fortalecimento da ideia do 

sujeito-criador.Antes deste momento, havia somente um proto-direito-de-autor 

e, a partir de então, pode-se afirmar que se está diante da modernidade do 

direito de autor. 

Esta concepção seguirá seu rumo até Kant. A revolução copernicana 

operada pelo filósofo de Königsberg centraliza o sujeito e o transforma em 

sujeito-criador com a densidade de quem está no centro do processo criativo. Este 

novo passo, obviamente altera o conceito sobre o que decorre do processo 

criativo e quem é o autor. Dou a esta fase o nome de direito de autor pós-

cartesiano ou pré-kantiano.É um “quase-direito de autor”, visto sob o ângulo 

do surgimento oficial do direito de autor com as primeiras leis nacionais, em 

especialo Estatuto da Rainha Ana e as leis francesas de 1791 e 1793. 

Por outro lado, o caminho percorrido desde a revolução copernicana 

de Kant permitiu a compreensão inequívoca de que, também no direito de autor, 

deve ocorrer a a percepção de que a filosofia da consciência é um paradigma já 

superado pela filosofia da linguagem, decorrente do linguistic turn. 

Este novo modo de observar o sujeito-criador o insere  no círculo 

criativo e justifica a re-análise de uma série de conceitos de ordem prática 

desvelados pela filosofia, auxiliando a compreensão do novo direito de autor, 

com peso evidenciado na compreensão da hermenêutica filosófica gadameriana e 

na filosofia hermenêutica heideggeriana. Ou seja, no direito de autor também se 

opera o mesmo fenômeno que simplesmente precisa ser reconhecido. 
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Compreendo que estes são os momentos fundamentais da 

compreensão e evolução do sujeito-criador, mas admito que a figura da autoria 

colaborativa conduz à uma (re)análise do conceito de autoria e, ainda que não 

seja efetivamente um rompimento paradigmático em si porque permite a 

coexistência de outros modelos de criação, mas promove uma análise de 

fundamentos importantes do direito de autor. 

Convém ficar atento aos novos paradigmas da sociedade tecno-

comunicacional não somente por motivações econômicas mas também numa 

razão filosófica à espreita das novas circunstâncias. 
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4. AS FRONTEIRAS SEMÂNTICAS DO DIREITO DE AUTOR. DO 

DIREITO DE FAZER CÓPIA E DO DIREITO DO AUTOR ATÉ A 

CONTEMPORANEIDADE - UMA APRECIAÇÃO DA (INCORRETA) 

UTILIZAÇÃO IDEOLÓGICA DA TERMINOLOGIA CONSAGRADA. 

A questão terminológica do direito de autor e da propriedade 

intelectual é um aspecto filosófico importantíssimo para ambas as categorias 

jurídicas. Estabelecer como nomear uma categoria jurídica não é simplesmente 

dar um nome que no curso de sua aplicação e, a posteriori, represente algo que 

deva significar somente no momento da nomeação (ainda que surja neste 

contexto). Por outro lado, nem sempre significado e significante estão 

diretamente relacionados492. Isto, de fato, ocorreu e ainda ocorre com o direito de 

autor e a propriedade intelectual, e alguns aspectos históricos são importantes 

para a compreensão do porque nomeia-se algo como se nomeia ou porque algo 

possui o nome que possui. 

Entendo que a esta altura da compreensão deste estudo, alguns 

elementos relevantes referentes a este tema estejam já evidenciados. O 

desenvolvimento histórico da nomenclatura utilizada demonstra que a sua escolha 

obviamente não é aleatória, mas, mais do que isto, o seu significado ideológico 

pode abarcar significados mais simbólicos do que se pode imaginar num primeiro 

momento. 

Em todo este contexto, o que interessa na seara deste texto no tocante 

ao tema da terminologia é compreender, em linhas gerais: 

1- O quanto o desenvolvimento histórico do direito de autor e da 

propriedade intelectual estão (ou não) relacionados com ambas as expressões;  

2 - Quais outras expressões vem sendo utilizadas e de que forma e 

com qual intuito; 

                                                
492 Oliveira Ascensão, por exemplo, entende a denominação propriedade intelectual como 
uma designação estratégica e controvertida, e lhe assiste razão. ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Direito de autor sem autor e sem obra. Boletim da Faculdade de Direito – 
Universidade de Coimbra. Coimbra Editora. Studia Jurídica 91. Coimbra, p. 87.  
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3 - Se (e quais) outras expressões inerentes aos direito de autor são 

também dotadas de significados extra-semânticos(tais como direitos conexos, 

direitos exclusivos, direitos de remuneração): e, 

4 - Como consequência de todos estes aspectos, qual a importância da 

utilização das expressões utilizadas na categoria jurídica em apreço do ponto de 

vista de uma filosofia do direito de autor, com o objetivo final de interpretá-las de 

modo a suprir as falhas causadas pelodéficit filosóficoque ocupou o seu espaço 

existencial.   

De início deve-se compreender que a ideia sobre as expressões 

propriedade intelectual e propriedade artístico-literária possuem basicamente, 

como fundamento nominativo, o fortalecimento do conceito de propriedade no 

processo revolucionário francês. 

Ainda que as leis de 1791 e 1793 não tenham incluído em seu texto a 

expressão propriedade intelectual ou propriedade artístico-literária, isto não 

significa que a ideia de propriedade não estivesse presente no ideário 

revolucionário. Aliás, muito pelo contrário considerando a clássica argumentação 

já citada de Le Chapelierno ano de 1791 dirigida à Convenção Nacional de que 

“oproduto do trabalhoda mentede um escritor” é a propriedade mais sagrada, 

mais legítima, mais pessoal de todas as propriedades493 e que foi utilizada como 

argumento para o convencimento e para a promulgação e posterior ratificação da 

Lei de 1791. 

Por outro lado, enquanto na Lei de 1793 não se tenha utilizado a 

expressão propriedade no contexto indicado, é importante salientar que houve a 

                                                
493La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus 
personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain; c’est une 
propriété d’un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu’un auteur fait imprimer un 
ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s’en empare quand ils sont bons, 
qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sa propriété. A mais 
sagrada, a mais legítima, a mais inatácavel, e, se eu ainda mais puder dizer, a mais pessoal 
de todas as propriedades é a obra fruto do pensamento de um escritor: uma propriedade de 
gênero totalmente diferente das demais propriedades. Quando um autor manda imprimir uma 
obra ou representar uma peça ele as entrega ao público, que delas se apropria quando são 
boas, que as lê, as aprende, as repete, e que delas se impregna, tornando-as sua propriedade.( 
Disponível em http://blog.hugoroy.eu/2010/03/12/1791-la-premiere-loi-sur-le-droit-dauteur-
par-le-chapelier). 
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utilização da expressão isoladamente (somente propriedade) bem como a ideia e 

o conceito dedireito exclusivo (ambos no artigo 1o)494. 

Já o texto anterior, de 1791, não continha nenhuma das duas 

expressões, mas indicava que as obras de autores vivos não poderiam ser 

representadas, sem o expresso consentimento dos autores. Os resultados da 

revolução, que, em tese ostentava a liberdade e a igualdade entre seus elementos 

ideológicos, deveriam, na verdade, ter sido implementados também sob o 

interesse da propriedade privada. Mas, há de se convir, num ambiente 

revolucionário em que a massa atendia ao direcionamento burguês não era de 

esperar que a propriedade privada fizesse parte (ao menos oficialmente e 

declaradamente) do trinômio que já possuía liberdade e igualdade entre os seus 

fundamentos. Seria uma pré-indicação da traição que ocorreria, ato contínuo, por 

parte da burguesia para com o restante do terceiro estado. Uma antecipação do 

que efetuou-se como processo histórico com a tomada e continuidade no poder. O 

que se desejou nomear, portanto, foi a propriedade intelectual e, como 

consequência, o direito de autor, fosse pela nomenclatura de droit d’auteur, fosse 

pela expressão propriété litteraire et artistique ambas  com objetivo ideológico 

semelhante. 

Quando digo que se desejou nomear, não significa, pois, neste caso, 

que se estava diante de um fundamento semântico. O que desejavam os 

revolucionários era efetivamente ampliar ao máximo possível o escopo protetivo 

do que pudesse vir a ser considerado propriedade privada, em detrimento, 

obviamente, do conceito de privilégios, seja por que estes simplesmente 

representavam o Ancien Régime (e nisto havia um valor simbólico) seja porque 

desta forma se fortaleciam as vantagens decorrentes da tomada de poder 

decorrente da revolução (e a garantia de mais propriedades e, neste caso, 

inerentes à produção e difusão da cultura e do conhecimento, fatores 

fundamentais para a dominação das massas). Neste sentido, não se pode esquecer 

                                                
494 Convenção Nacional de 19 de Julho de 1793 - “Artigo  1o- Osautores de escritos de 
qualquer natureza, compositores de música, pintores e desenhistas que possuam pinturas e 
desenhos para serem gravados, deverão, durante toda a sua vida, gozar do direito exclusivo 
de vender, autorizar a venda e distribuir suas obras no território da República, e de 
transferir essa propriedade, no todo ou em parte”. 



 
 

324 
 

da ideia que, com precisão, aponta Hespanha:  o significado da mesma palavra, 

nas suas diferentes ocorrências históricas, está intimamente ligado aos diferentes 

contextos, sociais ou textuais, de cada ocorrência495. 

O conteúdo de propriedade deve, portanto, ser lido sob dois nítidos 

olhares no surgimento do direio de autor: sob  a necessidade de fortalecimento da 

ideia de propriedade inerente à revolução francesa, a propriedade 

revolucionáriaburguesa, por assim dizer (e que vai adquirir um conceito de 

propriedade absoluta, no bojo do conceito revolucionário que vai também negar 

outras circunstâncias que estejam vinculadas ao passado, como por exemplo, o 

valor dos juízes e do Poder Judiciário. Por outro lado, há uma significação 

necessariamente comparativa ao conceito de privilégios, muito possivelmente 

fortalecencdo a semântica de uma espécie deabsolutismo no conceito da 

propriedade e, ao mesmo tempo, afirmando a contradição com os privilégios que 

eram atribuídos no Ancien Régime, portanto, como atribuição do monarca. Ora, a 

propriedade surgida neste contexto deve ser portanto, compreendida como 

fortalecimento de uma ideia contrária aos privilégios como elemento 

diferenciador das pessoas, ou, para ser mais precisão e honestidade histórica, 

daqueles que não participavam dos privilégios (os burgueses). O princípio liberal 

de que se alcançou algo com suas próprias capacidades ou características, em 

oposição aosprivilegios que lhe seriam, simplesmente, atribuídos, prevaleceu 

também, como era de se esperar, no contexto do que se configuraria como direito 

de autor (e também, ainda que com diferenças, na propriedade intelectual). Deve 

ser observado, portanto, que se está diante do que Hespanha496 indica como um 

conteúdo relacional entre as terminologias aplicáveis, como é exatamente esta 

relaçãoentre privilégios e propriedades497. 

                                                
495HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 18. 
496HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica Européia, Síntese de um Milênio. 
Almedina. Coimbra, 2012. p. 18. 

497Deve-se levar enconta o modo pelo qual se transmitiram as ideias em si mesmas pois é 
isto que vai identifica-las as e fazê-las transmitir o que se deseja para a compreensão de um 
outro sujeito que, até então não faz(ia) parte do processo comunicativo. Não é a ideia, 
portanto, suscetível de proteção exclusivista por este fato. E isto é o que da forma ao que se 
quer transmitir. A forma é o objeto da proteção do direito de autor. A subjetividade vai 
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Tudo isto aponta a direção que o termo propriedade intelectual 

pretendia tomar: a garantia do conceito de propriedade ao resultado intelectual 

produzido pelos autores e por aqueles que participassem do processo da difusão 

da cultura. Tanto é verdade a inclusão (paulatina, é verdade) dos participantes na 

difusão da cultura, que o próprio conceito de direito de autor posteriormente 

ampliou-se aos direitos conexos aos de autor sendo aí considerados não somente 

aqueles que pudessem trazer algum aporte criativo à obra, como é o caso de 

intérpretes e executantes, mas também aos titulares de direitos conexos que em 

nada se relacionam com o processo criativo, como é o caso das empresas de 

radiodifusão e das companhias fonográficas.  

Ora, se o uso do termo propriedade intelectual e direito de autor (para 

gênero e espécie, respectivamente) justificou-se historicamente como medida de 

domínio ideológico/econômico e para o falseamento das razões justificativas que 

implicariam na aplicação efetivamente opressora das categorias jurídicas em 

apreciação; se é verdade que houve uma apropriação da terminologia como arma 

contra eventuais relações de maior equilíbrio, também é verdade que 

hodiernamente, com a possivelmente mais ampla e destemida “batalha campal” 

entre ideólogos e pesquisadores de direito de autor, há uma necessidade de 

reanálise da terminologia ou, ao menos, de seus conteúdos. 

Se do ponto de vista do processo histórico revolucionário francês 

houve o aparecimento e a consequente apropriação de terminologia que, desde 

então, não deveria ter sido aplicada, houve o surgimento, no outro sistema de 

direito de autor, uma nomenclatura que, mesmo que inadequada aos fundamentos 

mais personalistas do direito de autor, ao menos foi mais “sincera” - para utilizar 

                                                                                                                                                  
receber o que outra subjetividade trouxe de si permeado pelo sentido do que se deseja. O 
desejo de dizer algo é atravessado pela possiblidade comunicativa e transmissiva das ideias 
sob uma forma variável, que pode ser transmitida de um modo por meio de um sujeito e ser 
transmitida de outra forma pelo mesmo sujeito em outro momento e outra circunstância. E 
cada uma destas insubstituíveis formas de transmitir artístico-intelectuais são protegidas 
pelo direito de autor. Cada sujeito-criador, portanto, tem a possibilidade de ser protegido 
quantas vezes forem as manifestações artísticas que o mesmo vier a trazer ao mundo 
perceptível das ideias. 
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uma expressão humanizada - , do ponto de vista de seus objetivos de então. Trata-

se, evidentemente, da expressão copyright. 

Isto não significa dizer que a expressão copyright seja mais adequada 

do que direito de autor e direitos conexos. Não é o que estou a defender. 

Significa, simplesmente, que o direito de cópia surgiu como direito de se fazer 

cópias e não como algo diferenciado que tomava emprestado outros significados 

simbólicos intrínsecos e/ou disfarçados. E, mais, baseava-se o conceito 

primordial do sistema de copyright e no seu direito mais evidenciado 

semanticamente: o direito de reprodução. O pragmatismo inglês talvez tenham 

sido o responsável por isto, ou, simplesmente uma mais acentuada semântica do 

idioma inglês, em detrimento dos idiomas latinos – em especial o francês - talvez 

fosse a responsável por tal fato. 

Ocorre que, mesmo considerando uma maior adequação 

terminológica naquele momento histórico há, ainda assim, uma evidente 

defasagem semântica – e em alguma medida, hermenêutica - na expressão 

copyright. O sentido do que se esperava da expressão no seu surgimento, no 

contexto histórico da exclusividade pretendida pelos estacionários 498 

(Stationers)ou dos autores no início do século XVIII não pode ser trazido – de 

modo incólume - ao contexto contemporâneo. E aqui, há uma acentuado desvio 

semântico não somente decorrente da questão terminológica do que se pretendia 

proteger e albergar com o termo copyright, mas efetivamente com o seu sentido 

fortalecidamente mais semântico do que no sistema francês de direito de autor. 

Ou seja, ainda que o termo continue sendo o significante do 

significado decorrente da exclusividade de reprodução de obras artísticas, 

estas obras adquiriram, no decorrer do tempo, outra formas de reprodução, que 

não mais unicamente a reprodução de exemplares físicos, como o foram as 

modalidades de transferência em linha, ou o direito de disponibilização na 

internet. etc. Isto sem falar nos (já citados) direitos das companhias fonográficas 

e, ainda mais distante, nas empresas de radiodifusão que não somente não 

representam o sujeito primordial da categoria jurídica como, também, não 
                                                

498Ou numa mesma historicidade linear dos estacionários. 
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possuem qualquer direito relacionado ao direito de cópia (copyright) 

historicamente instituído. 

Ou seja, ainda que significasse, na ocasião de seu surgimento, um 

direito de cópia às modalidades de obras que então poderiam ser objeto de cópia 

(e isto basicamente se refere às cópias de obras literárias e musicais, por meio das 

partituras) denominar hoje de copyright uma categoria tão ampla de modalidades 

diferentes de expressões artístico-culturais é, por si só, forçar um enquadramento 

limitativo das criações de diversas naturezas a uma interpretação historicamente 

desviada de seu contexto. 

Dito de outra forma, ainda que se considerasse razoável o uso da 

nomenclatura copyright para uma categoria a ser implementada para obras 

literárias ou partituras, quer me parecer, para dizer o mínimo, que uma aplicação 

desta terminologia hoje não parece ser perfeitamemte adequada por, pelo menos, 

duas razões. 

Em primeiro lugar, se na ocasião se tratava de cópias no sentido mais 

literal e de cópias físicas, hoje estamos diante de novas possibilidades de acesso 

às obras, muito mais do que o que ocorria com cópias naquele sentido inicial do 

significado então atribuído aodireito de cópia. Já não se evidencia mais uma 

circulação de objetos físicos, e isto se refere também nos direitos inerentes ao 

modo por meio do qual as obras circulam. Só há que se falar em direitos em 

decorrência de usos ou explorações comerciais que justifiquem a sua atribuição e 

aplicabilidade. 

Isto significa que a visão estrutural da terminologia na ocasião 

conduzia à uma distribuição física, uma apreciação de cópias como elementos 

físicos e, portanto, o uso de obras sobre modalidades sempre relacionadas a este 

uso físico significava direito(s)relacionados à circulação de obras semprenum 

aspecto material. 

Hoje, as circunstâncias são totalmente diferenciadas, afastando o 

sentido do que seria o direito de cópia em decorrência do fato de que cada vez 

mais as cópias são (e cada vez menos serão necessárias) para se alcançar o 
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conteúdo de uma obra. As diferentes modalidades de uso decorrem (e também 

conduzem) a uma re-apreciação dos direitos mais significativos. 

Assim, o direito de disponibilizar obras por meios interativos, em 

especial pela Internet, o que se denomina direito de colocação à disposição (ou 

direito de posta à distribuição), não possui relação semântica com o conceito de 

cópia, nem mesmo forçosamente. Somente se refere à mesma temática por estar 

inserida no contexto histórico do surgimento do direito e ser um 

desenvolvimento, uma continuação do referido direito (ou de algumas faculdades 

que foram historicamente inseridas no direito pela questão tecnológica). Isto 

significa que, se hoje surgisse tal direito para proteger os titulares do direito de tal 

natureza, certamente ele não poderia ser denominado por direito de cópia.   

Em segundo lugar, há muitas modalidades de obras que não 

comportam uma exclusividade imediata em decorrência de novos processos de 

autoria concebível. 

Hoje é muito mais comum e esperado que em determinados 

ambientes a complexidade das modalidades de obras tenham que considerar os 

participantes no processo criativo, como é o caso paradigmático das criações no 

âmbito da informática e da tecnologia de um modo geral, tais como jogos de 

computador, aplicativos, web sites e ambientes virtuais, sistemas operacionais, 

lay outs, etc. Se o processo criativo não se dá somente por poucas modalidades 

criativas como antigamente ocorria, como obras literárias, dramatúrgicas, de artes 

plásticas e musicais (para tratar das tradicionalmente vinculadas ao direito de 

autor clássico) então obviamente novas perspectivas para denominar o conjunto 

de direitos e obrigações decorrentes de tal ambiente possivelmente necessitaria de 

uma apreciação mais crítica. No mais, os modelos também de concepção autoral 

vem se modificando, sendo possivelmente o mais significativo o novo modelo de 

autoria colaborativa que, de fato, pode conduzir (num futuro, até mesmo) a uma 

reapreciação do processo naturalmente concebível de criação, ainda que 

pessoalmente não acredito que seja possível esperar um rompimento tão radical 

no processo de criação na sociedade (que possa ser estabelecido como “o grande 

modelo criaivo” por razões  inerentes à própria essência do ser humano). 
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Como consequência evidenciada nas circunstâncias indicadas, as 

atividades inerentes ao que hoje ainda se denomina direito de cópia (copyright) 

não são as mesmas da ocasião de seu surgimento e do desenvolvimento primário 

como categoria jurídica. 

Estes elementos já seriam suficientes para analisar a adequabilidade 

das terminologias inerentes ao direito de autor e à propriedade intelectual (para 

citar as mais genéricas). 

Ocorre, porém, que na seara da questão terminológica não se trata 

somente das discussões hodiernas sobre novas tecnologias. Ainda antes do 

advento da sociedade tecno–comunicacional, a atribuição de direitos por atos 

diferentes do ato de reprodução, tais como a comunicação ao público ou o direito 

de colocação à disposição (ou de posta à disposição) e mesmo o próprio direito de 

sequência, entre outros, comprovam o fato de que não se trata, na categoria 

denominada de copyright, de um (simples) direito de cópia (right of copy) ou 

direito de fazer cópias (right to make copies). 

Ou seja, a categoria jurídica hoje não contempla somenteo direito de 

fazer cópias, mas também, só para citar alguns (sem ordem cronológica ou juízo 

de valor): 

1) o direito de receber valores pecuniários pelo uso das obras por 

meio de atos de comunicação ao público; 

2) o direito de receber valores pecuniários por disponibilizar a obra 

por meios interativos, em especial pela Internet (direito de colocação à 

disposição); 

3) o direito de receber valores pecuniários pela revenda de obras das 

quais seja o autor (direito de sequência). 

O mesmo pensamento se processa no que se refere ao direito de autor 

de origem na França, mesmo que este não tenha sido originalmente surgido 

(semanticamente) como um direito decorrente do interesse/ato/permissão para se 

produzir cópias. Também nesta sistemática jurídica estão presentes o direito de 
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comunicação ao público, o direito de colocação à disposição e o direito de 

sequência que nenhuma relação possuem com a original premissa tecnológica 

básica de ambos os sistemas, que era a possibilidade de exclusivamente produzir-

se cópias físicas de obras literárias ou musicais, hipótese analisada nas primeiras 

legislações já citadas (em especial a de 1793 que trata expressamente dedireitos 

exclusivos) como em textos pioneiros sobre o tema (v.g. Da ilegalidade, de Kant). 

No mais, se houve um direito de propriedade sobre as obras literárias 

e artísticas (propriètè literaire et artistique) de fato também esta denominação 

deixou de ser adequada desde há muito. E o mesmo se pode dizer ao termo direito 

de autor, ao se comparar o objeto de proteção da categoria em seu surgimento e 

no que hodiernamente se transformou 499. Aliás o direito de autor como categoria 

jurídica implica no uso descabido e inadequado de uma série de expressões 

típicas do seu entorno. 

Voltando ao copyright, o “direito de fazer cópias” existia como 

terminologia objetiva somente no início do desenvolvimento histórico em que se 

estava diante exatamente de um processo que era a produção de cópias. E, 

literalmente, estava muito bem adequado à circunstância fática de então, pois era 

distomesmo que se tratava, fazer e produzir cópias com o uso de papel de obras 

literárias e partituras musicais. 

Já o direito de autor, por sua vez, nasce já dentro de um contexto 

amplamente mais distanciado, elevando a distância do que conduziria ao déficit 

filosófico do direito de autor, pois se parte das discussões ideológicas também 

decorriam dos antecedentes dos privilégios, havia parte dos interessados no 

processo que eram efetivamente autores, mas outros que ostentavam a posição de 

editores. E de toda forma, as circunstâncias fáticas no ambiente europeu com o 

advento da imprensa eram praticamente as mesmas. Dito de outro forma, se havia 

publicações de obras literárias e de obras musicais em um ou outro país, eram as 

                                                
499Se o direito dos artistas intérpretes ou executantes recompensa ainda uma prestação 
pessoal, já os produtores de fonogramas (e de videogramas) e os organismos de 
radiodifusão são puros empresários. Passa, com isto a admitir-se a proteção autoral direta 
dos empresários. ASCENSÃO, José de Oliveira.Direito de autor sem autor e sem obra. 
Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra Editora. Studia 
Jurídica 91. Coimbra, p. 91. 
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mesmas manifestações artísticas (no sentido de forma de apresentação) e 

semelhantes ou idênticas práticas comerciais. Ora, se o ambiente europeu 

apresentava um mesmo nível de comercialização e divulgação de obras por meio 

e em decorrência da imprensa e os direitos inerentes apresentavam uma mesma 

circunstância para o seu surgimento, se está diante de, no mínimo, um grave 

equívoco terminológico e um desvio semântico acentuado, ao menos. 

Afirmo isto categoricamente, pois a tendência protetiva, pelas razões 

expostas historicamente e em todo o desenvolver do nascedouro das duas 

principais categorias conduz a que se faça algumas apreciações: 

1) o sistema de copyright refecebe este nome por influência dos 

stationers e pela relação que estes possuíam com as obras que pretendiam 

imprimir com exclusividade; 

2) o sistema de direito de autor recebe (posteriormente) este nome (ou 

a condição de direito exclusivo) em decorrência da proteção dos autores (no 

sentido de sujeitos-criadores, efetivamente); 

3) a mesma relação comercial existia entre editores e autores tanto na 

Inglaterra como na França nos idos do século XVIII e seguidamente. 

Ora, se as relações eram equivalentes (relação entre autor e editor) e 

se os sujeitos implicados eram semelhantes (autores e editores) como 

consequência não se poderia aplicar e utilizar uma nomenclatura protetiva de 

um sujeito (direito de autor) e uma nomenclatura protetiva da condição 

negocial promovida por outro sujeito (direito de cópia). 

Uma mesma circunstância e mesmos personagens conduzia ao 

surgimento –historicamente como um ato contínuo – de nomenclaturas que 

ostentavam posições necessariamente conflitantes pelas posições ocupadas 

pelos seus titulares. 

Posteriormente, já se sabe, as divergências serão ainda mais 

agravadas pela tentativa de se sustentar estas posições por meio de teses 

filosóficas que pudessem indicar a apreciação semântica correspondente como 
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valor que se pudesse extrair da expressão cunhada. Assim, não é por acaso que 

Kant é indicado ( e interpretado) como “fundador’ e influencia com mais vigor o 

direito francês e de inclinação ao direito de autor e que Locke se aproxima mais 

do direito inglês e da sistemática de copyright. Claro que releva compreender que 

Locke influenciaria os ingleses por razões idiomáticas, nacionais, geográficas ou 

de aproximação cultural com o ambiente inglês, mas este não é o fundamento 

para a apreciação de Kant, ainda que suas apreciações tenham feito mais eco na 

sistemática de inclinação mais personalista500. 

O que ocorrerá posteriormente, porém, será uma apreciação 

equivocada dos filósofos que foram utilizados como bandeiras ideológicas 

naquele momento da história do direito de autor.  

O que efetivamente quer parecer é que as teses dos filósofos sempre 

citados como fontes ideológicas do direito de autor se parecem muito mais 

com justificativas para o Direito do que propriamente como ideias influentes 

no surgimento efetivo do direito de autor. Parece muito mais razoável 

compreender Locke como uma justificativa do que como influência ao se 

observar os argumentos contemporâneos para o direito de autor e, obviamente 

para a propriedade intelectual, considerando que foi sobre propriedade e é sobre 

este conceito que se observam as mais densas discussões justificantes. 

Quando, por exemplo, parte de tendências conservadoras cita Locke 

para dizer que o que foi retirado da natureza é de propriedade privada ou quando 

os libertarianistas (fazendo-lhes oposição) indicam que Locke estabeleceu um 

bem comum (common) que pudesse ser utilizado por todos e que o desperdício 

estaria proibido, estas duas tendências explicam o desenvolvimento das próprias 

teses que defendem. 

Assim, por exemplo, os conservadores que fazem uso da expressão 

propriedade intelectual de modo semanticamente desapropriado em seu próprio 

interesse podem fortalecer a ideia de Le Chapelier (na verdade a expressão de 

                                                
500 Não se pode esquecer, porém, que ao publicar o texto Da ilegalidade no ano de 1785  
Kant já havia influenciado todo o continente nas suas apreciações filosóficas de muito maior 
complexidade. 
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autoria do político francês, mas posteriormente “mantrificada” por terceiros) e 

fortalecer o termo propriedade intelectual citando ainda Locke, aplicando 

umverniz filosófico à expressão. 

Por outro lado, também se aplica um verniz político, justificando a 

luta por direitos na revolução. Neste particular, inclusive, é bom que fique claro 

que a tomada de decisão dos burgueses em atribuir um direito de propriedade a 

quem fosse autor de obras era uma resposta aos interesses burgueses e não do 

povo, sendo a própria “criação do direito de autor francês”, na sua gênese, um 

episódio (dentre muitos outros) em que a burguesia revolucionária traiu o povo ao 

tomar o poder. Isto porque dificilmente se poderia esperar que a produção 

intelectual da época fosse oriunda da massa de componentes do povo que 

compunha o terceiro estado e que não fosse ao menos então instruída. 

Não se tinha em mente a proteção de criações de origem popular, 

mas a sim “a proteção de uma cultura erudita” e, portanto, surgida 

primordialmente no ambiente burguês. Isto também justifica a aplicação de 

um direito de propriedade, visto que seria titular deste direito quem pudesse 

possuir ou participar deste universo intelectual. Portanto, é daí também que 

se pode extrair alto significado da atribuição do conceito de propriedade, 

considerando quem poderia ostentar a condição de proprietários seriam os 

próprios burgueses. Era, portanto, em acentuada medida, uma atuação 

protetiva regional – ou diferenciadora de uma classe- “disfarçada” de 

proteção universalizante. 

Por fim, indicar algo – ou neste caso, atribuir uma terminologia – por 

meio de uma justificativa histórica pode atribuir um valor adicional pela força da 

tradição (mesmo considerando que se trata de processo ao qual não mais se pode 

recorrer para esclarecer os fatos ocorridos). 

Portanto, é muito fácil que pensadores conservadores do direito de 

autor “artificializem” o sentido do direito de autor ou da propriedade intelectual, 

com a indicação de fonte filosófica (Locke, por exemplo) fortalecimento em 

importante episódio histórico-político (revolução francesa). 
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Com esta ideia é possível construir sigficativas frases de efeito e, 

como consequência, mantras performáticos, que são sua versão mais midiática e 

contundente. 

Veja-se, por exemplo, como se pode vestir estas ideias de modo a 

convencer o público de que a revolução francesa e Locke (para criar uma ideia) 

conduziriam a um convencimento que atribuiria um valor ao uso da expressão 

propriedade intelectual:A propriedade intelectual, tomando por base as ideias do 

eminente filósofo John Locke e amparadas pelo fundamental processo da 

Revolução Francesa, processo baseado no ideário da igualdade, liberdade e 

fraternidade, alcançou a justiça pela atribuição da mais sagrada das 

propriedades, como corretamente indicou o ilustre político Le Chapelier, 

defensor ferrenho dos artistas da época. 

Trata-se de mensagem fictícia, que trago como exemplo para indicar 

como se pode basear em ideias isoladamente valiosas, conceitos corretos e, 

contudo, conduzir o leitor ou o interlocutor a caminhos cujo convencimento é 

acentuadamente desapropriado. Mas o público, cada dia mais, parece se 

impressionar com falsas erudições e este desenvolvimento de um texto ainda mais 

complexo que um simples mantra performático, pode conduzir a uma apreciação 

equivocada de uma série de valores. O discurso, portanto, impregnado de juízos 

de valor inaplicáveis e de intenções de convencimento, acaba sendo um malefício 

ao desenvolvimento do direito de autor.   

Por outro lado, poderia semelhante exemplo ser criado para os 

libertarianistas, que buscam o mesmo verniz filosófico e político mas com efeito 

distinto, ocorre que a a justificativa pode se dar na mesma fonte, o que, do ponto 

de vista da filosofia torna bastante contraditório o uso da matriz lockeana como 

resposta à pergunta filosófica do porque do direito de autor.  

Diante deste cenário, vejo com muito receio as citações e amplas 

justificativas filosóficas promovidas por muitos autores contemporâneos sobre 

Locke, Kant, J.S. Mill ou de todos os filsósofos como decididamente influentes 

no direito de autor, em qualquer das sistemáticas, pois este artificioso empréstimo 

de erudição, que muitas vezes serve ao propósito de atender a interesses 
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econômicos em larga escala, acaba por soterrar as apreciações corretas e 

necessárias da filosofia para analisar o que efetivamente é aplicável em termos de 

diteito de autor, e de que forma. Por isso minha crítica já indicada sobre as 

tentativas de criar um leito de procusto numa filosofia do direito de autor. 

Nesta linha de compreensão, e de modo concreto, deve ser percebido 

que odireito de fazer cópias, hoje, é, portanto, muito mais do que semanticamente 

pretendia ser nos idos do século XVIII (e hoje já não mais mereceria esta 

denominação), especialmente no que se refere ao direito dos países de tradição de 

common law, o que explica, em grande medida, que os conflitos mais 

efervescentes entres titulares e seus representantes e destinatários finais das obras 

se dêem nos EUA. Obviamente, pois os conflitos se dão por uma filiação a 

entendimentos desviados de seu valor central, ou que deveriam ter tomado em seu 

núcleo significativo, também hoje se estea diante de interpretações que buscam 

uma artificial adequação histórico-justificante. Este desvio tende, porém, a 

aumentar e nenhumajuste científico-acadêmico seria suficiente para ajustar este 

desvio de direção. O que se faz necessário é a compreensão do que foi 

efetivamente desviante para que a origem do problema serja identificada e não 

consertada por meio de curativos ou “gambiarras científicas”. 

Claro que esta não é a única razão para a proeminência do conflito no 

território norte americano. Também o justifica a própria natureza empresarial do 

sistema de copyright em detrimento do direito de origem romano-germânica que 

conduziu ao droit d’auteur. E que também testemunha conflitos de excessos de 

parte a parte nas concepções de direito de autor, quase sempre tomando de 

empréstimo  conceitos filosóficos com o interesse de alcançar objetivos sem 

apreciações filosóficas adequadas. 

E, obviamente, não se pode ser ingênuo, o que mais evidencia as 

discussões no território norte americano é a presença dos grandes conglomerados 

titulares de direitos de autor daquele país, seja de “conteúdo” tradicional  

(Disney; Sony; Warner; Elsevier, etc.); de conteúdo de alta tecnologia (Apple; 

Microsoft, etc.) e de empresas de tecnologia voltadas ao fornecimento deste 
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“conteúdo” (Facebook; Yahoo; Google (incluindo Youtube); etc501.) que vem 

protagonizando conflitos de ordem econômica mundial e estimulando discussões 

acadêmicas que possam valorizar seus argumentos. 

Neste cenário há muitos autores preocupados em tratar de observar de 

perto os comportamentos de cada setor, entre outros, valendo citar Patry 

(conselheiro sêniordo Google); Lessig (criador do sistema de licenças Creative 

Commons); Darnton (diretor da biblioteca da Universidade de Harvard) e Robert 

Levine (jornalista, autor do livro Free Ride). 

A questão terminológica, porém, e por si só, traz grande diferença 

interpretativa quanto ao sistema de direito romano-germânico, no qual se 

convencionou denominar a mesma categoria jurídica – formada, porém, por 

valores um pouco diferenciados, de cunho menos pragmático, menos utilitarista – 

por dizer – e mais personalizados – por direito de autor. 

Se em uma tradição se protege o direito de fazer cópias (seja por 

parte de quem for, não se fazendo aqui uma indicação semântica de que se tratava 

de um sujeito-criador) na outra se protege o direito exatamente inerente ao 

sujeito-criador. 

Hoje, é bem verdade, estas categorias estão muito mais aproximadas 

(em razão de um certa internacionalização estandartizada do direito de autor) do 

que afastadas, mas historicamente – e do ponto de vista das razões filosóficas – 

surgiram de contextos semelhantes historicamente mas substancialmente 

diferentes quando da criação da sistemática da categoria, o que toma força na 

análise terminológica do uso das expressões direito de autor (droit d’auteur) e 

direito de (fazer) cópias (copyright). 

E, como já antecipei, traz, no mínimo uma desconfortável 

estranheza que comprova a inadequabilidade semântica de pelo menos uma 

delas, visto que um sistema trata de proteger o criador e o outro o direito 

                                                
501  Que pretendem, cada vez mais, explorar o que hoje denominam de conteúdo 
(terminologia que ideologicamente também possui sentido desqualificador do sentido 
original de obra, ainda que não utilizado sempre desta forma. 
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aplicável ao editor, sujeitos que ostentam posições antagônicas na ocasião, 

senão ideologicamente, pelo menos contratualmente. Ostentariam, no mínimo, 

advogados diferentes e ex-adversos para tratar do contrato (por mera suposição, 

pois acho pouco provável que autores de então consultassem advogados com esta 

função). 

Por fim, no que se refere ao tema da inapropriação do conceito de 

propriedade e em linhas gerais, a própria importância do conceito de propriedade 

se dá na própria análise conceitual do termo, como também no peso e conteúdo 

ideológicos que a expressão “propriedade intelectual” comporta. A mim, parece 

claramente excessivo e semanticamente invasor de outras searas jurídicas, 

mormente a aspectos inerentes a liberdades tratar um contexto genérico sob o 

nome de propriedade. É uma evidencia de que se trata de um desvio, o próprio 

uso do conceito, por não se estar diante de propriedade no sentido clássico e 

muito menos no sentido que possa constituir a propriedade ordinária. 

Nomear por propriedade intelectual serve somente também como 

medida pragmática para nomear algo com a finalidade única de não 

impossibilitar o discurso e a comunicação. 

Das nomenclaturas equivocadas que se encontram como parte desta 

ampla categoria jurídica (direitos conexos, direitos morais, etc.), o seu próprio 

nome principal parece ser a mais imprópria. Mas não se pode atribuir muitos 

modos de nomear as coisas ou as pessoas e a expressão aqui deve ser lida como 

um direcionamento do entendimento, tentando-se promover exatamente o 

contrário de parte do discurso: se a expressão propriedade não é a melhor, 

simplesmente desconsidere-se este modo de nomear do ponto de vista semântico 

(e ainda mais simbólico e que se atribua um conteúdo mais esvaziado) utilizando-

se das mesmas técnicas dos que pretendem usar o discurso como significado para 

valorações indevidas. Contemporaneamente, se há indicações de imprecisão 

terminológicas, simplesmente, há também autores que vem buscando uma 

conceitualização da propriedade intelectual sob uma prisma menos proprietarista, 

exatamente pelos excessos praticados. Parte deste sentido se observa, por 

exemplo, no contexto da função social da propriedade que, além de uma 

relativização do conceito em si da propriedade, também indica uma relativização 
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semântica do que é a propriedade intelectual, emprestando-lhe uma “nova 

valoração” de onde se pode extrair “novo” significado. 

Outra terminologia que comporta um conteúdo que merece 

consideração pela inadequação é a terminologia direitos conexos e sua variação 

direitos vizinhos, bem como as traduções: neighbouring rights, droit voisins, 

derechos conexos, dirito conessi, etc. 

Ora, qualquer análise superficial de entidades de gestão coletiva do 

setor musical aponta à existência do grupo de companhias fonográficas como um 

dos historicamente mais fortalecidos e o uso da expressão direitos conexos, em 

manuais, livros, artigos e legislações é sempre inversamente descrito à relevância 

e influência econômica: direitos conexos são os direitos dos intérpretes e 

executantes e das companhias fonográficas e empresas de radiodifusão. 

O simples ato de nomear o direito das empresas de radiodifusão e 

companhias fonográficas por direitos conexos é uma violência semântica, visto 

que chamar de conexos, assemelhado ou vizinho algo que não possui nenhuma 

relação do ponto de vista do conceito da criatividade e da originalidade 

(condições de possibilidade do direito de autor) é uma aberração terminológica 

injustificável sob o olhar da hermenêutica da criação artística, podendo ser 

forçosamente justificável somente, do ponto de vista comercial502. 

Como já indiquei, e durante o curso do estudo será ampliada a 

análise, esta defasagem semântica, verificável em diversas expressões, vem sendo 

apontada, mesmo que não seja assim denominada, pelos autores que pretendem 

atuar numa linha mais favorável a uma flexibilização ou adaptação do direito de 

autor aos novos tempos.  

Não há dúvidas que há reducionismos em parte das discussões 

acadêmicas e que muitas destas discussões não merecem grande destaque pela 
                                                

502 O que não significa dizer que não devesse ser aplicado ou atribuído (ou não) um direito 
aos titulares empresariais do direito de autor em decorrência, por exemplo, do investimento 
promovido. Tratar-se-ia, melhor observado, de outra categoria de direito, mas não algo que 
pudesse ser atribuído direito “de autor”. Por isso, insisto, neste particular o copyright é mais 
intelectualmente “sincero” ou “honesto”, por mais aplicável do ponto de vista semântico, às 
circunstâncias econômico-empresariais do sistema.  
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ausência de fundamentação teórica e, simplesmente, por parecerem mais uma 

adequação a um certo “modismo503504” no estudo do direito de autor do que 

produção efetiva e de qualidade de resultados acadêmicos.505 Mas isto é um risco 

que pode se operar em qualque categoria de direito e, ainda mais amplo, qualquer 

área do conhecimento. 

As discussões sobre a amplitude e os limites do direito de autor 

sempre foram objeto de árduas batalhas contratuais, legais e ideológicas que 

opuseram, historicamente, participantes de uma vilania dual (e que tem suas 

raízes, em algum momento, no surgimento dos sistema de direito de autor e 

copyrightjá nas questões terminológicas). 

Assim, durante anos, os autores opuseram-se aos interesses dos 

editores; os intérpretes opuseram-se aos interesses das companhias fonográficas; 

os atores aos produtores de programas de TV e de cinema; usuários de obras 

protegidas opuseram-se aos interesses de entidades de gestão coletiva, etc. 

                                                
503 Modismo que não ocorre por exemplo, com o direito tributário, direito de família ou o 
direito das sucessões, para citar categorias muitos mais tradicionais que sequer permitem 
grandes discussões filosóficas e sociais hodiernamente. Ocorre que o direito de autor, como 
o direito da personalidade, está na mídia, reflete discussões sobre reality shows; sobre redes 
sociais na Internet; sobre uso de obras por uma enorme pluralidade de pessoas; sobre 
aplicativos para smart phones, entre outros temas muito mais empolgantes, dinâmicos e 
modernos do que aplicações de alíquotas, fatos geradores de tributos, regimes de casamento, 
modalidade de sucessão testamentária, entre outros temas que não são tão voltados a um 
dinamismo típico da sociedade tecno-comunicacional. Nada mais natural que um 
reflorescimento do estudo do direito de autor, com seus evidentes e imediatos benefícios 
(novas discussões e novos autores) e malefícios (profusão de “falsos” especialistas 
instantâneos e discussões pouco relevantes e enfadonhas). 
504 Dentre muitos, destaco alguns autores de obras utilizadas na presente pesquisa, e que em 
uma ou outra medida propõe alguma relativização/flexibilização (por vezes positivas, por 
outras negativas) do direito de autor. Autores com os quais nem sempre concordo com suas 
posições, sendo certo que todos mereceram reflexão, muitas vezes bastante acentuada: 
Laurence Lessig; Lewis Hyde; William Fisher; Peter Drahos; William Patry; Justin Hugues; 
Edwin Hettinger; Roberta Rosenthal Wall; Martha Woodmansee; Peter Jaszi; Siva 
Vaidhyanathan; Michael Boldrin; D.K. Levine; Marcus Boon; Robert Merges; Séan Burke; 
Mireille Buydens; Abraham Drassinower; Jason Mazzone; Robert Nozick; William Patry; 
Joost Smiers; Marieke Van Schijndel; Roberto Garza Barboza; Ignácio Otero Muñoz; 
Miguel Angel Ortiz Bahena. E, em língua portuguesa: entre outros: José de Oliveira 
Ascensão; Dário de Moura Vicente; Dênis Borges Barbosa; Allan Rocha de Souza; 
Guilherme Carboni; Eduardo Lycurgo; Marcos Wachovsky; Bruno Lewicki; Gonzaga 
Adolfo; Claudio Lins de Vasconcelos; Ronaldo Lemos; Sérgio Branco Jr., Pedro Paranaguá, 
só para citar alguns. 
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Esta dualidade, sempre presente, foi elevada ao seu nível mais alto 

(ideologicamente e não necessariamente intelectual) com o advento das novas 

tecnologias. O acesso à informação e os novos processos de 

(tecno)comunicação506 facilitaram a circulação de obras e, consequentemente, de 

produtos relacionados a tais obras. 

Novamente, portanto, uma certa dualidade se apresentou, mas desta 

vez entre os destinatários das obras protegidas (comumente denominados de 

consumidores, mas há no uso da expressão ou reducionismo inadequado, como 

quase tudo nas terminologias que circundam o direito de autor, como venho 

alertando) e os titulares de direito de autor e de direito conexos. 

Com isto, e considerando o surgimento de novas modalidades de 

comunicação de obras, de exploração e, principalmente de novas modalidades de 

acesso a obras (peer to peer; disponibilizações diversas; redes sociais; aplicativos 

para plataformas; programas e aplicativos para autonomização de aparelhos de 

telefonia celular do tipo smartphones, etc.) a oposição ainda mais se fortaleceu, 

fazendo haver uma cisão entre grupos denominados mutuamente por 

conservadores e libertarianistas. dualidade inadequada, e de certo modo, 

mutuamente preconceituosa, mas que utilizo para marcar as posições e indicar os 

excessos de cada uma delas. 

E, novamente, ingressamos no terreno da in(adequação) 

terminológica tão presente no campo do direito de autor, fato que constantemente 

parece-lhe ser uma pecha à qual não se conseguirá livrar. 

Ao denominar de conservador (ou até mesmo retrógrado) o autor de 

uma escola mais tradicional (como medida ofensiva para chamar-lhe de 

“antiquado”, como se conservador, por exemplo, fosse simplesmente isto) e de 

liberal (expressão semanticamente imprópria por confundir com os liberais 

historicamente considerados) um pensador que pretende flexibilizar direitos ou, 

simplesmente, institutos jurídicos, avança-se para além das ideologias para se 
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alcançar um verdadeiro desserviço acadêmico por terminológica e 

semanticamente serem inadequadas tais denominações sem uma ambientação. 

Dito de outra forma: conservador ou liberal (entre outras) são 

expressões que permitem muitas aplicações e necessitam ser compreendidas pelos 

estudiosos do direito de autor como muitos outros conceitos e expressões típicos 

desta categoria jurídica. Assim como veremos que a compreensão dos termos que 

nomeiam a própria categoria merecem um novo reconhecimento de seu terrenos 

semânticos e de todo o universo ao seu redor, também as classificações dos 

estudiosos merecem a mesma consideração. 

Nesta linha, temos observado que não há condições de se estabelecer 

uma linha libertarianista claramente definida ou uma escola pró-

flexibilização/relativização do direito de autor. Não há dúvida, porém, que 

muitíssimos autores compreendem que existe uma necessidade premente de rever 

alguns conceitos, institutos e efetivamente direitos presentes na categoria do 

direito de autor e que, desta forma, há a necessidade de políticas legislativas ou 

sistemáticas alternativas ao direito de autor, e quando digo direito de autor me 

refiro a ambos os sistemas. Se os argumentos utilizados para tal empresa tem sido 

utilizados de forma intelectualmente honesta ou não, será um dos desafios que 

este trabalho pretende empreender: apontar onde estão os equívocos 

interpretativos e como as diferentes escolas (conservadoras e libertarianistas) 

fazem uso destas equivocadas interpretações. 

À toda evidência, e mesmo considerando que não há escolas muito 

claramente definidas ou linhas de pensamento claramente identificáveis, muitos 

autores podem ser considerados como parte de diversas escolas favoráveis a uma 

flexibilização (ainda que relativa e vista de um modo bastante amplo e genérico) 

do direito de autor. 

Preferi, portanto, utilizar a expressão libertarianista às diversas 

escolas que pretendem reanalisar ou estabelecer os fundamentos do direito de 

autor sob um novo olhar, ao menos, mais contemporâneo. 
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Tratarei de analisar as tendências de cada grupo sob um olhar crítico e 

referendado pelas análises que faço neste estudo sobre a inadequação filosófica e 

como uma denúncia e comprovação, nas entranhas das análises de autores 

contemporâneos, como o déficit filosófico é real e a utilização das terminologias 

é conduzida a defender interesses, muito mais do que esclarecer e justificar o 

direito de autor, em qualquer das sistemáticas.  

As discussões aparentes entre as tendências dos conservadores e dos 

libertarianistas encontram-se difusas por todo o estudo, ainda que estejam 

também concentradas no capítulo 6, por meio de exemplos concretos e 

efetivamente analíticos sobre o (mal) uso das expressões típicas do direito de 

autor e das situações provocadas de modo muitas vezes pernicioso. 

4.1. Da hermenêutica da criação artística e da hermenêutica da 

proteção da criação artística. 

Como se evidencia, resta indicar que o que proponho, porém, não é a 

modificação terminológica das expressões já consagradas no direito de autor e 

mesmo na propriedade intelectual. 

O que entendo como razoável é a compreensão do conteúdo 

significativo quando este é real e quando é fictício ou simbólico para que se possa 

compreender se o seu uso é adequado ou deve ser relativizado do ponto de vista 

da exploração semântica indevida. 

Levantar a bandeira, por exemplo, da propriedade como 

argumentoperfuro-cortante para impedir o uso de obra literária esgotada, que 

apresenta interesse da coletividade, sem qualquer valor econômico simplesmente 

pela utilização em alto volume da expressão propriedade parece (e é) um 

(evidente) excesso. No mais, impedir a circulação de complexa obra informática 

bradando a condição de autor (sujeito-criador) por alegada violação de direito de 

integridade507, por exemplo, também pode ser excessivo. O que é importante no 

                                                
507Pela alegação do Art. 2o, parágrafo 1º: Não se aplicam ao programa de computador as 
disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor 
de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a 
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direito de autor é analisar as circunstâncias de fato sem a utilização ideológica das 

expressões inerentes à categoria jurídica já tão submetida, historicamente, a estes 

desvios. Dito de outra forma: pode-se denominar por direito de autor ou mesmo 

copyright o sistema ou a circunstância de atribuir direitos pelo processo criativo. 

Mas não se pode simplesmente partir para um combate ideológico alegando-se 

que se está diante de um direito de cópia sobre todas as circusntâncias 

considerando-se o fato de que, por exemplo, o fair use e as limitações do direito 

de autor, seja no sistema de copyright ou droit d’auteur diminuiu o conteúdo de 

cada uma destas apreciações ao limitar a violação em circunstâncias diversas. 

A tarefa da filosofia, neste tema, é analisar quando as expressões são 

utilizadas com um viés ideológico e quano dede ser utilizadas como nomenclatura 

simples de indicar o significado determinadas situações jurídicas. Esta tarefa 

parece ser uma batalha antecipadamente perdida, quandoobservamos o 

desenvolvimentohistórico do direito de autor e pode ser analisada a altíssima 

graduação ideológica que compõe esta área do conhecimento. Dificilmente um 

catálogo de direitos sistematizado apresenta tamanha quantidade e volume de 

composição ideológica, talvez com exceção dos direitos humanos que, por sí só, 

também sofrem enorme vulgarização e esvaziamento semântico. 

Por outro lado, também deve ser a tarefa da filosofia, mais 

especificamente da hermenêutica, construir uma nova apreciação da compreensão 

das terminologias inerentes ao direito de autor, observando se o que deve haver é 

uma diminuição de direitos considerando o esvazimento semântico das 

terminologias aplicadas ou se deve haver uma re-estruturação terminológica 

exatamente por este esvaziamento. Se o direito de autor não é mais aquele direito 

de autor surgido (primordialmente) no século XVIII, deve receber outro nome? 

Ou, se aquele que que era denominado direito de cópia ou de autor, hoje deve ser 

considerado também direito de disponibilidade e mesmo um direito aplicável a 

outros sujeitos que não o autor, sujeito-criador? Antecipo meu entendimento, com 

toda adificuldade que a questão contém. Nem um, nem outro. A tarefa 

hermenêutica não é dizer que o direito de cópia se aplica somente às condições 
                                                                                                                                                  

alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra 
modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. 



 
 

344 
 

em que haja efetivas cópias ou aumentar o escopo protetivo porque uma ideologia 

proprietarista assim exige, para trazer alguma ideias. 

A tarefa da hermenêutica da criação artística impõe a existência de 

uma espécie de hermenêutica no ato de proteção da criação artística, que 

passa pelo conceito, necessariamente, de observar a categoria jurídica sob um 

ângulo e de um lugar filosoficamente afastado do centro das discussões 

ideológicas. 

Este lugar exige a consideração analítica do conceito de cópias e se a 

expressãocópiaefetivamente deve ter o significado de cópia ou, 

contemporaneamente, mais do que isto, podendo significar, por exemplo: 

possibilidade de acesso. Se a expressão “propriedade”pretendesignificar 

propriedade e o quanto disto é verdadeiro – no sentido de real e efetivo - e o 

quanto é simbólico e/ou ideológico. 

Admito a dificuldade ou a impossibilidade de definir, nete estudo, 

todas aspossibilidades pragmáticas para apontar quais as circustâncias de 

aplicação correta do direito de autor, mas pretendo uma pavimentação a este 

cenário e, no momento, não mais do que isto, pois seria altamente prepotente. 

Entendo que, tal como a NCD proposta por Lênio Streck, que pretende instituir 

uma nova teoria da decisão, seja concretamente observando o direito de autor sob 

o olhar de um local em que o direito de autor seja apreciado esvaziando-se 

semanticamente os conteúdos ideológicos tão fortemente enraizados. 

De toda sorte, algumas soluções me parecem bem concretas. A 

compreensão de que os direitos de âmbito moral (faculdades morais) devem ser 

vistos sob a perspectiva de novas modalidades de criação e sob o olhar das 

distintas modalidades criativas e participação do sujeito-criador no contexto 

social. O que quer o novo sujeito-criador? Consideração social, indicação de 

autoria, manutenção da condição de autor? Ou, pretende ele um atuação como 

partícipe coletiva, impessoal e muitas vezes indeterminado. Esta posição precisa 

ser compreendida para que se possa adiantar algumas questões inerentes a uma 

solução e a uma resposta adequada à hermenêutica da criação artística, que afinal, 

é do que trata este estudo. 
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Por outro lado, há uma artificialização e excessiva comercialização de 

todos os atos inerentes à presença do direito de autor, com indevidos 

impedimentos de circulação de obras, o que pode ocorrer, por exemplo, com 

muita facilidade, em procedimentos de clearence. Uma remuneração 

proporcional, adequada e que conduza ao impedimento de excesso no que hoje 

vem sendo denominado pelo anglicismo de “monetização” pode também 

contribuir a um novo paradigma autoral, neste caso no aspecto patrimonial do 

autor. Tratarei deste tema seguidamente. 

Por outrolado, é importante salientar que os sujeitos implicados no 

desenvolvimeno hitórico do direito de autor, seja na sistemática de copyright, seja 

na de droit d’ auteursempre atuaram na manifestação de seus interesse e seria 

ingênuo pensar que não ocorreria deste modo. 

Ocorre, porém, que uma supra-ideologização tem como fim maior 

colorir filosoficamente adequadas situações de frágil concepção filosófica. E, 

obviamente, a grande arma utilizada pelos sujeitos na “neutralidade” 

artificialmente construída é o uso das expressões ideológicas.  

As palavras tudo podem dizer, mas a linguagem faz com que nem 

tudo signifique como deveria significar. Mesmo sabendo que [...] nem a palavra 

nem o sentido da palavra são constituídos pela consciência[...]508é fundamental 

ter a compreensão de que ideologizar os conceitos de direito de autor traz como 

único efeito uma maior espaçamento no hiato que forma o déficit filosófico do 

direito de autor.  

Uma hermenêutica que efetue uma limpeza ideológica nodireito de 

autor é mais do que urgente. E ainda assim será difícil de ser implementada. Isto 

porque parte significativa dos sujeitos implicados nas discussões faz parte do 

ambiente em que o sistema de direito de autor se desenvolve como ambiente de 

negociações e combates. 

                                                
508MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Editora Martins Fontes. 
São Paulo, 1999. p. 539. 
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E, desde sempre, ouve uma ideologização acentuada na interpretação, 

na aplicação e na atuação dos partícipes do setor autoral. Neste sentido, 

encontram-se num mesmo local filosófico de isolamento, de uso de terminologias 

e comportamentos ideológicos: os estacionários dos primórdios do direito de 

autor; os burgueses revolucionários franceses; as entidades de gestão coletiva; as 

grandes corporações titulares de direito de autor; os grandes provedores (de 

acesso, conteúdo, etc.) da Internet; as empresas de tecnologia; os professores de 

direito de grandes universidades. Todos estes grupos (ainda que não todos que 

sejam enquarados como tais) genericamente historicamente colaboraram e 

colaboram para o que venho denominando como déficit filosófico do direito de 

autor. A todos é preciso convencer que uma neutralidade eficiente deve ser 

alcançada por meio da hermenêutica da criação artística. 

Deve-se alertar, por fim, ao que indicou precisamente Rorty509: 

 Enquanto a física e a história encontram condições para a existência de 
atualidades, descobrindo atualidades temporalmente antecedentes, a filosofia só 
pode adquirir autonomia se ela esquecer do tempo, se ela escapar da atualidade 
para a possibilidade. 

Complemento o filósofo, pois além da necessidade de afastamento 

temporal, também é necessário o mais evidente, que é o afastamento ideológico. 

A hermenêutica da criação artística que pretendo alcançar não permite a sua 

elaboração sob a a forma de direcionamentos ideológicos. 

É certo que não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. E 

muito menos qualquer coisa com intuito ideológico sob a vestes da filosofia. 

E exatamente por isso, ao se apresentar algo com significado distinto 

do que semanticamente se espera “deste algo”, uma nova reapreciação de 

significado deve ser efetuada. 

Uma caneta é sempre uma caneta, mas no século XVII era uma caneta 

de pena e não uma caneta esferográfica. O direito de autor, hoje, não pode ser 

escrito com a mesma pena que era escrito no século XVIII. 

                                                
509RORTY, Richard. Ensaios sobre Heidegger e outros – escritos filosóficos 2. Editora 
Relume Dumará. Rio de Janeiro, 1999. p. 78 
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Aliás, pode ser até mesmo que sequer seja escrito com caneta, muito 

menos com pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O CÍRCULO CRIATIVO – A COMPREENSÃO DO CÍRCULO 

HERMENÊUTICO PARA QUE O PROCESSO CRIATIVO SEJA 

PROTEGÍVEL PELO DIREITO DE AUTOR (E PORQUE A VIRAGEM 
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LINGUÍSTICA INTERESSA FILOSOFICAMENTE AO DIREITO DE 

AUTOR). 

5.1. Das razões filosóficas para a criação. 

Sempre haverá o pôr do sol de uma escola artística, de uma obra de 

arte, de uma criação que perde espaço por estar “datada”, antiga, ultrapassada, ou, 

simplesmente, por ter cumprido a sua função. 

Mas para cada pôr de sol de uma escola artística, surge um outro 

nascer do sol. 

Para cada criação extraordinária, há outra que a substitui na 

temporalidade, ainda que não na sua essência. 

Arte e ciências sempre são renováveis. Porque não há resposta para 

tudo. E especificamente, na arte, o desejo é infinito porque busca respostas e 

sentido para a existência humana. 

Enquanto na ciência a superação do que a precedeu é necessária (para 

que se possa evoluir), na arte,ainda que se possa desejar uma constante superação, 

a superação é (somente)uma possibilidade. 

A infinitude da arte e da ciência está exatamente no seu “não 

responder a tudo”. E as criações artísticas e científicas merecem ser consideradas 

como um relevante fato humano com o qual o Direito irá se importar. 

No caso do direito de autor, arte e ciência se aproximam, pois fazem 

parte de um mesmo processo que pode ser protegido pelo Direito, que é o 

processo criativo. 

Ao se importar com o processo de criação, o Direito irá tratar como 

relevante a figura do sujeito-criador e o ambiente da criação. Criação aquideve 

ser vista como processo decorrente da criatividade humana tanto na ciência 

quanto nas artes (amplamente considerando-se a cultura), por isso a compreensão 

de ambas as instâncias. 



 
 

349 
 

Neste sentido, é fundamental buscar a resposta filosófica para o 

processo de criação principalmente com o objetivo de alcançar as justificativas 

filosóficas para a existência do direito de autor – que será uma evidente 

consequência daquela resposta. 

A preocupação deste estudo foi apontar a necessidade de se avaliar se 

os questionamentos que tratam de uma (re)análise dos valores inerentes ao direito 

de autor e todo o seu entorno estavam (estão) sendo bem observados à luz da 

filosofia como deveriam, especialmente, do ponto de vista conclusivo, no tocante 

a alguns elementos significativos do ponto de vista da hermenêutica. 

A escolha para a resposta filosófica decorreu da constatação de que o 

ato de criar é um ato interpretativo no “ver o mundo”. Desta forma, percebi que 

uma compreensão de uma espécie de hermenêutica do processo criativo era 

necessária para a compreensão do ato de criar e da própria criatividade. 

O processo de criação é compreensão do mundo, interpretação do 

mundo e aplicação do que se compreende e interpreta do mundo510. Por isso o 

processo criativo já poderia ter sido analisado pelos autoralistas sob o viés da 

hermenêutica filosófica gadameriana e pela filosofia hermenêutica heideggeriana. 

O ideal teria sido uma interpretação pelos autoralistas clássicos, oridundos desde 

o século XVIII, mas isto não seria possível. 

Ora, este fato não ocorreu por uma razão cronológica simples: 

Gadamer e Heidegger são filósofos posteriores ao surgimento do direito de autor 

e, nas suas obras, não se dedicaram a este tema que somente agora vem à luz (a 

existência do círculo criativo). Trataram, ambos, porém, do tema da arte e de sua 

compreensão511. 

Mas, por outro lado, a filosofia pode considerar a possibilidade de 

responder a processos anteriores a ela, historicamente. Por isso, entendo ser 

                                                
510 E aqui já se percebe, portanto, a presença das subtilitatae. 
511 HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Edições 70. São Paulo, 2010. 
GADAMER, Hans George. A hermenêutica da obra de arte;  GADAMER, Hans George, 
Verdade e Metodo I e II. além de outros textos de Gadamer. 
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plausível a aplicação da hermenêutica comtemporânea à compreensão do 

processo criativo à luz do direito de autor. 

 Pode-se pensar que a hermenêutica não é a resposta para tudo. Ou 

que ela mesma não é “a resposta correta”. De fato, a hermenêutica pode não ser“a 

resposta”, mas, ao menos, ela permite chegar à resposta correta. A uma resposta 

correta. Na produção criativa do ser humano, ao menos. É o que venho a propor 

no tocante estudo. Ocorre que, diferentemente do que ocorre com o ambiente do 

direito, no sentido de uma análise da teoria da decisão512, a discussão sobre “a 

resposta correta” não possui tanto relevo quando no “atuar artístico-criativo”. De 

toda forma, interessa a compreensão de uma eventual busca pela “resposta 

correta” pela via da hermenêutica considerando o fato de que o processo criativo 

pode ser essencialmente artístico mas inclui, como possibiidade, o “fazer 

ciência”.    

Veja-se que ao interpretar o mundo para criar, muitas respostas são 

possíveis. O ato de criação e de interpretação são atos essencialmente 

hermenêuticos e que estnao necessariamente fundidos. Mas o direito de autor não 

se importa se, em parte, pelo menos, a resposta é “a melhor resposta” ou “uma 

resposta correta”, pois a qualidade da obra não importa para a aplicação do direito 

de autor. No caso da ciência, espera-se o alcance à resposta correta, mas ainda 

assim não há que se falar em proteção em decorrência de análise qualitativa do 

resultado da criação científica, pois este fato não é importante para o direito de 

autor. 

Deve-se ter emconta, como premissa para as análises, portanto, o que 

parece óbvio: que todo o ser humano é um sujeito-criador na sua potencialidade. 

                                                
512 Como se poderá ver no curso do estudo, as questões inerentes à teoria da decisão e as 
críticas que lhe são aplicáveis são de enorme relevo no tocante à hermenêutica, mas o ato de 
criar algo espontaneamente do ponto de vista artístico é significativamente diferente do ato 
de criar algo do ponto de vista científico, que lhe exige uma mais evidenciada compreensão 
do anteriormente dado no mundo da ciência, sob pena de, no mínimo, se operar uma espécie 
de irresponsabilidade científica ou acadêmica. 
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Se,ou quando vier a criar, o sujeito-criador irá receber(alguma) tutela 

do direito de autor ou não, de forma a ser estabelecida pelo ordenamento jurídico, 

este é um fato que depende de como ordenamento jurídico é estruturado. 

Insisto: todos os seres humanos são criadores em potencial. Alguns 

levam a cabo tal potencialidade. O sujeito-criador será tutelado em decorrência 

do processo da criação e do resultado deste processo (não levando-se em conta a 

qualidade do resultado, insisto). 

Ea razão que conduz a aplicação do direito de autor sob o olhar da 

justificativa filosóficaé o que procuro alcançar. Justificativa esta que, como já 

visto, por ser filosófica não possui relação de igualdade/sinonímia, porém, com a 

natureza jurídica do direito de autor. São circunstâncias muitas vezes bastante 

diferentes, ainda que nem sempre bem compreendida a sua distinção no âmbito 

do direito de autor. 

A diferença decorre do fato, como venho insistindo, de que a natureza 

jurídica responde à pergunta o que é odireito de autor?, mas esta pergunta já é 

efetuada quando se está inserido no próprio direito. 

Quando se pergunta qual a natureza jurídica do direito de autor, já se 

pergunta escolhendo uma dentre várias espécies de direito ou já caracterizando-se 

a hipótese de aplicar uma natureza jurídica nomeada ou ainda não nomeada, à 

qual se define com ou a mais auto-excludente de significados de todas as 

definições: direito sui generis. 

Assim, as respostas são: direito de propriedade, direito exclusivo, 

direito real, direito pessoal, direito imaterial ou direito sui generis. O olhar da 

resposta é o mesmo da pergunta, e enquanto o Direito pode permitir isto, a 

filosofia, em especial a hermenêutica não o podem. Um ato interpretativo do 

direito aplicável(verificado de dentro do Direito) já é um ato combalido por 

prejuízos classificatórios, sistematizados e comparativos. Interpretar é 

compreender, já se sabe. E a pergunta sobre a natureza jurídica antecipa a 

resposta entre os enquadramentos possíveis, classificando o que muitas vezes não 

admite prévia-classificação. Somente cabendo alguma distinção, neste sentido, 
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para a nomenclatura – muito presente no direito de autor – dos direitos sui 

generis, que, ao fim e ao cabo, é “nomear ao não atribuir nome.513”  

Enquanto isto, a pergunta que pretendo responder é por que um 

direito de autor? E esta pergunta deve ser elaborada fora do entorno do ambiente 

do Direito e, evidentemente, no ambiente da filosofia, pois é esta a minha 

reflexão primordial.Isto se dá pelo fato de que esta pergunta poderia ser 

respondida da seguinte forma: não há um porquê para um direito de autor. Não 

há porque se atribuir um direito pelo ato da criação. Se eventualmente a resposta 

fosse esta, deveria ser aceita como tal. E poderia ser uma possível resposta pelo 

olhar da hermenêutica. Isto porque o ato interpretativo tira do mundo algo para 

compor o resultado do ato da criação. Há, por assim dizer, um certo conteúdo 

culturalapriori do ponto de vista do conhecimento artístico. Não o apriori 

kantiano, mas um conjunto de conhecimentos prévios que compõem a cultura e as 

manisfestações artístico-culturais e da ciência. A compreensão do quantum 

inerente a este apriori que compõe o universo cultural e o que o processo 

criativo-hermenêutico propõe como inovador ou original é o que conduz a um 

conjunto de elementos protetivos. 

De fato, porém, já se percebe que a resposta é que há um direito de 

autor, pois a esta altura isto já foi concluído no decorrer deste trabalho. Mas o 

direito de autor não é exatamente moldado sobre apreciações pouco críticas, 

como muitas vezes se observa na doutrina autoralista. E a popularização do 

direito de autor, na mesma medida em que facilitou a compreensão de muitos de 

seus fundamentos, criou condições de fortalecimentos sobre ideias equivocadas. 

Dentre o conteúdo mais negativo desta vulgarização está a utilização desmedida 

dos mantras performáticos, que, como venho insistindo, representam interesses 

muitas vezes pouco densos do ponto de vista acadêmico–científico e o que é 

                                                
513 Por isso, quando se indica que é possível, por exemplo, que o direito de autor tenha uma 
caracterização como direito temporário (se patrimonial) e permanente (se pessoal) a filosofia 
dá lastro a esta indicação. O que está fora do padrão é crer que como se trataria de um direito 
de propriedade (que pode ser uma realidade ou não) este não poderia receber uma 
classificação distinta (temporária e permanente). O fato de ser um direito de propriedade 
desde já é questionável. Além disto, e por que a atribuição do direito de propriedade não 
comportaria uma dupla classificação, especialmente pelo fato de que não se trata de uma 
propriedade ordinária, para dizer o mínimo. Ver a este respeito, neste mesmo capítulo o 
número 5.3.1.    
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ainda mais preocupante, gravemente desviantes das motivações justas do direito 

de autor.   

Por estas breves palavras, deve-se compreender que o direito de autor 

deve ser lido com a complexidade que o seu modo de nomear não denuncia, 

portanto, não somente como uma espécie de“direito de cópia” (copyright) ou um 

simples “direito de autor” (droit d’ auteur). Não se compreende a complexidade 

do direito de autor pelo(s) nome(s) que esta categoria jurídica ostenta, muito pelo 

contrário. 

Para compreender a complexidade da categoria jurídica é 

fundamental compreender o sujeito criador, que possuicapítulo à parte. 

O sujeito-criador, por sua vez, estará inserido no círculo hermenêutico 

de modo a fazer surgir formas de expressão suscetíveis de percepção pelos 

sentidos e que se originam no interior do círculo criativo do qual faz parte 

estepróprio sujeito-criador.  Se a hermenêutica não é resposta para tudo, ela é a 

resposta para compreender o que significa o conceito de criação e como se 

justifica a proteção do sujeito-criador, ao menos sob o olhar atento que deveria 

partir do direito de autor (ou para o direito de autor).Se assim o é, seria até 

mesmo pretensioso imaginar que a hermenêutica não poderia ser a resposta para 

buscar a origem do processo criativo que justifique a tutela do sujeito-criador514.  

Como já foi visto nos capítulos anteriores, um problema de grande 

monta no campo do direito de autor – e que é o problema central que procuro 

discutir neste estudo – é a análise das justificativas para que um sujeito criativo 

                                                
514O cultivo de uma aptidão é o desenvolvimento de algo dado, de modo que seu exercício e 
cultivo são um mero meio para o fim. Assim, o material de ensino de uma manual de 
linguagem é um meio e não um fim. Sua apropriação serve apenas para o domínio da 
linguagem. Na formação, ao contrário, é possível apropriar-se totalmente daquilo em que e 
através do que alguém é instruído. Nesse sentido, tudo o que ele assimila integra-se nele. 
Mas na formação, aquilo que foi assimilado não é como um meio que perdeu sua função. Na 
formação adquirida nada desaparece, tudo é preservado. A formação é um conceito 
genuinamente histórico, e é justamente o caráter histórico da conservação o que importa 
para a compreensão das ciências do espírito. (O sublinhado está em itálico no texto 
original) (grifei). GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de 
uma hermenêutica filosófica, 9a edição. Editora Vozes. Petrópolis, 2008. p. 46  à 47. 
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possa ser protegido com exclusividade515por meio de atribuições de direito por 

fazer surgir uma criação do domínio das artes, da cultura e/ou das ciências. 

Este aspecto elementar do direito de autor é, em verdade, o próprio 

fundamento de sua existência, uma vez que se alguém deve ser remunerado ou 

premiado por algo que criou, deve ser justificada esta remuneração ou premiação 

do ponto de vista filosófico. 

As justificativas porém, tem se baseado no equilíbrio da equação 

entre o que é “dado” ao criador pela “sociedade” e (considerando que o mundo 

está posto antes de sua chegada) e o que o criador consegue criar por sua 

capacidade subjetiva de criação (portanto, considerando sua condição de ser-no-

mundo - como um criador - ou como indico, sujeito-criador).  

Ou seja, o sujeito-criador não cria “absolutamente sozinho” (pois há 

algo que já está posto antes de sua “chegada”), mas ao mesmo tempo as obras não 

estão simplesmente prontas e à disposição de todos (já que há necessidade de 

tradução do meio sensível ao inteligível516), há uma participação subjetiva, mas 

há também, uma valoração da ordem do ambiente que o sujeito ocupa517. 

Do ponto de vista da hermenêutica, porém, nenhuma criação 

artística é totalmente construída nem totalmente dada/recebida. Isto porque 

ela necessariamente deve surgir no/do sujeito-criador que está no mundo. Este 

estar no mundo inclui fundamentalmente compreender o mundo e interpretá-lo (e, 

na perspectiva das três subtilitatae, aplicar o conhecimento e a interpretação ao 

processo criativo). 

                                                
515Ainda que em algumas ocasiões e circunstâncias a exclusividade não esteja presente no 
direito de autor, deve ser compreendida esta espécie de clásula geral. 
516 Aqui não se pode confundir a capacidade do sujeito-criador de “tradutor” do que sente 
para formas de expressão que transferirão a sua percepção (ou equivalente) para terceiros e o 
fato de que o que é sensível também é, de certa forma, inteligível. 
517Neste sentido, vale lembrar o entendimento de MERLEAU-PONTY quando este indica, 
corretamente que:Se desde o nascimento sou projeto, impossível distinguir em mim o dado e 
o criado, impossível, portanto, designar um gesto que não seja senão hereditário ou inato e 
que não seja espontâneo, mas também um só gesto que seja absolutamente novo em relação 
a esta maneira de estar no mundo que me é desde o início. MERLEAU-PONTY, Maurice. A 
dúvida de Cézanne. In: Textos Selecionados. Editora Abril. São Paulo, 1984. p. 122. 
(Coleção Os Pensadores). 
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Entendo que a proteção deste ato interpretativo-criativo e a tentativa 

de equilíbrio vem sendo indicada como um elemento necessário à compreensão e 

aplicação do direito de autor, ainda que não tenha sofrido influência da 

hermenêutica por meio do que eu denomino de hermenêutica da criação artística 

(que, ao fim e ao cabo, é a tentativa de compreensão do que é o processo criativo 

à luz do direito de autor). O confronto entre o aporte individual do sujeito-criador 

e o que ele recebeu do mundo como contributo que o conduziu (ou para o 

conduzir) à criação é talvez o ponto de maior relevo nas discussões de direito de 

autor, desde o seu surgimento efetivo e ainda preambular como categoria jurídica 

no início do século XVIII518. 

                                                
518 O quanto decorre da criação do ponto de vista do que não seja o sujeito-criador e das 
circunstâncias perceptíveis do mundo e é trazido sob a forma de criação artística ou 
científica não é um tema exclusivo do direito nem mesmo da filosofia. A preocupação sobre 
o modo como se dá o processo criativo também encontra interesse na psicanálise, 
antropologia, sociologia, entre outras áreas do conhecimento. Especificamente sobre a 
psicanálise releva indicar o texto de FREUD, Sigmund. Escritores criativos e devaneio. 
Disponível emhttp://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-
1908.html, acessado em 27/03/13. Freud estabelece no texto comparações entre o ato de 
brincar da criança e e o ato de escrever do escritor criativo (adulto), indicando a importância 
dos jogos da infância no processo criativo e como os destinatários dos textos (os leitores) os 
recebem e absorvem na condição de texto que lhe foi trazido sob uma forma fantasiosa, que 
pudesse seduzir o destinatário. Desta forma, o pai da psicanálise aponta para um tema de 
enorme importância, que é a capacidade do sujeito-criador em transformar um certo olhar do 
mundo (que poderá ser fantasioso e decorrente de sua infância) em obra suscetível de 
compreensão (e emoção) por parte do seu destinatário. Esta compreensão decorrerá, 
obviamente, da capacidade do escritor criativo tornar palatáveis, sob a forma de texto, as 
suas fantasias. Esta atuação, tal como se pode imaginar, decorre de um processo criativo e 
que interessa ao direito de autor examinar em que medida e em qual locus se encontra tal 
criatividade, para que possa ser atribuído um efetivo direito e, em que medida. Sobre o texto 
de Freud, cabe a indicação de sua parte final: […]o indivíduo que devaneia oculta 
cuidadosamente suas fantasias dos demais, porque sente ter razões para se envergonhar das 
mesmas. Devo acrescentar agora que, mesmo que ele as comunicasse para nós, o relato não 
nos causaria prazer. Sentiríamos repulsa, ou permaneceríamos indiferentes ao tomar 
conhecimento de tais fantasias. Mas quando um escritor criativo nos apresenta suas peças, 
ou nos relata o que julgamos ser seus próprios devaneios, sentimos um grande prazer, 
provavelmente originário da confluência de muitas fontes. Como o escritor o consegue 
constitui seu segredo mais íntimo. A verdadeira “ars poetica” está na técnica de superar 
esse nosso sentimento de repulsa, sem dúvida ligado às barreiras que separam cada ego dos 
demais. Podemos perceber dois dos métodos empregados por essa técnica. O escritor 
suaviza o caráter de seus devaneios egoístas por meio de alterações e disfarces, e nos 
suborna com o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos oferece na apresentação de 
suas fantasias. Denominamos de prêmio de estímulo ou de prazer preliminar ao prazer 
desse gênero, que nos é oferecido para possibilitar a liberação de um prazer ainda maior, 
proveniente de fontes psíquicas mais profundas. Em minha opinião, todo prazer estético que 
o escritor criativo nos proporciona é da mesma natureza desse prazer preliminar, e a 
verdadeira satisfação que usufruímos de uma obra literária procede de uma libertação de 
tensões em nossas mentes. Talvez até grande parte desse efeito seja devida à possibilidade 
que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos deleitarmos com nossos próprios 
devaneios, sem auto-acusações ou vergonha. (FREUD, Sigmund. Escritores criativos e 
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Ocorre que no século XVIII ainda não havia ocorrido a viragem 

linguística e a invasão da  filosofia pela linguagem e portanto, a discussão que 

proponho não seria possível naquela ocasião.  

Este sensível aspecto (tentativa de equilíbrio) aparece em diversas 

relações fundamentais do direito de autor, como por exemplo nos seus 

“catálogos” de limitações519 (para possibilitar um maior acesso a obras por parte 

de terceiros que não o titular) e na própria condução do tema do período de 

proteção por meio da atribuição de exclusividade ao criador (quando a 

questão tratar de direitos exclusivos), em oposição ao ingresso da obra no 

domínio público, situação que tornará prescindível o requerimento para seu uso. 

Ocorre que esta problemática tem sido vista excessivamente sob o 

viés comercial, considerando-se a necessidade de circulação de obras para a 

sociedade, ou mesmo sob o viés do confronto (muitas vezes forçoso) entre o 

conteúdo das liberdades e a proteção pela exclusividade típica do direito de autor, 

como se a necessidade de pagamento pelo uso de obras, por exemplo, fosse uma 

violação do acesso à cultura520. 

                                                                                                                                                  
devaneio. parte final.). Por fim, devo salientar que no entender de Freud a verdadeira ars 
“poetica” está na superação do sentimento de repulsa, está diante de uma capacidade 
consciente ou inconsciente do sujeito-criador em transpor este obstáculo, de modo criativo. 
Por este motivo, entendo que lhe deve ser atribuída a condição de sujeito-criador, cujo 
direito de autor será aplicável nas condições legalmente determináveis. Este viés 
psicanalítico em nada prejudica a existência do círculo criativo e as concepções filosóficas 
que proponho. 
519 O uso de limitações ou exceções está presente nas leis nacionais do sistema de droit 
d’auteur, enquanto que em países de sistema de copyright o seu equivalente é o instituto do 
fair use. O sistema romano-germânico a expressão deveria ser sempre limitações e nunca 
exceções. 
520Este confronto tem desvalorizado o próprio direito de autor, considerando, inclusive, que 
parte dos ilícitos penais e civis acabam sendo desconsiderados/desvalorizados como atos 
ilegais e, a contrario sensu, valorizados como comportamentos admissíveis, destruindo, até 
mesmo a força coercitiva do Direito. Neste sentido, vale lembrar o que indica Peces, Barbaet 
al., na obra Curso de Teoría del Derecho segue-se o texto: [...]no direito se produz uma 
inter-relação entre liberdade e coação: o Direito pode ser um mecanismo para assegurar a 
liberdade de todos, mas para isso é imprescindível a presença de dimensões coativas.” 
(PECES BARBA et al.2000). Isto se dá, somente para citar alguns exemplos, em relação a 
compras de produtos piratas ou a busca de arquivos digitais musicais e audiovisuais na 
Internet. Estas condutas deixam de ser consideradas graves, pela sociedade, numa relação 
dúbia que indica dois aspectos: 1 – que a força do direito de autor, em alguns aspectos vem 
diminuindo em decorrência de novas relações jurídicas que precisam ser reequilibradas; 2 – 
que esta mesma força precisa ser restabelecida pela readequação das relações jurídicas com 
um direito de autor mais moderno. Ainda assim, as correntes libertarias ou libertarianistas 
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\Por outras vezes se faz a análise da possibilidade de se compreender 

o direito de autor do ponto de vista filosófico e a sua justificativa, mas somente 

considerando a natureza jurídica do direito de autor, o que configura uma outra 

discussão. Discussão relevante, é bem verdade, mas diferente da que proponho e 

muitas vezes confundidas entre si no senso comum autoralista. 

Trata-se, muito amiúde, de conflitos da ordem comercial e da ordem 

de distintos interesses que, ainda que se baseiem em aspectos exclusivamente 

comerciais ou jurídicos e, ainda que sejam legítimos, mostram que é necessário 

dar um “banho de filosofia” (utilizando uma expressão de Streck) para se 

realinhar o terreno com vistas aos combates de uma realidade filosófica, há muito 

esquecida. 

Aliás, é bom que se adiante um problema: entendo que dentre os 

desvios filosófico-comportamentais que contribuem para o déficit filosófico do 

direito de autor há uma de enorme gravidade que é utilização de verdadeiros 

“mantras” ideológicos que acabam por esvaziar o conteúdo semântico de algumas 

expressões e direitos, como a utilização de expressões como “o direito de autor 

viola a liberdade de acesso à cultura”, “o direito de autor é contrário à liberdade 

de expressão” (bradado por posturas libertarianistas) e “é preciso garantir os 

direitos dos autores” (bradado por posturas dos conservadores). Insisto, o direito 

de autor não é somente o terreno onde se dão estas discussões, ele é a própria 

solução para os conflitos, mas sem a observação filosófico-hermenêutica, este 

terreno será sempre artificializado por posturas ideologizadas 521. É preciso 

encontrar o equilíbrio numa ordem natural das coisas. 

A discussão, portanto, se dá na ordem do que se pode fazer com as 

ideias que tenham sido trazidas ao universo inteligível por alguma forma de 

expressão, e a discussão que proponho é anterior, do ponto de vista filosófico, a 

                                                                                                                                                  
deveriam, em linhas gerais, utilizar de argumentos efetivamente honestos do ponto de vista 
intelectual, sem a permissão de expressões retóricas vazias e cujo significado é 
excessivamente maleável, tais como: “a informação deve ser livre” ou que o acesso às obras 
é importante para a criação de novas obras, como se isto significasse dizer, gratuito. 
521 Sobre os “conflitos mântricos”  do direito de autor, ver capítulo 6. 
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este aspecto. Minha questnao se refere ao porquê proteger algo que ocorre com a 

transposição do sensível para o inteligível. 

Somente para citar um exemplo, ainda que seja mais do que evidente 

que o interesse pela diminuição do prazo de proteção decorre de um interesse pela 

liberação das obras protegidas ou a flexibilização do uso na Internet por uma 

liberação dentro do próprio sistema de direito de autor 522 , a justificativa 

tradicionalmente utilizada é que o autor deve devolver à sociedade o que dela 

recebeu, e isto se daria sob a forma de uma flexibilização do direito de autor. 

Por outro lado, é bastante atual a discussão inerente à possibilidade de 

acesso a obras por meio de mecanismos típicos das novas tecnologias, e a Internet 

novamente se inclui, como se o simples fato de haver alguma cobrança por parte 

do autor (sujeito-criador) indicasse uma ofensa à liberdade criativa de terceiros. 

Outro argumento sempre presente indica que, como a Internet e as 

novas tecnologias não permitem um controle das obras, estas não mais deveriam 

receber a tutela do direito de autor como se pudesse extrair alguma relação lógica 

deste fato.E, com isto, o uso das obras passaria a ser livre. 

O ponto que pretendo salientar, porém, é que se a justificativa para o 

equilíbrio é de ordem econômica (e sempre é, ainda que disfarçadamente), não é 

razoável, para dizer o mínimo, pretender a resolução dos conflitos por meio do 

socorro a fundamentos filosóficos523. 

Discussões filosóficas devem ser solucionadas na esfera filosóficas e 

econômicas na seara econômica, somente para pontuar uma presença marcante 

entre conflitos comuns no ambiente do direito de autor. O presente estudo se 

refere às análises filosóficas que justificam a existência do direito de autor e 

aponta os desvios implementados por muitos autoralistas para justificar 

equivocadamente justificativas filosóficas aplicadas por meio de leitos de 

procusto e, ainda mais, a utilização dosmantras performáticos do direito de autor. 

                                                
522 E aqui me refiro aos dois sistemas, copyright e droit d´auteur e droit voisins. 
523Sob pena de retóricas artificiais e vazias do tipo: informação deve ser livre e os vastos 
mantras performáticos analisados e criticados no decorrer do estudo. 
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Neste sentido, proponho que a análise se deva dar numa ótica 

efetivamente filosófica e, no meu entender, por meio da compreensão da 

hermenêutica contemporânea, mormente aquela desenvolvida por Martin 

Heidegger e Hans-Georg Gadamer. 

Assim, se a justificativa para a atribuição do direito de autor (seja de 

natureza exclusiva ou não) tiver que ser dada numa ordem da filosofia524 deve-se 

utilizar argumentos da ordem filosófica, mas o resultado desta equação não 

poderá ser utilizado com um viés econômico. Paret do que pretendo no presente 

estudo é criar condições para que não se possa buscar resposta filosóficas com o 

interesse que não seja, simplemente, q busca pela verdade do direito de autor. 

5.2. A criação artística é o próprio resultado hermenêutico da 

percepção factual (do mundo) por parte do sujeito-criador. 

Compreendidos os antecedentes do tema em análise, há de se recordar 

que a arte, apesar de (poder) parecer desnecessária ao desenvolvimento do 

ser humano, para muitos é a própria razão de sua existência e combate  

contra as angústias, sendo, portanto (deste ponto de vista, considerado) um 

fim em si mesmo. Por outro lado, há uma condição auto-fomentadora e retro-

alimentadorana arte que a conduz a uma potencialidade criativa – e, como 

consequência no direito de autor - protetiva de todos os sujeitos que façam parte 

do contexto cultural-social, na qualidade, indistinta, de potenciais sujeitos–

criadores de obras do domínio das artes, da cultura e/ou das ciências. 

O artista, criador, consegue trazer algo do universo sensível para o 

inteligível e é esta sua capacidade que conduz a toda problemática ora análise. O 

que permite esta tradução do sensível para o inteligível é, como se verá, a 

hermenêutica, que se apresenta no ambiente da linguagem. 

Esclareço que essa “passagem” do sensível para o inteligível não 

representa um retorno ao dualismo platonista. Na verdade, o sensível, aqui, quer 

                                                
524 Como poucos autores propuseram explicitamente, tais como Drahos, Merges, Fisher, 
Buydens no exterior  e Gonzaga Adolfo, Carboni e Leite no Brasil entre muitos outros 
poucos. 
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dizer “a priori compartilhado”, pré-compreensão, estrutura compreensiva; já o 

inteligível significa “a explicitação do que se compreendeu”. Afinal, como diz 

Gadamer, interpretar é explicitar o compreendido. 

A criação artística, por sua vez, se dá na linguagem e, desta forma, a 

linguagem é o locusonde aparece a manifestação artístico-criativa conduzida pelo 

sujeito-criador. 

Ora, se o simples falar inerente a uma comunicação prática e objetiva 

pressupõe a presença (domínio e compreensão) da linguagem, o falar para o 

outro por meio de uma criação artística525com mais razão necessitará que a 

linguagem esteja acentuadamente presente e seja parte do sentido e do modo com 

que se “comunica artisticamente”.526 

Não se deve, porém, efetuar qualquer discussão de mérito quanto ao 

objeto da fala, quanto ao discurso, pois aqui trato a fala como algo mais simples 

do que uma criação, desprezando que há falas de determinados sujeitos que 

efetivamente podem exigir mais esforço interpretativo do que obras de simplória 

compreensão. 

Como já foi dito, a linguagem, antes de tudo, é intranscendível527. É a 

linguagem que possibilita o desenvolvimento da criação. E como indicou 

Rohden, não há fechadura que resista à entrada de Hermes528. Seja ela literária, 

musical ou pictórica, a linguagem não pode ser aprisionada por ser considerada 

“uma coisa” entre a criação e o criador. A linguagem não é algo que se utiliza 

                                                
525Científica também, mas aqui a criação artística se destaca como paradigma. 
526  Falar é, em verdade, também uma mediação do pensar para o indivíduo. O pensar 
constitui-se por uma fala interior, e, nesse sentido, a fala é apensa o próprio pensamento 
constituído. Onde aquele que julgou necessário fixar o pensamento para si mesmo aí 
também surgirá uma arte do discurso, transformação do original, e, consequentemente, será 
também necessária uma interpretação.SCHLEIERMACHER, Friedrich, D. E.Hermenêutica 
e Crítica, Volume 1. Editora Unijuí. Ijuí, 2005. p. 93 à 94.   
527D’AGOSTINI, Franca. Analíticos e continentais. Editora Unisimos. São Leopoldo, 1997. 
p. ___ . 
 
528 ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica, Entre a linguagem da experiência e a 
experiência da linguagem. Editora Unisinos. São Leopoldo, 2002. p. 169. 
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como simples ferramenta, mas faz parte do processo, considerando-se a 

linguagem na perspectiva do linguistic turn (a virada/viragem linguística)529. 

O entendimento da hermenêutica contemporânea, iniciada com 

Schleiermacher, depois comDilthey e ainda muito mais propalada tanto por 

Heidegger (na filosofia hermenêutica) como posteriormente Gadamer (na 

hermenêutica filosófica), de que a linguagem não é  uma terceira coisa que se 

interpõe  entre o sujeito e o objeto a ser interpretado (mas como parte do círculo 

hermenêutico). Ela é condição de possibilidade do ser no mundo. Isso, àtoda 

evidência, deve ser observado também pelos autoralistas, para que se possa 

compreender o porquê, do ponto de vista filosófico, da criação artística dever ser 

protegida pelo direito de autor e, por outro lado, porque não o podem as ideias530. 

                                                

529A expressão linguistic turn pode ser utilizada também como giro linguístico, viragem 
linguística ou virada linguística, sendo certo que Richard Rorty atribui a sua criação a 
Gustav Bergman na ocasião da publicação da obra denominada The Linguistic Turn - Essays 
in Philosophical Method que R Rorty publicou na qualidade de editor, no ano de 1967. 
Posteriormente, o próprio Rorty, adepto inicialmente da filosofia analítica em geral, passou a 
refutá-la: O que Gustav Bergmann batizou como “a virada linguística” foi uma tentativa 
bastante despreparada de manter a filosofia enquanto uma disciplina basilar. A ideia era 
demarcar um espaço para o conhecimento “a priori”, no interior do qual nem a sociologia, 
nem a história, nem a arte, nem a ciência natural poderiam se introduzir. Era uma tentativa 
de de encontrar um substituto para o “ponto de vista transcendental” de Kant. Supunha-se 
que a substituição de noções como “mente” ou “experiência” por “significado” fosse capaz 
de assegurar a pureza e a autonomia da filosofia, à medida que a provia com uma temática 
não empírica. (grifei). RORTY, Richard. Ensaios sobre Heidegger e outros – escritos 
filosóficos 2. Editora Relume Dumará. Rio de Janeiro, 1999. p. 75. 

530  A concepção de que as ideias não são objeto de proteção do direito de autor está 
assentada e presente nos dois sistemas principais, droit d’auteur e copyright. Ocorre que este 
fundamento tornou-se de tal modo universal que não permite abertura de discussões quanto 
ao que isso significa, mormente do ponto de vista filosófico. E, exatamente por isso se faz 
necessária à reflexão filosófica sobre o processo de criação e os seus fundamentos, como já 
fiz antecipadamente neste texto. Por outro lado, há dois pontos importantes a serem lançados 
à discussão: quando se fala em possibilidade de proteção de expressão de ideias se está no 
universo da discussão do objeto de proteção ou do sujeito criativo. Ocorre que do ponto de 
vista filosófico e da compreensão do circulo hermenêutico não se deve fazer acentuada 
distinção entre criação-obra e criador-artista, pois ambos estão intrinsecamente relacionados 
e, considerando-se que a criação artística, em meu entender, é interpretação, e por sua vez, 
compreendendo-se que a linguagem não é mais uma simples ferramenta hermenêutica entre 
o sujeito e o objeto, a obra está no sujeito, que, por sua vez, está na obra, como a parte e o 
todo. Não se atentaram parte dos autoralistas que, por esta razão, subsiste a dificuldade em 
se criar uma doutrina autoralista que não seja cindindo-se esta relação, obra (objeto) e autor 
(sujeito). Esta cisão, porém, não pode atravessar a compreensão filosófica de que criador-
criação estão indissoluvelmente relacionados na sua essência.  
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A criação artística é o próprio resultado hermenêutico da 

percepção factual do criador, por meio dos elementos de sensibilidade 

artística que o compõem e de sua visão de mundo (Weltanschauung), que se 

dá por meio dos sentidos, considerando-se o significado que se quer dar 

àqueles elementos. Esta manifestação faz uso da linguagem, como já disse. 

Mas o compreender que se faz uso da linguagem não é a totalidade da 

problemática, considerando que outros conceitos precisam ser adaptados para 

conclusão da inserção das teses hermenêuticas à concepção do porquê da 

proteção da criação artística. 

Desta forma, o padrão estabelecido – a necessidade de se equilibrar 

direito de autor como direito exclusivo531) com direito de acesso às obras ou 

direitos inerentes à liberdade criativa em geral – é observado já fora do enfoque 

filosófico532, o que configura um erro. Neste sentido, a relação de (necessário) 

equilíbrio entre o uso (e o anterior acesso) de uma obra e a criação (e a proteção 

pela exclusividade pelo direito de autor), não se dá num plano 

econômico/comercial ou mesmo indo mais além, puramente legal. Dá-se, 

portanto, num plano filosófico ao compreender que o outro e a resultante da sua 

manifestação criativa merecem proteção e decorrem da total liberdade e 

possibilidade existencial da obra. E, no mais, ocorre num ambiente de criação 

que, apesar de irrepetível, pode trazer semelhanças. Por esta razão de ordem 

filosófica o direito de autor protege a criação e condena o plágio, o que configura 

um exemplo de concepção filosófica compreendida por um valor efetivamente 

moral, seja da relação estabelecida entre o plagiador e o plagiado e memso entre 

estes com o público que terá acesso ao resultado do plágio. 

Enfim, há de se compreender a necessidade de apontamento de uma 

razão hermenêutica pura no processo de criação artística para, somente 

posteriormente, se partir às análises do Direito, da Economia e dos conflitos entre 

                                                
531  Ou mesmo que se trate de direito de natureza não exclusiva, como o direito de 
remuneração. 
532E muitas vezes falacioso como indico no capítulo 6. 
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estas categorias de análise533 (como também outras) e no próprio interior de cada 

uma delas. 534 

5.3.Da impossibilidade de enclausuramento de todas as 
manifestações criativas decorrentes do círculo criativo. De porque a 
proteção exclusiva das ideias é ofensiva (também) à hermenêutica 
contemporânea. 

Como já indiquei, há de se efetuar uma análise previamente 

hermenêutica do processo de criação artística para somente então partir-se para as 

análises extra-filosóficas. 

O processo criativo, portanto, se dá no que em breve definirei como o 

círculo criativo, mas que, desde já vale indicar, compreende uma percepção 

particular do mundo em conjunto com o ambiente cultural pré-existente. Para 

referenciar-se ao círculo criativo é fundamental compreender a figura do círculo 

hermenêutico. 

O exame acurado do que previamente existe e o que é oriundo do 

sujeito-criador nunca será suficiente para estabelecer um corte radical da origem 

de suas contribuições. Ou seja, o processo criativo impõem uma amalgamento 

entre o sujeito-criador e o ambiente sócio-cultural. Isto se refere às manifestações 

artísticas ou às ideias que as comportam, o que deve ser observado com um olhar 

de grande densidade crítica, e a não permitir excessos na compreensão da origem 

filosófica para que, posteriormente, não lhe sejam aplicados direitos excessivos. 

No que tange às ideias, em particular, há de se atuar com especial atenção. 

Por estes mesmos motivos, e que já expus, não se pode atribuir 

exclusividade excessiva (por exemplo, aplicando-se o conceito protetivo de 

direito de autor às ideias), pois lembrando a lapidar frase de Heidegger, se a 

linguagem é a casa do ser, proteger por meio de exclusividade as idéias é tornar 

                                                
533 Entre Direito e Economia, por exemplo, ao se analisar se há um valor agregado ou não 
nos produtos culturais e se o sujeito-criador pode ou deve abrir mão de sua participação, ou 
deve ser remunerado de forma proporcional ao que os demais componentes da cadeia 
produtiva do bem cultural. 
534 No caso do Direito, por exemplo, ao se analisar se o direito do autor invade a seara da 
liberdades, tais como liberdade de criação, liberdade de acesso à cultura, liberdade de 
imprensa. 
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alguém “senhor das ideias”, é enclausurar todas as modalidades de expressão 

possíveis pela negativa de sua “libertação” em consequência da exclusividade 

previamente atribuída à sua potencial criação e, portanto, de um eventual e 

surgimento de quaisquer outars formas de expressão. 

Daí que enclausurando-se a linguagem (por que afinal, neste sentido, 

é o que seria a ideia, a expressão potencial) por meio de um engessamento e 

conduzindo à impossibilidade de libertação das ideias sob nenhuma expressão 

criativa (no sentido de enclausurar a linguagem – e consequentemente o sujeito-

criador) se estaria enclausurando o próprio ser (neste sentido visto como o 

sujeito-criador potencial). 

Neste sentido, portanto, e como já antecipei, não se pode atribuir um 

direito que contemple exclusividade às meras ideias e sim à forma que se dará a 

elas. E aqui, deve ser compreendida forma como não uma “espécie de forma”, 

mas no sentido de expressão específica e determinada, individualizável. 

Exatamente por isso, não se pode impedir a manifestação do sentimento artístico 

de um criador porque deste modo se estaria enclausurando a linguagem e, 

portanto, desconstituindo filosoficamente o conceito da criação de um ser 

(potencialmente) criativo. Ou seja, por este motivo, uma hermenêutica da criação 

artística viso sob a perspectiva do círculo hermenêutico como espaço-momento 

de criação não permitiria nunca a proteção da ideias por meio de exclusividade 

que lhe fosse atribuída porque desconstituiria a compreensão do próprio círculo 

criativo.O enclausuramento das ideias dissolveria a noção de possibilidade de 

criação existente no círculo criativo. 

A concepção de que as ideias não são objeto de proteção do direito de 

autor está assentada e presente nos dois sistemas principais, tanto droit d’auteur 

quanto copyright. Ocorre que este fundamento tornou-se de tal modo universal 

que não permite abertura de discussões quanto ao que isso significa, mormente do 

ponto de vista filosófico. E, exatamente por isso se faz necessária a reflexão 

filosófica sobre o processo de criação e os seus fundamentos. 

Por outro lado, há dois pontos importantes a serem lançados: quando 

se fala em possibilidade de proteção de expressão de ideias se está no universo da 
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discussão do objeto de proteção do sujeito-criador. Ocorre que do ponto de vista 

filosófico e da compreensão do círculo criativo não se deve fazer acentuada 

distinção entre criação e obra e criador e artista, pois ambos estão 

intrinsecamente relacionados, e considerando-se que a criação artística, em meu 

entender, é interpretação do/no mundo, e por sua vez, compreendendo-se que a 

linguagem não é uma “ferramenta” intermediária hermenêutica entre o sujeito e o 

objeto, a obra está no sujeito, que está na obra, como a parte e o todo. 

Não se atentaram parte dos autoralistas que, por esta razão, persiste a 

dificuldade em se criar uma doutrina autoralista que não seja cindindo-se esta 

relação, obra (objeto) e autor (sujeito). Esta cisão, porém, não pode atravessar a 

compreensão filosófica de que criador-criação estão indissoluvelmente 

relacionados. Esta simples questão já justifica que haja a aplicação de um direito 

de autor ao sujeito-criador535. 

Ocorre que do ponto de vista do ser criativo (do sujeito-criador 

potencial) toda a interpretação é irrepetível536 e do ponto de vista filosófico uma 

obra nunca será igual à outra e todas são permitidas se as sua origens forem 

distintas, se a criação for espontânea e filosoficamente livre. Neste sentido, a 

proteção recairá sempre e somente sobre a forma e nunca sobre o conteúdo. Este 

seria um problema no enfoque da hermenêutica ao direito de autor, pois 

dificultaria a análise do plágio como circunstância violadora do direito de autor e, 

em especial, o plágio em que o sujeito-criador involuntariamente o promoveu. 

Desta forma, do ponto de vista do ser criativo (sujeito-criador), é 

como se houvesse “uma resposta correta” (um resultado “obreiro537”) para cada 

“sentimento criativo” que se manifestasse de determinado modo, em 

determinadas condições, em determinadas circunstâncias e, com determinado 

resultado a que se denomina criação artístico-cultural. Ao se permitir a proteção 

de simples ideias se estaria transformando artificialmente um sujeito-criador na 

                                                
535 E aqui, devo reiterar, incluido neste conceito de sujeito-criador também o intérprete. 
536 Valendo também lembrar que a hermenêutica trabalha a partir da produção de sentidos – 
Sinngebung. 
537 Aqui com o devido cuidado para não confundir o conceito de obreiro com o conceito de 
direito do trabalho, de execução de uma função laboral, de atividades laboral ou equivalentes 
a estas ideias. 
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sua potencialidade(por alcançar uma determinada ideia) num sujeito-criador  

efetivamente concretizador(das ideias em obras), misturando-se o conceito de 

obra com o de ideia e o do potencial criador (sujeito–criador (potencial)- aquele 

que “obteve/alcançou” uma ideia) com o do efetivo criador (sujeito–criador 

(efetivo) - aquele que desenvolveu a ideia sob determinada forma).  

A criação (artísticae/ou intelectual), portanto, é interpretação538 . É 

compreensão do mundo e também do dado em outras obras pré-existentes (nas 

obras dadas) na geração/criação do criado, na própria compreensão, no sentido 

elaborado/desvelado pelo sujeito-criador539. É criação que surge no ambiente do 

intérprete 540  sob o olhar dos três existenciais (existencials) indicados por 

                                                
538 A interpretação aqui não se atribui no sentido de interpretação como motivação/objeto de 
proteção dos direitos conexos, mas como interpretação no sentido filosófico de ver-o-mundo. 
  
539 Ocorre que, como afirma Gadamer, A compreensão não é uma transposição psíquica. O 
horizonte de sentido da compreensão não pode ser realmente limitado pelo que tinha em 
mente originalmente o autor, nem pelo horizonte do destinatário para quem o texto foi 
originalmente escrito. (Gadamer, …) 
540 Dentre as muitas correntes libertarianistas ou relativistas que tem como interesse diminuir 
a aplicação de pressupostos de direito de autor (especialmente do sistema droit d’auteur) os 
argumentos que conduzem à diminuição dos direitos aplicáveis surgem de aspectos ou 
inerentes a liberdades. O autor português, Vasco Pereira da Silva, indica questões referentes 
tanto a razões econômicas quanto aquelas de interesse das liberdades, tratando de analisar, 
inclusive, o importante viés constitucional e basilar tantas vezes esquecido pelos autoralistas. 
O problema é que o autor quer trazer ao ambiente da criação sujeitos que não possuem 
qualquer possibilidade de serem considerados criadores da obra protegida. Em algum 
momento o autor resolve estabelecer a distinção (ou a identificação dos sujeitos que se 
referem à proteção constitucional da cultura).Defende, posteriormente, que o direito à 
criação cultural tem como sujeitos, além  do criador da obra, que está em primeiro lugar, 
outros sujeitos. Indica o autor que [...] o âmbito de proteção subjetiva deve ainda ser 
alargado a todos aqueles que medeiam entre a criação e o trazer a público da obra 
intelectual (muitas vezes substituindo-se aos artistas no processo da sua publicitação, 
divulgação ou mesmo comercialização[...] (Silva, 2007). E indica os referidos sujeitos, entre 
outros: editoras, agentes artísticos, produtores, mecenas e citando Ipsen indica que os 
mediadores do artista (Mittler der Kunst) cuja atividade é condição de realização da obra de 
arte, para que esta encontre seus públicos, também fazem parte do processo. Com a devida 
vênia ao autor, que de fato se debruçou sobre importantes temas inerentes aos direitos 
fundamentais, entendo que este pensamento está completamente equivocado em sua mais 
pura essência, qual seja, a própria origem da criação artística. O criador é unicamente aquele 
que possui a possibilidade e  capacidade de desenvolver e trazer do mundo das abstrações 
psicológicas, sensíveis - do universo não palatável extra-sentidos - as sensações que irão se 
configurar como criações artísticas. Não há a menor hipótese de se considerar autor alguém 
que não tenha efetivamente sido o sujeito que possibilitou este nascimento da criação. Pode-
se utilizar os argumentos que se entender para atribuir a titularidade ou autoria originária a 
qualquer outro que não o autor, mas esta atribuição será sempre uma ficção do universo 
jurídico, seja nas contemplações de titularidades derivadas ou mesmo na consideração de 
criações como de pessoas jurídicas. Até mesmo o argumento que se possa utilizar com que a 
criação decorre da percepção humana do que está no mundo, e que, portanto, o criador ser o 
remetente criador de algo novo (ou fio condutor de algo novo, no ambiente das artes) ainda 
nestas circunstâncias não há que se falar em atribuição do conceito de criador a um terceiro 
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Heidegger (aquisição prévia –Vorhabe; vista prévia -Vorsichte antecipação - 

Vorgriff541). É isto que justifica compreender que a interpretação (exteriorizada) 

sob uma determinada forma, permite a exclusividade, desde que esta 

exclusividade não impeça a livre criação, desde que a nova criação não seja 

ofensiva da anterior, ou uma mera cópia. Isto se dá num ambiente filosófico e, 

mais precisamente, hermenêutico, e não econômico ou comercial542, e afirmo isto 

para afastar as teses divulgadas pelos autoralistas para a identificação da 

problemática contemporânea do direito de autor, que sejam baseadas em 

fundamentos econômicos. 

Diante dos argumentos apresentados, há de se compreender, que no 

entender da hermenêutica contemporânea, o processo de criação artística está 

                                                                                                                                                  
que não este mesmo sujeito,o qual efetivamente trouxe  a possibilidade de transformar um 
vazio artístico, ainda que com cores de outras criações anteriores, em algo novo e perceptível 
aos sentidos. Um mecenas, portanto, não poderia, em nenhuma hipótese ser comparado ao 
criador da obra que participa por meio do mecenato, por mais que sua condição seja a de 
possibilitador da divulgação da obra. Entendo, quando indica o autor que não se trata de uma 
igualdade de condições. Entendo que defende sua tese (e dos citados autores alemães) como 
uma possibilidade de inclusão dos mediadores culturais na condição de titulares de direitos à 
liberdade criativa e não criadores em si. Entendo porém, também, que não obstante 
possibilitarem o livre exercício dos artistas mais criativos, não merecem coautoria nem 
qualquer atribuição assemelhada com esta, pelo simples fato de possibilitarem uma 
liberdade. A problemática mais significativa se dá no fato de que a expansão artificial desta 
condição pretende igualar os criadores aos meros mediadores numa ordem forçosa, 
considerando que as razões de ordem filosófica demonstradas neste artigo indicam já a  sua 
impossibilidade, visto que os demais partícipes do processo indicados por Silva não se 
encontram no círculo hermenêutico de onde surgem as obra. Alegar que são livres para fazer 
circular a obra não os iguala aos artistas, mas os coloca em condições distintas de 
mediadores, possibilitadores, difusores, portanto, seria razoável denominá-los como titulares 
de direitos de livre difusão da arte, ou outra nomenclatura que se queira utilizar, mas seria 
excessivamente forçoso denominá-los por titulares de um direito à livre criação artística, mas 
titulares de direito à livre circulação artística. (Silva, 2007.) 
541 Utilizo a tradução dos existenciais (existencials) heideggerianos de Ernildo Stein, que, 
inclusive, irá explicitá-los com bastante precisão: O filósofo (Heidegger), articula, com sua 
analítica existencial, um conjunto de existenciais que configuram as estruturas do ser-aí. 
Mas estas estruturas não são qualidades empíricas, psicológicas, por exemplo. Não 
representam também elementos simplesmente formais, lógicos, apenas conceitos. Por isso, o 
compreender com os elementos da aquisição prévia (Vorhabe), vista prévia (Vorsicht) e 
antecipação (Vorgriff), deve ser entendido em sua complexidade.(Stein, 2007) Que Tereza 
Oñate traduz (do texto de Franco Volpi) como três momentos constitutivos da estrutura do 
compreender. los tres momentos constitutivos de la estructura anticipativa (Vorstruktur) del 
comprender. VOLPI, Franco. Hermenêutica e filosofia prática.traduçãoTereza Oñate, Éndox 
Series Filosóficas. n.° 20, 2005, pp. 265 à 294. UNED. Madrid, p. 270. 

542 E assim como a questão do plágio vai se dar, também, na necessidade de observar uma 
relação de equidade e justiça vão se dar no uso de obras, as quais, por diversos setores da 
sociedade querem afastar a aplicação legal. 
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presente no que se denomina o círculo hermenêutico543 (que adaptei para o direito 

de autor como círculo criativo e que será já em seguida tratado), conceito 

filosófico que, entre outras várias compreensões, indica que do ponto de vista da 

hermenêutica a parte está no todo e o todo sempre deve ser interpretado em 

conjunto com a parte. A conceituação do círculo hermenêutico serve como 

fundamento para a compreensão de textos em sua integralidade e em suas 

distintas partes, como também serve como fundamento para qualquer 

interpretação discursiva ou simbólica, que sempre deverá ser observada em seu 

contexto, em seu ambiente. Por isto, por vezes, o ato de destacar um texto, uma 

fala, uma sinalização, podem condenar a parte destacada (e seu autor), pela sua 

(equivocada) compreensão fora do todo. 

5.4.Do conceito de círculo criativo. 

O pensamento de uma pessoa nunca é igual ao de outra. Não caberia 

identidade plena na complexida de personalidades humanas. Não é igual na 

essência, na origem. Mas pode se aproximar na expressão e na forma. Aproximar, 

somente. A obra oriunda da concepção pessoal é sempre diferente do ponto de 
                                                

543Sobre o círculo hermenêutico (Lawn, 2007) diz: a ideia do círculo hermenêutico é a ideia 
de que o entendimento parcial de uma porção do texto sempre modifica o todo e o todo as 
partes. 
Neste sentido, portanto, complemento: fazer parte do todo nos insere no círculo 
hermenêutico mas não nos define ou não nos termina, pois a parte nada é sem o todo. Por 
isso, o conceito de dasein está inserido na compreensão do círculo hermenêutico e o ser é aí. 
A tradição, em Gadamer, por sua vez, também dá força ao círculo hermenêutico, pois a 
compreensão da tradição somente se dá pela compreensão que a parte tem do todo, que o 
compõe. Não é portanto somente à parte que compõe o todo, pois o todo também esta 
inserido na parte, em especial na questão temporal. No entender de Gadamer é precisamente 
o que temos em comum com a tradição com a qual nos relacionamos que determina as 
nossas antecipações e orienta a nossa compreensão (Gadamer, 1996). A tradição “está” no 
círculo hermenêutico. Ocorre que, além da compreensão de que o círculo hermenêutico é o 
locus da hermenêutica e do acordo interpretativo operado pelos sujeitos, que a tradição 
autêntica gadameriana se apresenta no mesmo e que o todo está na parte - que está no todo - 
formando a circularidade da hermenêutica gadameriana e heideggeriana, há outro aspecto 
que não pode ser olvidado: o fato de que a teoria e a prática vão se encontrar na circularidade 
do ambiente hermenêutico, ou como indica precisamente Streck, é possível dizer que 
Heidegger cria um novo conceito que descreve um ambiente no interior do qual 
conhecimento prático e conhecimento teórico se relacionam a partir de uma circularidade: 
o círculo hermenêutico. (Streck, 2011). Ocorre que além de parte e todo, e teoria e prática, 
também deve ser considerado no círculo hermenêutico que a filosofia e o Direito também 
fazem parte de um mesmo universo. Não há direito sem considerar a filosofia e não há 
filosofia sem o Direito, especialmente após a invasão da filosofia pela linguagem, o que 
ainda ocorreu a contento no Direito. Por outro lado, há de se compreender que não se adentra 
no círculo hermenêutico por uma porta de entrada. Em verdade não há uma porta de entrada 
no círculo hermenêutico, mas também não há uma porta de saída, pois sempre se está no 
círculo hermenêutico pela nossa temporalidade e facticidade.  
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vista da filosofia. Se for idêntica, nem obra original pode ser considerada, no que 

tange ao direito de autor. Aplica-se-lhe o nome de plágio. Não é disso que trato 

aqui. O que mais aproxima um pensamento de outro pensamento é a linguagem. 

E também o que mais aproxima o pensamento de uma pessoa de uma outra 

pessoa. A linguagem é o que aproxima e também afasta as pessoas. E também o 

que mais aproxima uma obra de outra. O pensamento e a criação podem até ser 

(na verdade são) muito “maiores” do que a linguagem, mas somente ela os coloca 

no mundo.E o processo de criação passa pela mesma circunstância, dinâmica e 

fluida.544 

Esta unicidade de cada pensamento e de cada expressão que, ao fim, 

conduzirão a uma criação intelectual, será forjada, no entender da hermenêutica 

contemporânea,  no círculo hermenêutico, numa autêntica circularidade também 

no que se refere ao sentido da criação. E, como bem salientou D’Agostini545, Esta 

circularidade, que, segundo a visão clássica do conhecimento (e segundo a 

própria lógica clássica) é somente um limite para o pensamento, na ótica da 

hermenêutica é uma oportunidade positiva  [...]. 

Dedicando-me ao conceito do círculo hermenêutico, cumpre ressaltar 

que antes mesmo de Heidegger e Gadamer (aqui muitas vezes indicados), foi 

Schleiermacher quem o desenvolveu, ainda que este autor tratasse da 

hermenêutica demasiadamente voltada à interpretação das escrituras, 

considerando sua formação de homem da religião. 

Dizia o teólogo alemão que: [...]assim como o todo seguramente é 

compreendido a partir do particular, também o particularapenas pode ser 

compreendido a partir do todo [...]. 

Compreendia o filósofo que o princípio hermenêutico que, portanto, 

conduzia à compreensão do círculo hermenêutico: 

                                                
544Os homens não pensam sempre o mesmo, ainda que usem as mesmas palavras (o que é 
sobretudo verdadeiro em relação às criações geniais que enriquecem o tesouro da língua ... 
GRONDIN, Jean. Que és la hermenêutica. Editorial Herder. Barcelona, 2008. p.30). 
545 . D’AGOSTINI, Franca. Analíticos e continentais. Editora Unisinos. São Leopoldo, 1997. 
p. 400. 
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...é de tal alcance para esta arte, e tão indiscutível que já as primeiras operações 
não podem ser estabelecidas sem o seu emprego, visto que uma grande quantidade 
de regras hermenêuticas repousam mais ou menos sobre ele. Seja uma palavra cujo 
valor linguístico geral é conhecido: a parte desse valor linguístico que se aplica na 
passagem dada e aquelas que devem ser excluídas, apenas será determinada 
através das outras partes da mesma frase e, primeiramente, àquelas com as quais 
ela tem uma relação orgânica mais próxima, o que significa, portanto, que ela é 
compreendida como parte do todo, com elemento do conjunto. E isto não vale 
apenas para a escolha entre os assim chamados múltiplos significados de uma 
palavra, mas também em todas as palavras que são suscetíveis de gradações 
diferentes, para esta gradação mesma e, de uma maneira geral, para a maior ou 
menor ênfase atribuída a uma palavra.546 

Obviamente que o conceito de Schleiermacher não contemplava a 

criação artística ao tratar especificamente do círculo hermenêutico, pois esta não 

era uma preocupação sua 547 , mas, como entendo que criação artística é 

interpretação, no sentido filosófico e obviamente hermenêutico, compreendo que 

o todo pode ser aqui concebido como uma série de outras complexidades 

observáveis do ponto de vista da anterioridade existencial de obras e criadores, 

tais como a totalidade de obras pré-existentes; a totalidade e a complexidade de 

escolas e estilos de criações artísticas e até mesmo a complexidade das 

totalidades de potencialidades de criação.548 

Dito de outro modo, o círculohermenêutico pode ser compreendido 

como o locus onde se dá a criação e, este lócus (e que também correponde a um 

momento – locus-momentum), como se percebe, não é um vazio, um mundo das 

ideias platônico e estático à espera de um “criador-condutor” de sua captura para 

dar vida à sua plenitude existencial. 

                                                
546  SCHLEIERMACHER, F.D.E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. 2a 
ed.Vozes. Petrópolis, 2000.  p.47  
547 Ainda assim, Schleiermacher chegou a fazer remissão à hermenêutica no processo 
criativo:O feliz desempenho da arte reside no talento linguístico e no talento do 
conhecimento particular do ser humano. 
548 Ligeiramente distinto, mas com ideia bastante aproximada a que indicamos está o texto 
de Mário Losano (Losano, 2010) , No mundo do pensamento, as inovações raramente 
cancelam o antigo, mas, muitas vezes, a ele se superpõem, de forma que a reação a um 
movimento de pensamento assinala o retorno às ideias contra as quais o próprio movimento 
reagira (p.). Ainda que o texto de Losano se refira a discussões inerentes a estrutura do 
Direito em modo amplo, em especial sobre o positivismo e o neokantismo, evidencia-se que 
esta mesma lógica decorre do processo criativo e do que faz parte do círculo criativo que, em 
grande medida, justifica a própria existência do que denomino como círculo cultural. Círculo 
cultural, por outro lado, é outra expressão que tenho utilizado para representar a tese que 
desenvolvi indicando o movimento de participação ativa da sociedade, que inclui o Estado, 
com o objetivo de fazer circular a cultura como meio de engrandecimento do ser humano. 
Neste sentido, evidencia-se que as novas criações artístico-culturais em consequência do que 
indico neste texto comprovam o movimento circular de criação. 
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Por outro lado, este conceito circular e de complexidade filosófica 

pode (e deve) ser compreendido no âmbito da criação artística, visto que uma 

criação artística nunca é uma criação artística fora do contexto. A obra é parte de 

um todo. O todo que é o ambiente do qual ela surge, o qual representa a 

totalidade. Também o todo que é composto por todas as obras do artista que a 

criou. Igualmente do todo das criações artísticas postas antes dela mesma. Ela 

sempre se relaciona com seu criador, que por sua vez, igualmente compõe parte 

de um todo. E pela compreensão do fato do ser criativo encontrar-se num mundo 

posto, este já é influenciado pela percepção das criações artísticas já postas. A 

esta concepção do círculo hermenêutico no ambiente das criações artísticas 

nomeei como círculo criativo e o movimento inerente a este locus circularidade 

criativa. 

Quando indico o todo, incluo também, em alguma medida, o 

destinatário do processo criativo. Oespaço/tempo no qual se “movimenta” o 

processo criativo do sujeito-criador, compreende também a presença real ou 

fictícia – simbólica ao menos - dos destinatários do processo criativo. Isto implica 

que os participantes do processo criativo também se compõem como elemento 

subjetivo fornador do círculo criativo (indiretamente, pela influência que causam 

ao sujeito-criador). A apreciação do público e a percepção que o artista tem do 

efeito da sua criação para o público para quem destina sua criação é elemento de 

forte presença nas criações artístico-culturaisem especial naquelas mais voltadas 

ao entretenimento e que possuem nichos específicos de mercado a serem 

ocupados por estilos artísticos pré-determinados. Não há dúvida, portanto, da 

influência daqueles sujeitos – impregnados de uma percepção qualitativa e 

amparada em juízos de valor – no processo criativo, o que conduz a um caminho 

ou outro na criação. 

Por outro lado, no círculo criativo encontra-se a própria biografia do 

sujeito-criador como elemento objetivo formador de suas criações, impregnando–

o de si mesmo das suas concepções criativas. 549. Um sujeito-criador é, e nesta 

                                                
549 E também a apreciação do destinatário sobre a sua biografia. E, neste sentido, também 
deve ser compreendido que quando se lê um livro ou se escuta uma canção, ainda que não se 
tenha como objetivo a procura de conhecimentos sobre a origem e a vida do autor, mas, sem 
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condição – sendo – criador deuma ou outra forma ou criação artística, consoante 

suas percepções de si, do mundo, dos destinatários, numa complexidade de 

apreciações criativas inerentes a sua Weltanschauung, a qual, por sua vez, está 

impregnada de si mesmo. E, indiretamente, a apreciação dos destinatários sobre a 

sua biografia também conduzem a uma espécie de retroalimentação no processo 

criativo, o que explica muitas vezes as evoluções artísticas de alguns sujeitos–

criadores.  O sujeito-criador é parte do seu próprio círculo criativo, como sujeito, 

objeto de apreciação própria e como objeto de apreciação de terceiros, que serão 

os destinatários de sua criação550. Como indicou D’Agostini551sobre o círculo 

hermenêutico: 

interpretar significa mover-se nesta circularidade, referindo o conhecimento das 
partes à compreensão do todo e vice-versa referindo à nossa pré-compreensão das 
coisas a experiência efetiva e mensurando os limites da nossa pré-compreensão. 

O círculo hermenêutico, aqui compreendido sob a forma de círculo 

criativo, possibilita que a arte 552 (e a interpretação do ser criativo – sujeito-

criador) se manifeste, considerando-se seus antecedentes 553 em uma criação 

artística. O quanto desta criação deve ser atribuído ao sujeito-criador é algo 

que não se pode mensurar no campo do direito de autor sem a compreensão 

do círculo hermenêutico, agora compreendido sob nova roupagem. Aliás, é o 

direito de autor que irá desenhar e sistematizar o quanto deve haver na 

proteção ao sujeito-criador, mas o que proponho não é, nem nunca foi, 

delinear este “quanto”, pois esta tarefa não cabe a mim, ao menos neste 

estudo. O que me coube foi simplesmente apontar esta circunstância factual. 

                                                                                                                                                  
saber, se está impregnado da sua criação e do círculo criativo que o faz um sujeito-criador no 
mundo. Se a biografia do autor é relevante para o seu destinatário – e em alguma medida 
quase sempre o será, a sua apreciação – da sua biografia – também releva na composição de 
seu processo criativo. Toda esta complexidade de elementos ajuda a contribuir 
presencialmente no círculo criativo, alguns com mais, outros com menos incidência.  
550 Da mesma forma, cada modo de receber uma obra literária, um filme ou uma canção, 
também coloca os destinatários, como hermeneutas também participantes (indiretos) do 
círculo hermenêutico mas, neste caso, sem que o mesmo seja um círculo criativo, no sentido 
mais originário do termo. 
551D’AGOSTINI, Franca. Analíticos e continentais. Editora Unisimos. São Leopoldo, 1997. 
pp. 400 e 401. 
552 E o conhecimento e a percepção sensível do criador. 
553 Como também sua biografia e a apreciação de terceiros, como já explicitei. 
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De toda forma, apontei muitos conflitos decorrentes das análises 

críticas do direito de autor que não receberam a superação da filosofia da 

consciência pela filosofia da linguagem. Uma vez atribuído oquantum protetivo, 

aplica-se o Direito. O porquê se deve aplicar é um passo anterior, que pretendo 

que tenha sido dado com este estudo. 

Por outro lado, mesmo a origem da obra em si não pode sofrer 

mensuração qualitativa considerando antecedentes sem a compreensão do círculo 

criativo (hermenêutico). A tarefa filosófica do direito de autor, insisto, é dizer o 

quanto o criador pode e deve ser protegido em sua individualidade por ter trazido 

ao mundo perceptível dos sentidos algo que se plasmou sob a forma de uma 

criação artística (em verdade, de uma obra). 

Ignorar esta condição, como ocorria na percepção da figura do 

autor setecentista, fazia com que aquele autor (então considerado) pudesse 

ter o seu eixo filosófico fundamental deslocado para outros sujeitos, que não 

o sujeito-criador, mesmo sem legitimidade para tal. Parte do desvio, é 

importante que se diga, decorre exatamente da apreciação de que o direito de 

cópia possui por si só uma natureza objetivista (em oposição à subjetivista do 

droit d’auteur554) e, mesmo o sistema oriundo da revolução francesa possui o 

proprietarismo em sua essência, o que possibilita a aplicação e atribuição de 

direitos a ficções jurídicas, uma vez que o direito de propriedade tem natureza 

transmissível e pode ser exercido por pessoas físicas ou jurídicas. 555 

Neste sentido, entendo que o que está posto como antecedente à 

criação concretizada no círculo criativo exige, de fato, um retorno a seu lugar de 

origem, considerando a possibilidade de circularidade cultural. Isto, porém, não 

pode ser visto sob o olhar econômico ou do direito sem apreciação da 

compreensão filosófica deste olhar do momento e do locus da criação. Do ponto 

                                                
554 Quando afirmo que o droit d’auteur possui uma característica mais subjetivista do que o 
sistema de copyright não significa afasta o proprietarismo também presente no sistema 
originalmente surgido no ambiente francês. 
555 Utilizei a terminologia brasileira, mas poderia ser a portuguesa (pessoas coletivas) ou a 
francesa, pessoas morais.  
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de vista filosófico, tudo isto se justifica, mas não por meio de uma imposição de 

ordem econômica ou jurídica, mas plenamente pela via hermenêutica. 

Neste particular, cabe analisar que vem se desenvolvendo com 

bastante profusão, especialmente nos Estados Unidos da América, teses de que o 

processo criativo deveria ser relativizado no que se refere à proteção pelo direito 

de autor. Mais do que uma relativização do Direito em si mesmo, mas de uma 

compreensão de uma relativização do conceito do que significa a criação. 

As teses (genericamente analisadas) basicamente, atribuem 

fundamentos muito mais presentes no âmbito econômico e da liberdade de acesso 

à cultura e liberdade de criação do que pontuações filosóficas. Neste sentido, 

genericamente, cabem as análises de autores como Patry, Boyle, e tambémLessig 

e todos os seguidores da sistemática de Creative Commons. Como se verá mais a 

frente, há uma tendência que pontua um certo enfrentamento entre linhas 

antagônicas de comportamento, às quais defini genericamente como escolas 

conservadoras e libertarianistas, cujos conflitos e circunstâncias relevantes sobre 

tais conflitos estão descritas no decorrer do estudo556. 

Aqui, há de se ressalvar. Não se trata de um movimento novo, no 

sentido de uma apreciação crítica inédita ou pouco efetuada. Obviamente que o 

entendimento da condição do autor vem sendo plenamente discutido  desde 

muito, o que implica na análise do próprio processo criativo. Assim, Barthes557, 

Foucalt558, Freud559, Young560, Merleau-Ponty561, somente para indicar alguns 

dos pensadores mais destacados (nenhum deles, inclusive, jurista ou filósofo do 

Direito) e cujos textos se tornaram clássicos destas análises, propuseram re-

                                                
556Com mais detalhes em diversos momentos do capítulo 6 deste estudo.   
557BARTHES, Roland. A morte do autor.In: O Rumor da Língua. Martins Fontes. Rio de 
Janeiro, 2004 e disponível em http://ufba2011.com/A_morte_do_autor_barthes.pdf . 
558FOULCAULT, Michel. O que é um autor. In Estética, literatura e pinura, música e 
cinema. Forense Universitária. Rio de Janeiro, 2001. p. 264 e seguintes.  
559 FREUD, Sigmund. Escritores criativos e devaneio, disponível 
emhttp://quebracorpo.blogspot.com.br/2010/04/escritores-criativos-e-devaneio-1908.html, 
acessado em27/03/13. 
560 YOUNG, Edward. From conjecture on original composition. In:BURKE, Seán. 
Authorship: from Plato to the postmodern – a reader. Edinburgh University Press. 
Edinburgh, 2000. p. 37 e seguintes. 
561MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In Textos Selecionados. Editora 
Abril. São Paulo, 1984. (Coleção Os Pensadores) 
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análises da condição autoral (do sujeito-criador), o que ainda mais eleva a 

discussão da condição do sujeito-criador e dos rompimentos paradigmáticos que 

o fizeram surgir com maior força, quais sejam, o cogito cartesiano, a revolução 

copernicana de Kant e o linguistic turn, os três momentos que considero 

rompimentos paradigmáticos da apreciação da condição do (sujeito-criador). Um 

quarto movimento – não efetivado, mas possível – poderá decorrer com uma 

inversão na concepção subjetivista criativa a direção de um desejo do ser humano 

em participar de processos criativos coletivos como comportamento primordial, 

numa reversão de sentido e volta às origens tribais, como paradoxalmente pode 

ocorrer com a implementação de modelos como a autoria colaborativa e 

consequências da sociedade tecno-comunicacional. Tendo a desacreditar 

fortemente que haja uma inversão desta posição da concepção do sujeito-criador 

indepententemente da posição que este venha a ocupar no mundo, pois a criação 

é, ao menos nas sociedades complexas 562  essencialmente profundamente 

individual, o que não impede a coexistência com outras formas de surgimento / 

processo criativo. 

Na linha do movimento de relativização do processo criativo, o autor 

norte americano Lewis Hyde foge um pouco à regra do afastamento das análises 

filosóficas (na sua obra “A dádiva”)e enfrenta o tema, indicando um 

posicionamento de ordem filosófica com maior densidade, distanciando-se em 

sua tese, dos meros argumentos econômicos (e eventualmente excessivamente 

libertários) de outros autores, ainda que eu não esteja de acordo com parte 

significativa de suas teses. 

Em linhas gerais, o autor busca adequar a questão do que pode ser 

considerado como criação artística e que, esta criação deve circular socialmente 

como uma doação. Em algum sentido, o que é defendido pelo autor norte 

americano é uma concepção de que deve estar intrínseco à criação o fato de que a 

circulação artística é (para dizer o mínimo) melhor se vier a ser alimentada como 

uma transmissão de uma dádiva que foi recebida e que, portanto, não poderia 

deixar de circular. Assim, parece indicar o autor que, uma vez compreendido que 
                                                

562  Sociedades complexas, para estes efeitos, em oposição às sociedades simples (que 
poderiam também ser denominadas primitivas), com menor grau de avanço tecnológico. 
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um autor é um criador de uma obra de arte, este deve permitir a sua circulação 

social, pois somente pode criá-la por ter recebido, sob a forma de dádiva e um 

autor anteriormente alimentado por alguma criação. Este círculo vicioso-virtuoso 

seria fundamental para a criação artística estimulante para a possibilidade de 

novas criações. Melhor dizendo, em linhas gerais, defende o autor que somente 

desta forma haveria um novo processo criativo. Se a doação não se consumar, o 

espírito criador se consome563. 

O autor defende que somente pelo processo criativo pensado como 

uma doação poderia haver uma nova criação futura, como se todas as obras 

fossem, ao mesmo tempo, originárias e derivadas, fato que, do ponto de vista 

filosófico, admito que não deixa de ser uma realidade, pois todas decorrem de 

alguma percepção anterior (amparada na concepção de pré-juízos, autênticos ou 

inautênticos) e serão, ao menos potencialmente, alimento para criações futuras. 

Neste particular estamos ambos de acordo. E afirma: A doação cria um espaço 

por onde flui uma nova energia. A alternativa é a petrificação, é o bloqueio da 

capacidade de criar, é como se a vida fosse impedida de fluir564565.A tese do 

autor, em alguma medida, surge desde os primórdios das discussões de direito de 

autor, com os movimentosde fortalecimento da ideia do direito de autor nos 

séculos XVIII e XIX, como o é toda a discussão que ora apresento, considerando-

                                                
563 HYDE, L. Dádiva e a origem da obra de arte.Civilização Brasileira.Rio de Janeiro, 2011. 
p.479 
564  HYDE, L. Dádiva e a origem da obra de arte.Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 
2011. p. 479. 
565 Por outro lado, afirmar que o direito de autor seria a petrificação do processo da criação é 
realmente bastante excessivo, pois depende de como o sistema é construído. Se o sistema de 
direito de autor é arquitetado (ou construído sem que o projeto tenha sido o resultado final, o 
que é mais o caso) de modo a impedir totalmente o acesso a todas as crições, de fato haveria 
uma pertificação. Não é o caso. Insisto, não se pode dizer que nenhuma criação seria livre 
pela existência e incidência do direito de autor, pois há uma série de institutos que buscam 
equilibrar este potencial enclausuramento (que Hyde nomeia como petrificação). Assim, 
tanto as limitações no sistema de droit d’auteur, o fair use no sistema de copyright como a 
temporalidade em ambos sistemas e outros institutos vão permitir uma incidência nas 
exclusividades inerentes ao direito de autor. Até mesmo a figura dos diritos de remuneração 
pode ser caracterizada como elemento, em alguma medida, flexibilizador do direito de autor. 
Tudo isto, porém, não significa que o sistema esteja corretamente construído na 
contemporaneidade, o que já venho concluindo desde que vislumbrei a existência de um 
déficit filosófico do direito de autor. Desta forma, a compreensão da figura central do direito 
de autor conduz à constatação de que as deficiências sistemáticas convidam à reanálise do 
direito de autor, por incompatibilidade dos institutos construídos ao longo de pouco mais de 
três séculos de existência com oa fundamentos contemporâneos. No mais, a história do 
direito de autor contemporâneo se mistura com a história do direito das novas tecnologias. 
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se o fato de que parte significativa do que é criado decorre da criação dos sujeitos 

anteriores e que, portanto, até mesmo, não se justificaria uma proteção pela 

exclusividade inerente ao direito de autor. 

Claro que como se sabe, esta posição acaba sendo objeto de aplicação 

de diversos institutos de direito de autor que tem como objetivo equilibrar a 

relação existente entre a proteção pela exclusividade (ainda mais ampla na 

propriedade intelectual) e a livre utilização pela sociedade, como é o caso do 

domínio público e das limitações de direito de autor. Ocorre porém, que esta 

posição libertarianista, também verificada em autores como Lawrence Lessig e a 

doutrina dos Creative Commons parece ignorar que a criação pode se dar por 

motivações outras que não a criação pela criação. Ora, se Hyde entende que ao 

aceitar o que lhe é dado, o artista se sente compelido a criar uma obra e oferecê-

la ao públicose poderia interpretar que existem artistas que são doadores por 

natureza e outros que não o são? E como a obra se processa na mente criativa de 

cada um deles? E será que o não-doador, necessariamente será um “mal-criador”? 

Sua obra será, portanto, uma “má-criação” nas duas mais evidentes acepções que 

cabem ao caso em análise? Esta lógica para conduzir a uma divisão dual, em que 

haveria artistas mais “generosos” e que poderiam doar por receber, e haveria 

outros “menos generosos” conduziria a um problema bastante significativo: 

haveria obras que circulariam mais ou melhor do que outras por serem objeto do 

que o autor indica como doação? Ou as demais sequer seriam obras  com a 

mesma qualidade? Isto não seria o mesmo que se querer instituir um caráter e 

características humanas ao objeto criativo? Haveria uma obra egoísta na sua 

essência? Estas perguntas parecem todas estar colocadas pelas teses defendidas 

pelo autor, mas entendo que estão todas sem respostas, ao que parece. 

Ainda que se compreenda que a dádiva (o dom) precisa ser mantida 

em movimento uma criação que não seja doada não necessariamente deixará de 

influenciar outras criações ou deixará de fazer parte do círculo-virtuoso das 

influências criativas, assim como um artista, que em sua vida particular se 

comporte como um canalha sem caráter não deixará, por meio de suas obras, de 

influenciar outras pessoas em decorrência de suas qualidades artísticas. Por mais 

que se compreenda que a circulação se dará de forma mais descompromissada e 
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despreocupada, esta não é uma realidade que pode ser ampliada a toda e qualquer 

criação artística. Neste sentido, parece que não foi objeto do autor a análise do 

conteúdo subjetivo-objetivo do surgimento da obra de arte, compreendido no 

círculo criativo. 

Pode parecer contraditório com o que defendo nesta tese, mas o fato é 

que não estou de acordo com os fundamentos, ainda que esteja consciente de que 

Hyde fez correto uso de análises do ponto de vista filosófico, mas não se socorreu 

da hermenêutica e nem pôde, com isto, interpretar o círculo hermenêutico nem 

nomear o círculo criativo, o que coube a mim566. 

Em linhas gerais, porém, considerando que a obra A Dádiva foi 

escritae publicada ainda entre as décadas de 1970 e 1980, há certo pioneirismo  

ao compará-la com novos autores que se pretendem libertários em decorrência da 

“nova moda” nas análises do direito de autor, demasiadamente ideologizadas, em 

minha opinião, especialmente após o surgimento dos Creative Commons. Além 

de Lewis Hyde e das obras de Lawrence Lessig em geral, há muitosoutros textos 

que apresentam um viés que pode também ser considerado excessivamente 

libertarianista se interpretados sob o olhar tradicionalmente mais conservador do 

direio de autor, mas que merecem atenção pelos estudos implementados ou por 

algumas teses apresentadas, para dizer o mínimo567. Deve se fazer justiça que as 

                                                
566 Desta forma, a perspectiva e o olhar de exame de Hyde exige que todo o processo criativo 
tenha que se dar sob a forma de dávida, no que não estou de acordo. É, em alguma medida, o 
mesmo que ocorre com a sistemática do Creative Commons, pois muito do que propõe o 
conjunto de licenças do Creative Commons é plenamente oferecido pelo sistema tradicional, 
desde que o sujeito-criador assim deseje. Ora, quem é titular de todos os direitos e os tem 
reservados, pode ser titular de alguns direitos e ter somente alguns reservados. Para isto não 
se faz, de nenhuma maneira, necessário criar um sistema de licenças para tal finalidade. 
Nisto, entendo que as apreciações de Hyde se aproximam das ideias básicas de Lessig, pois o 
que pretendem estes autores é transformar o conceito de criação e, principalmente, as 
apreciações sobre o sujeito-criador, transformando-o sem margem para a existência, 
concomitante, de um sujeito-criador pautado e atuante no processo criativo individual (ou 
mesmo individualista) e um sujeito-criador com uma visão plúrima, coletiva, colaborativa e, 
eventualmente, ou até mesmo quase-impessoal. Estas hipóteses, uma vez rompido um novo 
paradigma da posição do sujeito-criador, poderão ser concomitantes, mas o artificialismo 
que vem forçando este posicionamento, como se o sujeito-criador fosse o autor que se 
pretende observar como um novo autor, não romântico, necessariamente colaboracionista e 
em posição diametralmente oposta ao autor romântico (ou mais que tudo romantizado) vem 
se amparar na utilização dos mantras performáticos e fazendo ponte sobre o déficit filosófico 
do direito de autor. 
567 Copyrights and copywrongs, The rise of intelectual property and how it threatens 
creativity, de Siva Vaidhyanathan e The soul of creativity, forging a moral rights law for the 
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indicações de cunho mais libertarianista tem contribuído para as discussões de 

mais relevância e densidade ao direito de autor contemporâneo, o que não 

significa dizer que se deva estar necessariamente de acordo com todas as 

soluções. Em direção oposta, e portanto, em rota de colisão, as teses mais 

conservadoras parecem repetidamente apoiadas sobre ideias, fundamentos, 

elementos e, como tenho apontado, mantras performáticos demasiadamente 

desgastados e que não parecem mais ostentar a possibiidade de contribuir de 

forma efetivamente densa no processo de evolução do direito de autor, quando 

trazidas à baila sem o contraponto das teses libertarianistas, ainda que esta minha 

interpretação se dê sob um olhar panorâmico e bastante genérico568.  

Nunca se pode esquecer, porém, que os conflitos do direito de autor, 

ideologizados ou não, e em especial no que se refere aos conflitosimplementados 

com as liberdades (de criação, de acesso à cultura, de imprensa, etc.), se 

apresentam de forma muito mais densa nos Estados Unidos da América por, pelo 

menos três razões, que passo a enumerar. 

Em primeiro lugar é no seu território em que se encontram as 

principais empresas que possuem interesse direto nas concepções libertarianistas 

(provedores de acesso e grandes operadores do setor da tecnologia, tais como 

Google, Yahoo, Facebook, Youtube, etc.) e também as empresas que tem 

interesse na proteção dos denominados “ativos” ou “conteúdos” de propriedade 

intelectual, tais como Apple, Warner, Disney, Microsoft, somente para citar um 

pequeno grupo que possa demonstrar o tamanho e a importância estratégica das 

discussões. 

Em segundo lugar, o sistema norte americano é o sistema de 

copyright e, como consequência, mais facilmente voltado a uma proteção de 

ordem objetiva e muito menos subjetiva, por diversas razões que já expliqueino 
                                                                                                                                                  

United States, de Roberta Rosenthal Wall. William Patry, James Boyle e  Joost Smiers 
(obras indicadas na bibliografia) são também autores que podem ser considerados, em sua 
essência, entusiastas de posições que podem ser reconhecidas como libertarianistas. Fonte 
completa 
568 Aponto este entendimento também no caso da filosofia no direito de autor que, muito 
poucas vezes fui trazida de modo convincente para trazer soluções e, no meu entender, ainda 
não houve nenhum estudo anterior a este que descobrisse e apontasse o déficit filosófico e 
que inserisse a hermenêutica no direito de autor. 
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decorrer deste estudo, inclusive no que se refere à questão histórico-semântica da 

atribuição do “nome” da categoria jurídica. O fato é que para o american way of 

life, o sistema de copyright parecia, inicialmente, estar voltado aos interesses da 

sociedade norte-americana, ao menos durante os primeiros momentos do direito 

de autor norte-americano. 

Em terceiro lugar, o constitucionalismo norte americano sempre foi 

claramente apoiado na condições protetivas inerentes às liberdades e a liberdade 

de expressão é um dos evidentes pilares da sua democracia, como se depreende 

do texto da 1a emenda constitucional norte-americana, considerado um marco 

jurídico na declaração de direitos daquele país e que assegura uma série de 

direitos em (mesmo considerando-se) sua resumida concepção569: 

O Congresso não poderá criar nenhuma lei que determine uma religião (oficial) ou 
proibindo o livre exercício religioso; cerceando a liberdade de expressão ou de 
imprensa; ou o direito às pesssoas se reunirem pacificamente, ou o direito de 
petição ao governo com o intuito de reparação de injustiças. 

Desta forma, no que se refere às liberdades, hoje tão apontadas como 

grandes prejudicadas em sua relação deficitária com o direito de autor, este 

conflito já parecia estar indicado, em sua enorme densidade, desde o momento 

inicial do constitucionalismo norte americano. 

Aliás, no mesmo sentido de denso sentido histórico e formação das 

liberdades no entorno norte-americano, já chegou a ser dito que A língua dos 

direitos veio naturalmente dos colonos; isto é, o seu pensamento, a sua língua 

nativa570. 

Desta forma, o conflito entre direito de autor e liberdades 

(genericamente considerado), toma proporções agigantadas nos Estados Unidos 

da América pelo reflexo decorrente das questões comerciais que envolvem os 

produtos culturais (e o que inclui o entretenimento de forma bastante acentuada). 
                                                

569 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 
people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. 1a 
emenda à constituição norte–americana.  
570The language of the rights came naturally to the colonists; it was, they thought, their 
native tongue. RAKOVE, Jack N. Original Meanings – politics and ideas in the making of 
the Constitution, p. 290. 



 
 

381 
 

Como consequência, as discussões de direito de autor, do ponto de vista 

comercial, tomam um vulto universal, mas que, muitas vezes, possui um olhar 

demasiadamente econômico considerando o impacto econômico inerente aos 

interessados envolvidos. 

Não afirmo, com isto, que as distintas discussões nacionais ou 

regionais não sejam relevantes. Muito pelo contrário. Na contemporaneidade, as 

discussões de direito de autor são repetidas em muitos ambientes nacionais e 

regionais pelas circunstâncias universais decorrentes do impacto contemporâneo 

da sociedade tecno-comunicacional. Desta forma, conflitos entre direito de autor 

e liberdades podem estar presentes em países tão díspares como Brasil, Índia, 

Senegal, Noruega, Bolívia, Alemanha, etc. O grau de liberdade em cada país vai 

variar, o que irá impactar de modo diferente cada discussão e ambientar a crise do 

direito de autor de modo que pode ser moderadamente diferenciado. De todo 

modo, as questões são universais, pois as atividades também o são e a novas 

tecnologias trazem os mesmos problemas a cada ordenamento jurídico nacional. 

A ressonância das questões do sistema de copyright porém se tornam mais 

evidentes pela sua existência como sistema no ordenamento norte-americano e, 

portanto, por ser aplicável a setores em que aquele país possui acentuada 

liderança em termos de posição de mercado cultural, como é o caso do setor 

musical, audiovisual,e de entretenimento e conteúdo na Interrnet, somente para 

ficar com os mais relevantes 571 . Tudo isto compõem o pano de fundo da 

problemática acentuada no sistema norte-americano de copyright, no mercado 

que envolve os produtos culturais daquela nacionalidade, nos conflitos entre as 

empresas de tecnologia. 

Retornando, porém, à concepção do círculo criativo e suas análises 

conceituais, outra questão importante para a compreensão do mesmoé a 

percepção de que os sentidos podem ser ativados de modo diferente de acordo 

com cada concepção artística e tipos de obras. Ou seja, não se pode falar que uma 

obra pode ser protegida porque se plasma sob determinada forma conceptível 

                                                
571 E que, como se percebe, já inclui um grupo de empresas titulares de altíssimo poder 
econômico, valendo citar como exemplo: Sony Music; Universal Music; Warner Chappel; 
Warner Brothers; Disney, MGM, Youtube, Google, Yahoo, etc.). 
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pelos sentidos, ou seja, pode haver uma proteção de algo que tenha como 

manifestação o som, mas a literatura, por exemplo, por sua abstração, não vai 

permitir, no momento de sua primeira percepção de existência como obra uma 

manifestação direta, a concepção daquelas mesmas ideias, que se manifestariam 

sob uma forma mais abstrata. O círculo criativo será assim invadido de modos 

diferenciados por/para cada modalidade de expressão artística. E, considerando 

que o criador poderá criar sob distintas formas, o ato da escolha da forma da 

criação é também um ato de criação. E tudo isto se dá no círculo criativo e, 

considerando-se que este se compõe de um todo infinito de possibilidades, as 

diversas modalidades de manifestações artísticas são potencializadas por cada 

possível sujeito-criador572. 

Outra colocação que poderia ser feita, no contexto do círculo criativo, 

é se a obra vem antes do artista ou não. Dito de outra forma, se o artista vem 

antes da obra, mas (se) a obra já “está” (no mundo). A obra não é obra, mas já 

está potencialmente, no mundo. E ela está no artista ou não. Ou seja, do ponto de 

vista filosófico não faz tanto sentido dizer que somente há obra porque há artista, 

pois esta obra poderá “estar” se houver outro artista. E como sempre haverá outro 

artista, a obra sempre é, ainda que não esteja. (A obra) só não seria, se não 

houvesse nenhuma possibilidade, ou seja, se não houvesse nenhum sujeito 

potencialmente criativo, o que não traria discussão. Sendo mais claro, a 

(potencial) criação é inerente a todo e qualquer sujeito, sendo ele  categorizado 

como capaz de criar ou não. Neste sentido, pode-se dizer que a obra, se é o nada, 

por não existir, é/está nadificada e, com isto toda a obra já existe (potencialmente, 

mas nadificada). Neste sentido e sobre este ponto de vista filosófico, toda obra já 

sempre está e, portanto, nunca será oriunda de um artista, mas sempre de um 

                                                
572 Por isso, a concepção e aplicação de exclusividade de ideias, mas que não permitir o livre 
desenvolvimento criativo de terceiros que não possuam a exclusividade, traria a 
potencialidade de que a apropriação exclusiva da linguagem poderia se dar sob diversas 
manifestações artísticas. Esta invasão das fronteiras das potencialidades de quaisquer 
manifestações poderia, ao fim e ao cabo, conduzir a uma simplificação tamanha que quem 
observasse que uma manifestação ideal fosse compatível com diversas formas estaria se 
apropriando do modo mais efetivo da linguagem artística. Para ser mais claro, alguém que 
tencionasse criar uma composição musical sobre traição poderia ser titular desta 
exclusividade no âmbito musical e, considerando-se a potencialidade e a integração entre 
formas de criação, qualquer obra, de qualquer modalidade que contivesse esta simples 
menção ideológica já estaria escravizada na proteção do idealizador não concretizador. 
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artista e dela mesma em seu locus, sendo portanto, a obra, ela mesma (potencial), 

parte do círculo criativo (como se à espera de ser “descoberta”, no sentido de 

desvelada). Isto justifica, ao mesmo tempo, que exista uma proteção ao criador 

que concretizou a potencialidade da obra existente no nada, mas que deva ao 

mesmo tempo ser considerada a preexistência da obra, ainda que nadificada. No 

entender de Heidegger: 

O artista é a origem da obra. A obra é a origem do artista. Nenhum é sem o outro. 
Do mesmo modo, também nenhum dos dois porta sozinho o outro. Artista e obra 
são-em-si e em sua mútua referência através de um terceiro, que é o primeiro, ou 
seja, através daquilo a partir de onde o artista e obra têm seu nome, através da 
arte573. 

É justamente oequilíbrio entre estas questões que vai ser estabelecido 

pelo direito de autor. E, por sua vez, o que torna esta categoria jurídica relevante 

no sentido de tornar possível a compreensão do próprio ato criativo. Somente o 

direito de autor poderá possibilitar a correta compreensão do ambiente criativo e, 

neste sentido, isto somente será efetivo pela compreensão do conceito de círculo 

criativo, inclusive para a aplicação do direito de autor como consequência 

jurídica do ato tutelatório da criatividade, a qual faz sentido, somente, no círculo 

criativo. 

Por outro lado, também uma obra é composta de uma parte no todo 

que é a própria carreira produtiva do artista. Recorrendo novamente ao 

conceito de círculo hermenêutico, posso considerar que a parte do círculo criativo 

que compõe o universo dos sentidos perceptíveis pelo ser humano deve conduzir 

à compreensão de que o todo não pode ser protegido por exclusividade, pois 

que se assim o fosse, não seria possível surgir(em) mais partes destacadas(áveis) 

e criadas. A proteção, pois, do todo não é razoável, visto que não se pode proteger 

tudo, retirando tais conceitos vagos, do universo (como seriam as ideias, que 

indicam uma vagueza decorrente do não desenvolvimento sob uma forma 

artística ou intelectual). A noção de círculo hermenêutico, presente em 

Schleiermacher, Gadamer e Heidegger pode ser compreendida à luz do direito de 

                                                
573 HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010. 
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autor (na forma adaptada que nomeio como círculo criativo) como uma análise 

hermenêutica e da compreensão de que todo o potencial criativo humano deve ser 

potencializado sempre ao máximo, mas, ao mesmo tempo, deve se observar que a 

parte pode ser indicada pelo criador (hermeneuta) que conseguiu, com sua 

capacidade interpretativa, trazer parte do todo a uma concepção artística. 

Esta parte do todo, concretizado, e que pode ser objeto de proteção 

pelo direito de autor, será portanto, concretizada sob a forma (e, portanto, os 

casos são sempre concretos, na interpretação jurídica) de obra inteligível e 

protegível. 

Há portanto dois elementos importantes nesta concepção: em 

primeiro lugara compreensãode que num círculo hermenêutico/criativo potencial 

e comunicativo-interpretativo existem todas as criações artísticas em sua 

potencialidade e que existência de todo o universo criativo não seria passível de 

proteção, mas que parte deste universo sim (que é o conjunto das obras criadas), 

ainda que faça parte do círculo criativo em sua totalidade. Em segundo lugar, este 

ambiente circunstancial conduz à possibilidade de proteção por meio do direito 

do resultado da interpretação artística operada pelo sujeito criador/hermeneuta, 

que é a obra protegível. Este sujeito criador, para criar, terá ingressado no círculo 

hermenêutico, que, neste caso, denomino círculo criativo. 

O salto no círculo criativo (como no círculo hermenêutico) pode se 

dar por uma criação mais ou menos original em sentido de anterioridade (de 

criação) conhecida574. Como não há “porta de entrada” no círculo hermenêutico, 

não se pode identificar efetivamente, se o início da criação foi o sujeito em sua 

(profunda) “criação interna mais distante”, pois não se pode definí-lo como o 

criador (mais) originário. Do ponto de vista da hermenêutica não há um 

criador originário fundamental, mas um sujeito que cria e écriando575(é um 

sujeito por estar criando)576também no ambiente de criação – interpretação 

do mundo - e, neste sentido, a sua Weltanschauung conduz a uma ou outra 

criação. 
                                                

574 Porque muito provavelmente parte da criação já foi pré-criada/surgida. 
575 É sujeito-criador por estar criando. 
576 O ser pelo fato de estar criando. 
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Se “o ser está naquilo que a coisa é”, na realidade, no ser 

simplesmente dado (Vorhanderheit) então este ser, criador, interpreta (as ideias) 

ao criar, e cria ao interpretar. A capacidade de melhor interpretar é o que define o 

melhor criador (sujeito-criador).577 

O que deve pretender a teoria do direito de autor, devidamente 

observada à luz da invasão da filosofia pela linguagem na viragem linguística 

(linguistic turn) da filosofia hermenêutica heideggeriana e da hermenêutica 

filosófica gadameriana é proteger a criação que se dá por um processo 

hermenêutico de compreensão de circunstâncias observadas pelo sujeito-criador 

num universo amplo e que são levadas à cabo pela hermenêutica no processo da 

criação artística. 

A proteção da potencialidade (que seria representada pelo todo), 

insisto, não é possível, mas da parte sim (que seria representada pela forma/obra 

concretizada e exteriorizada), pois esta se deu sob a forma concretamente 

realizada por meio de obra(s) em termos hermenêuticos e não meramente 

potenciais. Isto explica, também, a concepção de que o círculo hermenêutico 

estará inserido num contexto em que pré-juízos são compreendidos do ponto de 

vista do criador, como parte da subjetividade que, por sua vez, compõe também o 

círculo hermenêutico onde surge a obra como criação artística. 

Diante de todo este panorama, entendo que por uma razão 

hermenêutica e analisado o processo de criação artística como hermenêutica do 

que está posto e dado no mundo, um sujeito que é capaz de ser sujeito-criador de 

obra artística merece a sua remuneração ou compensação (ou o termo que se 

deseje utilizar), sem detrimento de que o todo não pode ser protegido por meio de 

exclusividade, sob pena (numa interpretação radical) de enclausuramento da 

linguagem. 

A tarefa do direito de autor é analisar o quanto desta proteção 

deve ser efetuado sob a forma de exclusividade (ou outras formas) em 

                                                
577  Melhor interpretar, neste sentido, significa do modo mais adequado para aquela 
manifestação artístico-cultural, daquela categoria (estilo). Por isso as categorias que são 
originalmente / naturalmente, superiores. Por isso o belo é sempre o belo. 
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detrimento do que deve continuar sendo componente de um todo ainda não 

desvelado sob a forma de obra artística,para que não se operem injustiças 

(negando o valor de contemplações subjetivas artísticas de ordem criativa) e 

que não se atribuam enclausuramentos potenciais excessivos 

(impossibilitando o desenvolvimento de obras pela proteção excessiva)578. 

Por isso o direito de autor é a medida da compreensão do processo criativo 

como algo protegível. 

Parte do que foi estudado neste texto já foi compreendido pelos 

autoralistas, mas sempre isoladamente do contexto hermenêutico, e com esta 

concepção, pretendo demonstrar que as questões de ordem econômica ou de 

outros valores – mormente jurídicos – devem se amparar nestas análises 

filosóficas, considerando que a hermenêutica, a meu ver, é o caminho mais 

efetivo (e equilibrado) à busca d(e um)a verdade filosófica (do direito de autor). 

Nesta direção, admitindo-se a invasão da filosofia pela linguagem também do 

mundo jurídico e não como mera ferramenta de interpretação jurídica, para que 

também se possa conduzir ao alcanceda verdade sobre o direito de autor, 

inclusive no que se refere à justificativa para a atribuição de proteções, exclusivas 

ou não, para as criações intelectuais. Especificamente no que se refere à aplicação 

da hermenêutica, é importante compreender que não se trata da hermenêutica 

romântica e que não se pode tratar o processo interpretativo por meio de 

interpretações que dividam as subtilitatae por meio de fatiamentos. Trato 

especificamente deste temaseguidamente. Antes disto, porém, é importante 

compreender a questão da temporalidade e sua função como elemento formador 

do direito de autor bem como a questão do núcleo duro do direito de autor, temas 

que lhe antecedem na análise. 

5.5. Da temporalidade (ou da perpetuidade) como elemento 

formador do direito de autor visto sob a perspectiva do círculo criativo. 

Outro importante questionamento que deve ser observado para 

impedir um “enclasuramento” excessivo do direito de autor (além da concepção 
                                                

578 No fundo, trata-se, em alguma medida, de uma discussão aproximada de uma função 
social da propriedade intelectual, numa analogia com a função social da propriedade desde a 
Constituição de Weimar.  
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das ideias por meio de exclusivo que lhe seja atribuído) é a temporalidade 

atribuída à proteção que se pretenda conferir ao resultado do processo criativo 

sob a forma de obra. 

Sempre recordando que a concepção de se atribuir um proteção 

inserida numa temporalidade, assim como o impedimento de atribuição de 

exclusividade às ideias são resultados já praticamente acordados na doutrina do 

direito de autor e, do ponto de vista da proposta que faço da hermenêutica da 

criação jurídica, são pontos de concordância com minhas teses. Ou seja, a 

impossibilidade de proteção de ideias soba  forma de exclusivos atribuíveis a 

algum sujeito-criador e a atribuição de temporalidade protetiva atribuída 

aos beneficiários do direito de autor são circunstâncias equilibradas às quais 

o direito de autor, em seu desenvolvimento histórico, alcançou com a devida 

correção. Não são, a contrario sensu, pois, exemplos de contribuições para o 

aprofundamento do déficit filosófico do direito de autor. No mais, numa 

perspectiva de olhar da contemporaneidade – o mesmo que a posteriori fazem 

geralmente os autorialistas,  especialmente aqueles mais voltados a ideologismos 

– observa-se desde o direito de autor contemporâneo e da hermenêutica da 

criação artística, vistos sob um mesmo olhar, uma consonância na aceitação 

destes elementos como equilibrados e aplicáveis. Direito de autor e hermenêutica, 

que aqui defendo como uma hermenêutica da criação artística, estão de acordo.  

Há os que digam que a obra deve estar no âmbito de proteção do 

autor somente o quanto este possa contribuir para enquanto absolutamente 

necessário para servir de estímulo ao criador intelectual579580 o que, significa, 

                                                
579 PEREIRA, Márcio. Direito de autor ou de empresário? Considerações, críticas e 
alternativas ao sistema de direito autoral contemporâneo. Editora Servanda. Campinas, 
2013. p. 106.  
580  A tese levantada é justificável e é uma repetição do defendido pela linha mais 
libertarianista de direito de autor (citar estrangeiros também – tem um americano que fala 
nisso logo no incio do artigo, procurar nos textos impressos.). A proteção por prazo 
determinado e razoável estimula o interesse na criação, inclusive dos herdeiros que verão no 
ofício um exemplo de criação que pode gerar frutos, inclusive econômico. Não estou de 
acordo, porém, que o direito de autor deva abarcar um período mínimo que comporte a vida 
do autor somente, mas que o complemento do prazo de proteção iniciado com a 
exteriorização ou o registro (Inserir nota diferenciando sistematicamente e citando as leis. 
EUA, Brasil, França, Argentina.). Talvez um prazo entre 25 e 50 anos fosse bastante 
razoável, considerando que abarcaria, no limite de se deixar filhos excessivamente jovens e 
de idade tenra, algum amparo até a juventude e formação dos mesmos, caso fosse aplicado o 
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em linhas gerais, a possibilidade de usufruto direto da criação que fez surgir o 

sujeito criador. Entendo que a interpretação que pode ser efetuada no sentido de 

provocar, como indica Pereira581o estímulo ao criador (sujeito-criador) é  a 

duração de sua própria vida.  Por outro lado, há posições já historicamente bem 

anteriores(e clássicas) que defendem que o direito de autor deve ser a mais 

sagrada das propriedades e que, por tal razão deve amparar-se numa 

perpetuidade, pois não há qualquer malefício que possa ser extraído desta 

perpetuidade. Turgot, Le Chapelier, Danvila, Alonso Martinez, todos citados por 

Rogel Vide582 defendem, cada uma a sua medida, esta condição de perpetuidade. 

Uma defesa interessante proposta por Rogel Vide, que, por sinal, é 

entusiasta da perpetuidade no direito de autor, é que a propriedade ordinária 

(como ao fim e ao cabo se baseia na propriedade de terras583) está vinculada aos 

conceitos de ocupação, do despojo, do espólio enquanto que na propriedade 

intelectual nada disto está presente porque, ao contrário[...]o objeto do direito 

                                                                                                                                                  
prazo complementar mínimo de 25 anos. Mas, evidentente, este tema é uma circunstância de 
política legislativa e que, considerando-se os prazos convencionais580, de difícil aplicação 
hodiernamente. Por outro lado, não parece haver muita atenção ao tema de direitos pessoais 
de autor ao se tratar do prazo de proteção. Primeiro, pela ausência de clareza legislativa em 
geral (indicar que as leis de diversos países não falam em proteção dos direitos morais após 
o prazo de proteção) e, obviamente, porque a questão que sempre se coloca como 
fundamentla é a questão patrimonial ou econômica. VER COLA: Deve-se, portanto, atentar 
à questão dos direitos pessoais, pois uma eventual diminuição do prazo de proteção não 
poderia abarcar uma diminuição dos direitos pessoais pelo aspectos protetivos que os 
mesmos apresentam do ponto de vista da proteção da personalidade criativa do sujeito-
criativo. Mas isto diminuiria a possibilidade do processo criativo? 
581  Para compreensão dos antecedentes das discussões sobre a perpetuidade ou 
temporalidade do direito de autor, ver, por todos, o texto de VIDE, Carlos Rogel. En torno a 
la propiedad intelectual como propiedad perpétua. In: Estudios completos de propiedad 
intelectual – Volumen segundo. Reus/Fundación Aisge. Madrid, 2006. pp. 77 à 100. Neste 
texto, além da citar os autores que historicamente defendiam pontos de vista favorável à 
perpetuidade, o autor também indica os argumentos favoráveis à temporalidade. Ainda que 
não esteja necessariamente de acordo com as conclusões de Rogel Vide, compreendo que 
este texto é fundamental para a compreensão do tema. No mesmo sentido, indico o texto  
BORGHI, Maurizio. A venetian experiment on perpetual copyright, In privilege and 
property – Essays on the history of copyright. Open Book Publishers. Cambridge, 2010. pp. 
137 a 156. No Brasil, Rodrigo MORAES tratou do tema no artigo Direito fundamental à 
temporalidade (razoável) dos direitos patrimoniais de autor, In: Direitos de autor e direitos 
fundamentais.SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos(Coord.). Editora Saraiva. Rio de 
Janeiro, 2011. pp. 254 e seguintes.  
582VIDE, Carlos Rogel. En torno a la propiedad intelectual como propiedad perpétua. In: 
Estudios completos de propiedad intelectual – Volumen segundo. Reus/Fundación Aisge. 
Madrid, 2006. 
583 Como fundamento histórico originário maior, entendo eu. 
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emana do próprio autor, e o que o cerca é o nada [...]584. De fato, a valoração 

ética proposta por Rogel é interessante, pois indica um contributo essencialmente 

pessoal, de valorização do sujeito-criador e da sua concepção, em alguma 

medida, acentuadamente baseada na figura do gênio artístico. Esta concepção, 

porém, é inadmissível do ponto de vista da hermenêutica da criação artística pois 

ignora o conceito de compreensão e a aplicação do círculo criativo como 

densidade de origem criativa da obra, que, portanto, não comporta um isolamento 

do mundo daquele que sempre está no mundo.Não existe sujeito-criador que 

não seja intérprete do mundo. 

Outro ponto importante é a discussão sobre qual a natureza dos 

direitos aqui colocada em análise (quanto à temporalidade), se do ponto de vista 

econômico ou extra-econômico. Se do ponto de vista do direito patrimonial, não 

me refuto a diretamente indicar que a temporalidade deve evidentemente estar 

presente na conceitualização do direito de autor, pois se a natureza do surgimento 

da criação (e da propriedade que se lhe pretende atribuir, ou mesmo da 

exclusividade) não decorre, por exemplo, de esbulho, como indica Rogel Vide, e, 

muito pelo contrário, se forma no círculo criativo que impede um isolamento 

como concepção objetiva 585 . O cercamento de terras pode se dar de forma 

violenta (o que depõe profunda e eticamente contra o conceito de propriedade, e 

nisto estou de acordo com Rogel) mas não há criação amparada no vazio, no que 

me afasto da concepção de propriedade perpétua. O equilíbrio que observo no 

direito de autor e que se define também na compreensão do círculo criativo passa 

também pela temporalidade do direito, especialmente no que concerne ao valor 

econômico. 

Do ponto de vista do direito de autor patrimonial salta aos olhos a 

evidência da impossibilidade (e incompatibilidade) de perpetuidade. E desde já, 

                                                
584“ [...] el objeto del derecho emana del propio autor, es cercado por el de la nada  [...]. 
VIDE, Carlos Rogel, En torno a la propiedad intelectual como propiedad perpétua. In: 
Estudios completos de propiedad intelectual – Volumen segundo. Reus/Fundación Aisge. 
Madrid, 2006. p. 84. 
585A partir do momento em que existo, existo numa totalidade complexa, onde as coisas, 
consoante os seus significados, remetem ums para as outras (o prego para o martelo, ambos 
para  tábua, esta para a cabana que eu construo com vista a abrigar-me). HOTTOIS, 
Gibert. História da Filosofia – da renascença à pós-modernidade. Instituto Piaget. Lisboa, 
2002. p. 324. 
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me afasto das teses de Rogel Vide que não me convencem, como também não 

convencem a Moraes 586 no que se refere à discussão de mérito do tema que se 

propõe. No mais cabe salientar importante argumento deste autor quando o 

mesmo afirma que: 

O silogismo engendrado pelos defensores (extremistas) da perpetuidade da 
proteção autoral é o seguinte: Toda propriedade é perpétua. O direito de autor é 
uma propriedade. Logo, o direito de autor é pérpetuo. São falsas as duas 
premissas. Consequentemente a conclusão não poderia ser veraz587.   

É certo que Moraes parte de uma interpretação que, ao atribuir ao 

direito de autor natureza diferente de direito de propriedade, lhe subtrai qualquer 

possibilidade de lógica, transformando o silogimo em resultado falacioso. Ocorre 

que, para além disto, também se pode considerar o direito de autor um categoria 

jurídica de outra natureza que não de direito de propriedade mantendo-se porém a 

consideração de que, por exemplo, um direito exclusivo (ou de exclusivo, como 

prefere Ascensão) não poderia ser perpétuo. Do ponto de vista do círculo criativo 

e da hermenêutica que proponho este não é o ponto de maior relevo. 

Assim, seja direito de propriedade ou direito exclusivo, não se 

poderia atribuir perpetuidade (além das razões indicadas logicamente e que 

exporei a seguir) pelo consequente enclausuramento de ideia se manifestações, o 

que violentaria o círculo hermenêutico que denomino de círculo criativo. 

No tocante aos direitos ou faculdades pessoais não se alcança tal 

obviedade. Em verdade, dos direitos pessoais de autor, o mais relevante deles, 

como sempre se pode constatar, mesmo os mais desavisados e neófitos na 

disciplina do direito de autor, é o direito de paternidade, que indica a origem 

subjetiva da obra, e o direito de nomeação de autoria588. 

                                                
586  No que sou seguido também por MORAES, Rodrigo. Direito fundamental à 
temporalidade (razoável) dos direitos patrimoniais de autor. In: Direitos de autor e direitos 
fundamentais. SANTOS,Manoel Joaquim Pereira dos(coord.). Editora Saraiva.Rio de 
Janeiro, 2011. pp. 254 e seguintes. 
587MORAES, Rodrigo.  Direito fundamental à temporalidade (razoável) dos direitos 
patrimoniais de autor. In: Direitos de autor e direitos fundamentais, SANTOS, Manoel 
Joaquim Pereira dos (coord.). Editora Saraiva.Rio de Janeiro, 2011. p. 269. 
588 A lei brasileira indica entre os direitos morais previstos em lei, o Direito de paternidade e 
indicação da autoria (na Lei 9610/98 - Brasil): Art. 24. São direitos morais do autor: I - o de 
reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou 
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O respeito à origem da obra do ponto de vista subjetivo, inclusive, é 

um ponto favorável a uma natural compreensão do sentido do direito de autor por 

várias razões: a certificação de um denominado sujeito-criador é o criador de uma 

obra insere o seu povo no processo cultural; faz respeitar o ambiente cultural em 

que a obra surge; mapeia o desenvolvimento cultural da sociedade; ajuda a contar 

a história e, entre todos estes elementos, talvez o mais significativo deles para o 

estudo do círculo criativo: promove a garantia do respeito à subjetividade. 

Curiosamente, uma instintiva garantia do direito à origem subjetiva é tão 

elevante, que o plágio é condenado de forma grave e foi um dos únicos 

antecedentes mais evidentes da origem de um direito de autor na antiguidade589. 

                                                                                                                                                  
sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua 
obra. Já a lei portuguesa indica o direito de paternidade no mesmo dispositivo (artigo 56) 
em que atribui também o direito de integridade: Artigo 56.º (Definição) - 1 – 
Independentemente dos direitos de carácter patrimonial e ainda que os tenha alienado ou 
onerado, o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a paternidade da obra e 
de assegurar a genuidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e 
qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a 
todo e qualquer acto que a desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor.2 – Este 
direito é inalienável, irrenunciável e imprescritível, perpetuando-se, após a morte do autor, 
nos termos do artigo seguinte. 

 
589 O plágio se configura como um dos temas mais fascinantes e difíceis de discutir e analisar 
no universo do direito de autor especialmente por penetrar na seara, já de início, de dois 
relevantes elementos autorais: a subjetividade e a originalidade. Com isto a complexidade já 
seria acentuada. Ocorre que o plágio de fato é de difícil constatação pela dificuldade objetiva 
de apontamento, ou, nas palavras de Antonio Castán, o plágio é um conceito que se sente 
mais que se expressa (Tradução do autor para: [...] que se siente, más que se espresa  [...] El 
plagio de la obra cinematográfica. In El plagio y otros estudios sobre derecho de autor.  
CASTÁN, António.  VIDE, Carlos Rogel (Coord.). Fundación Aisge. Reus. Madrid, 2006. 
p. 46. (Colección de Propiedad Intelectual). Neste sentido, entendo que o plágio está 
assentado na problemática da originalidade de modo relativamente complexo, considerando 
a dificuldade no apontamento de elementos objetivos não variáveis, exatamente pela sua 
concepção de percepção mais evidenciada do que constatação. Ocorre que deve ser 
percebido que o plágio passa a ser um problema da ordem da filosofia e, consequentemente, 
da moral, ao se concluir que o sujeito-criador que efetivamente cria tomando por base uma 
obra anteriormente existente, atua num cenário de fazer-se passar por autor de algo já criado. 
Ora, o desejo e a atuação de fazer-se passar por outro é que constitui-se como elemento 
primordial de gravidade nesta problemática. Ocorre porém, que ao atuar como plagiário de 
modo consciente, ou, por assim dizer, de forma a pretender ser confundido com um terceiro, 
o sujeito-criador atuou de forma claramente perniciosa contra o processo criativo e ofende a 
concepção também hermenêutica da criação. Richard Posner, em breve estudo denominado 
The little book of Plagiarism, traz interessantes indicações sobre a questão do plágio e cabe 
indicar observações suas sobre como este se processa, de alguma forma, no sentimento do 
leitor. Diz o autor: É necessário, assim, para se falar em plágio, que além de enganar na 
cópia aos leitores potenciais no sentido de faze-los crer o que não é, o engano vá ao 
encontro de suas expectativas. Refiro-me com isto ao fato de que pensar que a obra do 
plagiário é original leva o leitor a faxer algo que, sabendo a verdade, não teria feito. (os 
juristas chamam isto de detrimental reliance, ou seja, um prejuízo que alguém sofre por dar 
crédito a algo que é mentira). Um leitor não teria comprado um livro se tivesse sabido que 
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continha amplas passagens de um livro de outro escritor; teria comprado, em seu lugar, este 
outro livro primeiro. [...] E, conclui portanto Posner afirmando que: para que ocultar a 
identidade do verdadeiro autor constitua fraude e, por outro lado, plágio, ao leitor tem que 
ser importante não saber. Dito melhor: deve ser importante o bastante a ele para, se tivesse 
tido conhecimento, ter atuado de modo diferente. Incontáveis são os casos de fraude 
intelectual que, ao não frustrar nenhuma expectativa, simplesmente porque , não há 
expectativa nenhuma a frustrar, na realidade não há maior prejuízo. Não se levanta breve 
indignação moral. (Texto traduzido da versão espanhola da obra de POSNER, Richard. El 
pequeno libro del plágio. El hombre del Tres. Madrid, 2013. p. 22 e seguintes:  Es 
necessário, así, para hablar de plagio que, aparte de enganãr la copia a los lectores 
potenciales en le sentido de hacerles creer lo que no es, el engaño vaya al encuentro de sus 
expectativas. Me refiero con esto a que pensar que la obra del plagiario es original lleve al 
lector a hacer algo que, de haber sabido la verdad, no habría hecho. (Los juristas lo llaman 
detrimental reliance, es decir, un perjuicio que alguien sufre por dar crédito a algo que es 
mentira.) Un lector no habría comprado un libro si hubiera sabido que contenía amplios 
passajes de un libro de otro escritor; habia comprado, en su lugar, ese otro libro primero.  
[...] Para que ocultar la identidad del verdadeiro autor constituya fraude y, por lo tanto, 
plagio, al lector le tiene que importarle lo bastante para, de haber sabido, haber actuado 
diferente. Incontables son los casos de fraude intelectual que, al no frustrar niunguna 
expectativa, porque, simplesmente, no hay expectativa ninguna que frustrar, en realidad no 
causan mayor perjuicio. No levantan siquiera una tíbia indignación moral  [...]. As questões 
propostas por Posner são interessantes considerando o aspecto que a filosofia moral deve ser 
observada no olhar sobre o intuito de enganar o outro (e se isto pode ser aceito como 
comportamento social, mesmo que com um pequeno prejuízo, ou nenhum. Claro, digo isto 
porque os alunos de universidade que tencionam copiar trabalhos ou mesmo pagar para que 
os mesmos sejam produzidos por “empresas ou profissionais especializados” muitas vezes 
entendem que não trariam prejuízo a ninguém senão a eles mesmos. Ora, aqui há uma dupla 
concepção que deve ser compreendida: em primeiro lugar, o resultado do trabalho sempre 
alcançará uma autonomia após ingressar no mundo do conhecimento e ocupará um espaço 
que não é o espaço do sujeito-criador. Tomará autonomia como fonte de conhecimento o 
que, necessariamente, implica num efetivo engano contra terceiros, pelas razões, por 
exemplo, apontadas por Posner, caso alguém preferisse ter acesso a fonte primígena ou 
mesmo pelo prejuízo moral em se indicar a fonte como verdadeira. Por outro lado, o que 
pessoalmente mais me procupa é o esgarçamento do tecido moral do corpo discente que, 
mesmo estando inserido em discussões acadêmicas acaba por acreditar e compreender que, 
nos momentos importantes da sua vida profissional podem enganar terceiros, fingindo-se 
passar por quem não são. Por fim, tenho receio que criem este hábito e fundamentem seus 
atos no engano, na mentira. Se bem é vedade que algumas mentes podem fazê-lo somente 
por pragmatismo e por acreditarem que é desnecessário apresentar determinados trabalhos 
para concluir disciplinas ou o curso de graduação, há os que vão além e insistem na prática 
nos cursos de mestrado, doutorado e afins e, pior, há os que acabam por criar o hábito de 
transformar sua vida numa escusa ampla de “fins justificando os meios” para muitas outras 
atividades. Neste sentido, inclusive, um aspecto bastante relevante quanto às falsas 
discussões sobre o processo criativo ou mais especificamente, como é o caso, de escrita, 
também se dá no processo de decisões judiciais. Não é grande novidade que muitos dos 
juízes que atuam no Poder Judiciário de diversos países não escrevem parte significativa de 
suas decisões, estando estas a cargo de seus secretários e auxiliares diversos. Esta singular 
característica que compreendo como um acentuado componente do agravamento da crise 
instituída no direito contemporâneo é indicada também por Posner que admite esta realidade 
também no Poder Judiciário dos   da América: Muita gente alheia ao mundo do Direito deve 
pensar que os juízes escrevem eles mesmos as suas sentenças, mas hoje em dia atuamos 
assim somente uns poucos; o resto se limita a a corrigir em maior ou menor medida 
rascunhos que prapararam seus secretários. (Às vezes, é verdade, a intervenção é tal que 
que mecere que o considere coautor da sentença, ou mesmo coautor principal, mas não 
autor único). Há juízes, de fato – ou secretários de juízes – que sem dar qualquer explicação 
insertam nas suas sentenças passagens literais de textos escritos por advogados   [...] e  [...] 
sem nada esclarecer, os juízes assinam, mas quem escreveu foram os advogados das partes. 
Os juízes assinam, contudo suas sentencias e mandados como se fossem seus únicos autores, 
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e falam das sentenças de seus colegas, como se realmente estas tivessem sido escritas por 
eles. Eles gostariam que as pessoas realmente acreditassem que eles são os autores dos 
textos que assinam; cabe, portanto; falar de engano, pois um juiz que reconheça que os seus 
secretários sejam seus ghostwriters (le hacen de negros) é raríssimo. Traduzido do texto:  
[...]Mucha gente ajena al mundo del Derecho pensará que los jueces escriben sus sentencias 
ellos mismos, pero hoy em día actuamos así solo unos pocos; el resto se limita a corregir en 
mayor o menor medida borradores que han hecho sus secretários. (A veces es certo que la 
intervención es tal que merece se lo considere coautor de la sentencia, o incluso coautor 
principal, pero no autor único.) Hay jueces, de hecho – o secretario de jueces – que sin dar 
ninguna explicación insertan en sus sentencias passajes literales de escritos de abogados  
[...] e  [...]  sin aclarar nada, firman los jueces pero han escrito los abogados de las partes. 
Los jueces firman, con todo, sus sentencias y órdenes como se fueran sus únicos autores, y 
hablan de las sentencias de suas colegas, como si realmente estos las hubiesen escrito. Les 
gostaria que la gente los creyese autores de los textos que rubrican; cabe, por tanto, hablar 
de engano, pues que un juez reconozca que sus secretários le hacen de negros es 
rarísimo[...].POSNER, Richard. El pequeno libro del plágio. El hombre del Tres. Madrid, 
2013. p. 23 à 24.  Há ainda que se somar algo bastante relevante às colocações de Posner. Na 
verdade, as sentenças escritas pelos secretários seriam questionadas considerando o fato de 
que estes não estão instituídos do poder que os juízes receberam, seja por meio de concursos 
públicos ou qualquer outra modalidade de acesso à condição de juiz e, portanto, poderiam, 
numa interpretação relativamente menos radical do que se pudesse imaginar, atribuir a tais 
decisões, uma efetiva nulidade. 
Observe-se, porém, que há outro panorama de grande relevo na questão do plágio que 
decorre do plágio por meio do qual não houve a prova de contato. Prova de contato significa 
a comprovação de que houve contato (no sentido de conhecimento prévio) entre a obra 
primígena que se pretende atribuir a única originalidade, e a que lhe seja subsequente, e o 
sujeito-criador que se pretende atribuir a condição de obra efetivamente não-original. 
Saliente-se, entre um sujeito e um objeto (e, de alguma forma, ainda que indireta, com o 
sujeito-criador que o antecede). Este panorama desde já exige a análise do fato de que: se 
não houve contato, ainda assim estão atendidas, de toda forma, as condições de possibilidade 
para a constatação efetiva do plágio no universo jurídico? Ou, em sentido inverso, em não 
havendo prova de contato, há de se apontar uma inexistência de plágio? Ou ainda mais, visto 
sobre outro aspecto, a repetição de elementos existentes em obras anteriores seriam 
permitidos em obras nas quais não tenha ocorrido prova de contato com a obra anterior? 
Nesta seara, parece bastante relevante compreender que o plágio pode eventualmente ser 
enquadrado (e seriam fundamentais mais apreciações sobre o tema) como uma atividade 
necessariamente dolosa, mas isto deve ser observado com bastante cuidado e atenção. Isto 
porque seria possível discutir a presença do plágio em atividades às quais o elemento do 
objetivo em enganar não estivesse presente. Não creio, porém, que o direito seja capaz, 
sozinho, de dar conta destas concepções, sendo indispensável a presença da filosofia 
(especialmente da filosofia moral) e da psicanálise para que não possam ser simplesmente 
contornados os problemas inerentes a estas áreas do conhecimento por soluções jurídicas de 
pouca densidade extrajurídica. Por isso, inclusive, dizer que o plágio somente poderia ser 
considerado sob o olhar doloso e não culposo pode ser bastante reducionista e este olhar 
decorre de uma apreciação do direito sem a participação das outras ciências indicadas. O que 
parece tornar-se evidente é que o elemento da intenção promovido na prática plagiária deve 
apontar na direção de uma violação ética que, sem deixar margem à dúvidas, deve ser 
considerada prática condenada. No restante, e como já indiquei, e mesmo parecendo bastante 
evidenciado, há de se discutir (e repito) com mais precisão elementos ainda de ordem 
filosófica mas também da ordem priscanálitica, para que se possa compreender os elementos 
objetivos (mas primordialmente subjetivos) contidos no plágio. Esta nota obviamente não 
pretende esgotar o assunto e serve como abertura analítica e não como fechamento 
interpretativo do meu entendimento sobre o tema. Além do texto da Castán já mencionado, 
ver, do mesmo autor e na mesma publicação os textos: El plágio de formatos de programa 
de televisión (p. 45 e seguintes)e El plágio en la poesia (p. 215 e seguintes). Ver também a 
obra de KROKOSCZ, Marcelo. Autoria e plágio – um guia para estudantes, professores, 
pesquisadores e editores. Editora Atlas. São Paulo, 2012. Esta obra não é necessariamente 
um texto que discute as questões jurídicas sobre o plágio, mas se configura como guia para 
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Por outro lado, a subjetividade, ainda que de difícil alcance na 

compreensão de quem é o sujeito-criador, parece que surge, ao menos 

indiretamente, com o conceito da necessidade de indicação do autor de obra 

criada. Por mais que se discuta o surgimento do conceito de autor e como o 

mesmo se desenvolveu na filosofia e no direito de autor, parece evidente que 

todos os caminhos levam a um respeito à origem pelo autor, ainda que não se 

saiba exatamente quem este é. Seria como dizer que, ainda que não se soubesse 

onde chegar, já se conhece como deve ser o caminho. 

Isto é constatado pela indicação social e por um esforço coletivo da 

indicação dos sujeitos-criadores, ainda previamente à noção propriamente de 

direito de autor. Por isso, mesmo que Descartes seja anterior ao direito de autor, 

assim como Abelardo, Bach, Gulherme de Ockham, Santo Agostinho, entre 

outros, há um respeito às figuras no tocante a sua condição de sujeitos-criadores. 

Há um importante elemento que pode ser a presença dos suportes físicos, tão 

necessários para a compreensão da origem das obras, o que vem se esvaziando na 

contemporaneidade (fato que inclusive, pode contribuir ao esvaziamento do autor 

e conduzir a uma super valorização do intérprete).  

 De toda forma, é possível compreender do ponto de vista ético um 

certo respeito à figura do sujeito-criador, o que pode ter sido um elemento de 

consolidação de ideias equivocadas do direito de autor presentes no seu déficit 

filosófico, pois uma vez que se faça remissão ou indicação de que tais ou quais 

autores foram sempre indicados como tais, o direito de autor (no sentido de 

direito de paternidade) passa a ser instintivo. De fato, do ponto de vista de uma 

constatação/relação intuitiva entendo, como já indiquei, que o direito de 

paternidade é o mais relevante de todas as concepções de direito de autor, e que, 

                                                                                                                                                  
que os profissionais atuantes nas atividades acadêmicas possam evitar a prática de plágio. O 
autor entende pela existência de um plágio acidental (e deve ser lembrada, na sua obra não 
são apresentadas amplas discussões filosóficas ou jurídicas sobre o tema) e faz a indicação 
da gravidade deste no setor acadêmico, inclusive indicando que o plágio acidental poderia 
ocorrer em decorrência de desconhecimento ou mesmo descaso por parte do redator (ou seja, 
o presumido sujeito-criador) do trabalho. Assiste razão a Krokosczao pretender apontar a 
gravidade das atividades de plágio na academia, uma pecha de enorme gravidade que atinge 
as pesquisas e muitas searas do conhecimento. Os fatores indicados pelo autor são dois: 
“incompetência em relação à indicação de autores (citações) e negligência quanto à 
importância da identificação (p._). 



 
 

395 
 

por isto, maior até mesmo do que a alegada fragilização do direito de autor, da 

sua crise ou da indicação de que a figura do autor parece, no mínimo, atualmente 

indefinida590. Ora, se uma certa consciência coletiva se mantém até mesmo para a 

indicação de obras de autoria tão antiga, é no mínimo razoável atribuir-se uma 

reflexão quanto ao que conduziu filosoficamente para que a autoria fosse sempre 

historicamente protegida ou certificada, uma vez que a oralidade deixou de ser a 

única forma de manutenção da origem das obras. Pode-se, em alguma medida, 

atribuir esta origem também aos suportes físicos, pois como desde o início dos 

manuscritos estes costumavam ser guardados com acentuada segurança591, o que 

se escondia era o seu conteúdo, mas se garantia a origem subjetiva. Isto deve ser 

pontuado. Sob este ponto de vista, o argumento que acabo de apresentar pode, 

inclusive, dificultar a compreensão da autoria como elemento primordial do 

direito de autor. 

Sendo o direito de autor de paternidade um resultado da histórica 

guarda de suportes físicos ou de uma manutenção por meio de uma espécie de 

respeito592  àquele que pretende observar a origem de sua própria cultura ou 

origem, em um ou outro caso (que deixo em aberto) há uma evidência na 

necessidade de compreensão do direito de paternidade como anterior ao direito de 

autor, o que torna a sua compreensão bastante significativa e quase suficiente 

para dizer que ele, na prática, em alguns aspectos, já é perpétuo como garantia da 

origem subjetiva para a sociedade que contempla a obra. O que não significa o 

mesmo que dizer que os direitos pessoais de autor, em gênero, sejam eternos. 

Ora, neste particular caso, praticamente o direito de paternidade é simplesmente 

dar nome a algo que já está no mundo, sem atribuição de circunstâncias de 

proteção instrumentais surgidas no ordenamento jurídico de modo formal. Uma 

coisa, portanto, é dizer que um bisneto de uma autor poderá requerer uma 

indenização pelo uso da obra de seu pai para a qual não houve indicação da 

autoria ou mesmo alegando uma modificação inadequada, outra situação bastante 

significativa e diferente é indicar que deve ser aposta a autoria correta em uma 

determinada obra por respeito à origem e à cultura de um povo e, a rigor, de toda 

                                                
590 A este respeito ver os comentários de Branco Jr. e Jost em  6.4.  
591 Pelo valor real e estimado pela condição de individualidade e pelo conteúdo. 
592 Uma espécie de respeito ético coletivo, histórico e sucessivo. 
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a humanidade. Para este exercício, as formas são infindáveis pelas quais se pode 

atribuir a legitimidade para tais atos. Até mesmo a qualquer pessoa como garantia 

do direito difuso a uma informação cultural verdadeira e fidedigna. 

A lei portuguesa, por exemplo, no seu artigo 57o indica que o Estado 

é o responsável pela manutenção e defesa da genuidade e integridade das obras 

que estejam em domínio público, por meio do Ministério da Cultura, além de 

outras prerrogativas estatais593. 

O mesmo ocorre com a lei brasileira que trata de modo semelhante a 

questão, mas não nomeia por genuidade e integridade, mas por integridade e 

autoria594. 

Num caso ou no outro, os demais direitos pessoais não estão incluídos 

nas prerrogativas estatais previstas nas referidas leis do Brasil e de Portugal, por 

exemplo. 

Assim, o direito de acesso ao exemplar único a obra, por exemplo, no 

caso do Brasil, somente poderia receber uma solução por meio do Direito 

Constitucional,  socorrendo-se o referido direito por meio de solução referente à 

necessidade de acesso ao acervo cultural. Isto porque, como o direito de acesso ao 

exemplar único da obra, na lei brasileira em vigor, não é passível de transferência 

mortis causa, somente uma interferência pela via dos direitos culturais (vistos sob 

o olhar do direito constitucional) poderia garantir o acesso ao referido exemplar 

único. 

                                                
593 Código de Direito de Autor e Direitos Conexos (República Portuguesa) - Artigo 57o – 
Exercício: 1- Por morte do autor, enquanto a obra não cair no  domínio público, o exercício 
destes direitos compete aos seus sucessores.  2- A defesa da genuinidade e integridade das 
obras  caídas no domínio públicocompete ao Estado e é exercida através do Ministério da 
Cultura. 3- Falecido o autor, pode o Ministério da Cultura avocar a si, e assegurá-la pelos 
meios adequados, a defesa das obras ainda não caídas no domínio público que se 
encontrem ameaçadas na sua autenticidade ou dignidade cultural, quando os titulares do 
direito de autor, notificados para o exercer, se tiverem abstido sem motivo atendível. Texto 
integral da lei acessado em 13/12/13  disponível em 
https://ciist.ist.utl.pt/docs_da/codigo_direito_autor_republicado.pdf . 
594 Lei 9610/98: “Art. 24. São direitos morais do autor:  [...] § 2º Compete ao Estado a 
defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público”. (grifei) 
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Também em referência à lei portuguesa (CDADC), esta prevê a 

possibilidade de o Estado suprir uma falta, por parte dos herdeiros, no dever de 

garantir a autenticidade ou dignidade cultural das obras do autor. 

Estas questões, porém, demonstram, ainda que somente 

exemplificadamente, um interesse e necessidade por parte da sociedade e dos 

textos legislativos, em se destacar uma possibilidade de proteção da origem da 

obra, no aspecto subjetivo, e garantir-lhe a genuinidade ou proteção contra atos 

que lhes sejam, diga-se, perniciosos. 

Devo também salientar que a exclusão do direito de paternidade 

perpétuo que proponho não é a possibilidade (ou uma opção legislativa) pelo não 

alcance da hereditariedade dos sucessores do sujeito-criador, ainda que eu 

compreenda que este é um problema de grave monta pela dificuldade imposta 

pelas questões factuais. Considerando porém, que minhas teses são amparadas 

nas reflexões filosóficas e venho defendendo que estas devem ser aplicadas para a 

compreensão do valor do direito de autor e de toda a sistemática que lhe deve ser 

arquitetada, parece-me evidente que uma perpetuidade na atribuição do direito de 

autor promove uma descompasso no círculo criativo e, como consequência, na 

circularidade cultural/criativa. Não se pode admitir que um enclausuramento 

temporal no acesso às obras impeça a sua circulação. Uma opção seria a 

aplicação de um direito de remuneração, mas o que ocorre é que neste caso um 

direito de remuneração seria muito mais aproximado, em sua natureza, ao 

domínio público remunerado ou pagante, figura estranha a maior parte das 

legislações contemporâneas595.  

Seja remunerado por meio do direito de remuneração ou não, o direito 

que lhe fosse aplicado teria que ser eficiente a ponto de fazer circular o 

conhecimento. Ocorre que como bem disse Vitor Hugo, citado pelo mesmo Rogel 
                                                

595 Com exceções como, por exemplo, a Lei 1322/92 da Bolívia que dispõe no artigo 60 
sobre o tema: Artículo 60.La utilización bajo cualquier forma o procedimiento de obras del 
patrimonio nacional y del dominio público será libre, pero quien lo haga comercialmente, 
pagará al Estado, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, una participación cuyo 
monto no será menor del diez por ciento (10%) y no mayor del cincuenta por ciento (50%) 
que el que se pague a los autores o sus causahabientes por utilización de obras similares 
sujetas al régimen privado de protección. Com exceção por exemplo, da Lei argentina Vale 
também mencionar, a título de direito comparado o artigo 14o da lei portuguesa de 1851. 
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Vide596: O escritor trabalha em primeiro lugar para os homens, depois para seus 

filhos. 

Em linhas conclusivas sobre a ideia de perpetuidade do direito de 

autor, indico que no ponto de vista econômico há poucas razões para 

compreender este fundamento como razoável do ponto de vista de uma 

hermenêutica da criação artística e como pouco lógico numa atribuição 

pragmática do que seria a propriedade perpétua (enquanto lhe fosse atribuível). 

Ainda há outro problema, considerando o fato de que os direitos patrimoniais são 

objeto de transmissão, a possibilidade de que herdeiros de linha familiar de 

Beethoven ou Mozart, somente para citar alguns, estarem ainda sendo 

beneficiados seria ínfima, considerando as propostas econômicas 

verdadeiramente agressivas recebidas no curso de tão longo intervalo de tempo de 

sua morte até a contemporaneidade. Ora, se o poder econômico e tão acentuado 

para obras com a existência do prazo de proteção, a atribuição de um direito de 

autor patrimonial de natureza perpétua seria o mesmo que concentrar, cada vez 

mais o conhecimento nas mãos de titulares cada dia mais afastados do 

sujeito-criador, o que tornaria esta solução altamente contraditória no sentido da 

circularidade criativa e cultural. 

Quanto aos direitos pessoais, estes podem ser exercidos sob diversas 

formas e o Estado (além dos cidadãos em alguns casos) devem promover a 

função protetiva da origem da obra no sentido subjetivo, em respeito à figura do 

sujeito-criador e, mais particularmente, em respeito à própria história da 

humanidade. 

Rogel Vide, por sua vez, utiliza de argumentos retóricos, sob a forma 

de perguntas, para indicar sua posição favorável a que o direito de autor597 seja 

perpétuo:  

                                                
596VIDE, Carlos Rogel. En torno a la propiedad intelectual como propiedad perpétua. In 
Estudios completos de propiedad intelectual – Volumen segundo. Reus/Fundación Aisge. 
Madrid, 2006. p. 79. 
597  O autor, em verdade, faz uso da expressão propriedade intelectual, pois no direito 
espanhol este é o modo de nomear o direito de autor e os direitos conexos como gênero. 
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Perpetuidade das faculdades morais e temporalidade das 
patrimoniais integrantes do direito de propriedade intelectual? Baseado em que? E 
por acaso as obras em domínio público são passíveis de serem presenteadas?598 

Alguns acertos devem ser feitos.Ocorre porém, que na verdade o 

argumento de Rogel Vide que merece réplica é a crítica de que poderia estar 

sendo proposta por parte dos doutrinadores que o autor faz menção que haveria 

uma temporalidade aplicável ao direito patrimonial e uma perpetuidade a (pelo 

menos) alguns dos direitos pessoais. 

O que parece ser o entendimento de Rogel Vide em suas conclusões 

(visto que estas se dão sob a forma de pergunta) é que não se poderia atribuir 

distintas características ao direito de autor, quais sejam: direito patrimoniais como 

temporários e direitos pessoais (alguns) como perpétuos. Pergunta o autor599: Até 

que ponto – ao fim e ao cabo – é possível dizer que um único e mesmo direito é, 

ao mesmo tempo, temporário e perpétuo. 

Em primeiro lugar, era mais do que razoável que nos séculos XVIII e 

XIX houvesse uma tendência a se defender uma perpetuidade das obras 

protegidas por direito de autor600. Em primeiro lugar, e com mais força este 

argumento se aplica ao século XVIII, pois havia uma tendência a se buscar um 

                                                
598VIDE, Carlos Rogel. En torno a la propiedad intelectual como propiedad perpétua. In: 
Estudios completos de propiedad intelectual – Volumen segundo. Reus/Fundación Aisge. 
Madrid, 2006. p. 100. Perpetuidad de las facultades Morales y temporalidade de las 
patrimoniales integrantes del derecho de propiedad intelectual? En base a que? Es que 
acaso las obras en domínio publico se regalan? 
599Hasta que punto – en fin y termino – es posible decir que un solo y mismo derecho es, a la 
vez, temporal y perpetuo.VIDE, Carlos Rogel. En torno a la propiedad intelectual como 
propiedad perpétua. In: Estudios completos de propiedad intelectual – Volumen segundo. 
Reus/Fundación Aisge. Madrid, 2006. p. 100. 
600 Do ponto de vista legislativo, por exemplo, cabe indicar a legislação portuguesa: Decreto 
13.725 de 03 de junho de 1927 que, em seu artigo 15o previa que: “ Art. 15o O autor 
português de um trabalho literário scientífico ou artístico, publicado por qualquer forma em 
território português ou estrangeiro, goza perpètuamente do uso exclusivo de reproduzir ou 
editar e negociar ou vender a sua obra, que fica sendo sua propriedade.  
O texto legal está disponível emhttp://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/DireitodeAutor/1927/1927_master/DecretoN13725.pdf acessado em 08/02/14. Para 
comentários acerca da duração do direito de autor, ver o texto de António Maria PEREIRA 
datado de 24/02/61.  O direito de autor e a sua duraçãodisponível em 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/AMPereira.pdf acessado em 08/02/14. Também 
interessa no texto de PEREIRA (p. 9) , as suas indicações do prazo concedido aos 
portugueses anteriormente ao referido Decreto que era de 55 anos e 153 dias, em decorrência 
da interpretação das tratativas sobre o tema no Código Civil português de 1867 (Art. 579) e 
do Decreto 5.693 de 10 de maio de 1919. Portanto, havia obras em domínio público e obra 
protegidas perpetuamente na concomitância do Decreto de 1927. 
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“ganho de terreno”, considerando tratar-se de direitos que estavam pela primeira 

vez sendo sendo fortemente implementados do ponto de vista de uma valorização 

da propriedade privada como ocorreu no cenário francês, somente para utilizar 

um exemplo. Em conjunto com esta ideia, também importa compreender que o 

desenvolvimento do direito de autor ainda não era conhecido, e seus rumos 

quanto a perpetuidade ou temporalidade ainda eram muito pouco passíves de 

compreensão empírica, naquela ocasião. Já se imaginaria, obviamente, que o 

obstáculo inerente à falta de controle pragmático dos antecedentes e sucessores de 

sujeitos-criadores seriam de difícil operacionalidade. Neste sentido, vale lembrar, 

sob um certo olhar, as obras artísticas são muito mais perenes do que as 

propriedades ordinárias como bens materiais em geral, terrenos, etc. 

Hoje porém, estes argumentos já não fazem sentido por uma série de 

fatores, entre os quais, a característica da efemeridade que as obras 

contemporâneas apresentam é um deles. No mais, deve-se levar em conta que os 

modos de se comunicar artisticamente não são os mesmos do que na ocasião nas 

discussões setecentistas e oitocentistas (somente literário e muito poucos outros) 
601. Pereira, já em 1961, indicava estar de acordo com esta interpretação, tratando-

a como fora de esquadro exatamente por este fato, além de outros: [...]A sua 

modificação e adaptação às realidades do mundo moderno<da perpetuidade do 

direito de autor>impõem-se por isso a todas as luzes [...]. O mesmo autor 

entendia, corretamente, que esta conceito estaria ultrapassado, como também é 

minha interpretação,[...]pelos progressos da ciência, que tem criado meios de 

exploração e utilização das obras intelectuais[...]602. 

Ocorre porém, que na verdade o argumento de Rogel Vide que 

merece réplica é a ideia de que um mesmo direito possuiria características 

distintas, mais do que isto, opostas. 

                                                
601  No mais, a expectativa de vida das pessoas é bem maior, o que comporta uma 
durabilidade na proteção autoral. 
602António Maria PEREIRA datado de 24 de fevereiro de 1961 e pubicado na cidade de 
Lisboa: O direito de autor e a sua duração disponível em 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/AMPereira.pdf acessado em 08/02/14 , p. 10 (página 
67 do texto geral em que está originalmente inserido e segue escaneado no endereço 
eletrônico indicado). 
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Não está de todo errado o autor, ao compreender o direito de autor 

sob a forma de um direito monista, visto que não se poderia, a rigor, apresentar 

uma dúplice caracterização, inclusive em evidente oposição de características. 

Mas esta interpretação, ao mesmo tempo, se insere numa resposta a contrario 

sensu. Ou seja, já que o direito pessoal de autor não pode ser considerado 

temporário, então também o direito patrimonial deve ser perpétuo. Como força 

argumentativa, o debate fica extremamente enfraquecido.No mais, a relação entre 

direito pessoal e patrimonial permite uma consideração da temporalidade de 

modo diferenciado o autor e indicar que se um se caracteriza de uma forma que 

outro deve receber a mesma característica, na verdade se propõe uma teoria 

monista, o que não parece ser o o argumento de Rogel Vide, ao diferenciá-los.   

Por outro lado, se dualista a natureza do direito de autor, já seria mais 

razoável crer numa caracterização de uma ou outra forma, ou seja, em parte 

temporário e em parte perpétuo. Isto já diminuiria a incidência da crítica de Rogel 

Vide. Se o autor espanhol entende o direito de autor como dualista, seu 

argumento não serve para o debate. 

Ocorre que isto tudo faz sentido caso se esteja tratando o direito de 

autor sob a forma de um direito de propriedade efetivamente. Mas esta discussão 

também está fora do esquadro, considerando o fato de que se parte da premissa do 

direito de autor como propriedade e, mais, se parte da análise com verniz 

filosófico para se responder a uma questão já instituída sobre natureza jurídica. 

Como já indiquei, buscar uma verdade sobre a ideia de uma construção filosófica 

de um direito de autor é um ponto favorável e o caminho que deve ser seguido. 

Construir uma filosofia do direito de autor tomando por base naturezas jurídicas 

jea instituídas é trazer a filosofia ao debate jea com atraso.  

No que compreendo como um direito com características de alguma 

propriedade ou qualificado como direito eminentemtne exclusivo, não inadmito a 

hipótese de uma caracterização que pudesse ser conflitante, simplemente pelo 

fato de que se tratou de definir o direito de autor como propriedade ou 

exclusividade. O meu ponto de partida, reitero, é a análise do processo de 

compreensão do círculo criativo e, como tal, a busca pelo sujeito-criador, um 

sujeito fundamental que esteja inserido no círculo criativo. Ora, neste sentido, há 
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uma evidente necessidade de o direito de autor contemplar a proteção sobre o 

resultado criativo variando-e a aplicabilidade temporal sobre o resultado da 

criação, levando-sem conta o que se faz necessário como ser protegido. Afirmar 

que um direito deve se ruma ou outro coisa é esquecer as múltiplas fecetas do 

direitod e autor e, indicar que um direito não pode ter duas características por ser 

desta ou daquela natureza é, mesmo eventualmente corretamente do ponto de 

vista do Direito, fugir ao debate no cenário da filosofia. Encontra-se já 

evidenciado que o círculo criativo necessita proteger o processo criativo e, ao 

mesmo tempo, proteger a circularidade criativa e para tal, o direito de autor é 

aplicado a este compreensão. Não importa que se denomine por direito de autor, 

propriedade intelectual (como na Espanha), direito exclusivo, ou qualquer 

nomenclatura (já que no universo do direito de autor já indiquei, e exatidão 

semântica definitivamente não é a sua melhor característica). 

O que importa, mais que tudo, é a compreensão de que o direito de 

autor é a solução que o direito dá para o que ocorre no círculo criativo como 

densidade criativa. O sujeito-criador inserido no círculo criativo, insisto, precisa 

ser alcançado para que se possa arquitetar corretamente os direitos (no sentido de 

faculdades) os institutos, as características e todo o ambiente protetivo que, ao 

mesmo tempo, garanta o acesso cultural de forma equilibrada. 

Defender que o direito de autor deve ser perpétuo ou temporário 

consoante as funções que cada direito irá exercer não é de modo nenhum 

contraditório. É necessário compreender, antes de tudo, a função que a filosofia 

irá enxergar em cada direito. Não há dúvida, por exemplo, que o direito de 

paternidade deve ser exercido sem qualquer temporalidade que lhe seja atribuída. 

Neste sentido, inclusive, o direito de paternidade é o mais instintivo, intuitivo, 

previamente compreendido, considerando o fato de que mesmo autores muito 

anteriores ao surgimento do direito de autor são indicados como autores de obras. 

Desde Plutarco, Aristóteles, Platão,  Santo Agostinho, Vasari, Descartes, entre 

outros, muitos autores (sujeitos-criadores) recebem o respeito da indicação de 

autoria de suas obras, mesmo considerando-se eventuais equívocos ou a presença 

da comprovação da autoria por meio de exemplares físicos raros. O fato, porém, e 

que parece ter sempre havido uma intenção – volto a dizer – a garantir a origem 
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do processo de criação, fato que, por si só garante o direito de paternidade e suas 

derivações, uma apreciação bastante especial. Em alguma medida, é quase dizer 

que o direito de paternidade, de modo empírico, eciste desde o omento que se 

possa indicar a anterioridade de um processo criativo e a origem de uma criação 

e, portanto, desde sempre é não só perpétuo, como nasce num processo cuja 

temporalidade não se consegue alcançar. Este fato é bastante significativo e 

merece acentuada reflexão, ainda que qualquer autoralista refute as ideias que eu 

desenvolvo e defendo. Portanto, em linhas conclusivas, o direiot de autor pode 

receber diferentes e contraditórias características consoante a sua própria 

natureza, natureza esta que somente pode ser subtraída após a análise 

hermenêutica do processo criativo presente no círculo criativo. 

Visto, isto, e compreendidos porque os elementos de atribuições de 

exclusividade às ideias e a noção de perpetuidade devem ser considerados 

afastados na concepção da hermenêutica da criação artística, deve ser, com mais 

detalhes, compreendida a idéia, já adiantada no curso do estudo, docírculo 

criativoou do núcleo duro da criação.   

5.6. O núcleo duro da criação. O olhar desde a perspectiva do 

sujeito-criador e os destinatários. Quem é o sujeito-criador (autor) do direito 

de autor no círculo criativo? 

Há de se compreender uma premissa importante: se a invasão da 

filosofia da consciência pela filosofia da linguagem se operou (ou deveria 

corretamente se operar) estabelecimento que a relação filosófica e a análise do 

sujeito na perspectiva sujeito-sujeito, também o processo artístico e da criação em 

geral deve ser analisado sob esta perspectiva. 

O sujeito-criador é fundamentalmente sujeito. E como tal, relaciona-

se com o outro pela linguagem e hermeneuticamente. Se a linguagem não é mais 

somente algo que intermedia esta relação e se o(s) sujeito(s) fala(s) e também 

é(são) ouvido(s) interpretando-se mutuamente 603 , o espaço-tempo da relação 

                                                
603  E esta perspectiva linguística é necessária por trata-se aqui do processo de criação 
artístico intelectual, o que exige um outro real ou simbólico.  
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interpretativa/criativa que se dá no círculo criativo exige a presença (real) ou 

simbólica do sujeito para o qual o sujeito-criador estará projetando a sua criação.  

Em uma palavra: a presença real ou simbólica do destinatário da 

criação interfere na criação. Isto não quer dizer que o destinatário seja também 

ele sujeito-criador da criação, mas lhe dá rumo, direção (à criação), de alguma 

forma. Ora, se real, poderia ser questionada a sua participação. Se simbólico, 

seria mais difícil. Mas ainda assim, poderia ser feita a pergunta: se a presença do 

destinatário final no processo criativo é simbólica, não seria efetivamente esta 

circunstância, uma participação da sociedade, do mundo, dos partícipes 

potenciais, numa espécie de“invasividade autoralàs avessas”(ainda que 

indireta? Tratar-se-ia do “não-sujeito-criador” (na efetividade). E este“não-

sujeito-criador”, na sua essência, deveria ser contemplado com a possibilidade de 

ser considerado sujeito-criador? Entendo que não. Aquele que não participa do 

processo criativo não merece a consideração como sujeito-criador. O não-sujeito-

criador é efetivamente um “não-sujeito-criador”, se este for somente a 

potencialidade criativa simbólica do destinatário (ainda que subjetificável), 

também simbólico da criação (então concebida). 

Resta saber se há um (potencial) destinatário do processo criativo. 

Entendo que sempre há, mas mesmo nesta circunstância, o destinatário participa 

de modo passivo, e não atuando como criador. Se tanto, na melhor das hipóteses, 

se estaria eventualmente diante de um sujeito fomentador da criação (do ponto 

de vista das ciências econômicas, talvez o nomeassem como mercado ou 

consumidor, o que não é o mesmo). Mas a simples existência de uma potencial 

recepção das obras já constitui o processo de criação como fomentador. 

Neste sentido, entendo que todos estes elementos que conduzem à 

análise de um sujeito-criador destinatário ou receptor, estão inseridos no círculo 

criativo, mas não possuem a condição e a densidade autoral exigida ao sujeito 

criador, o que afasta a ideia de uma criação ou participação indireta pela 

potencialidade de percepção de outros sujeitos na ponta do processo. Ainda que 

hoje haja enorme participação do público como partícipe opinativo, isto não o 

conduz à condição de sujeito-criador. Até porque, não existem tantas ideias que 
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não caibam no mundo, mas sim uma repetição destas de formas mais ou 

menos autênticas, originais e sob olhares diferenciados604.  

Ora se a relação hoje não mais se dá numa perspectiva sujeito-objeto, 

mas sim na perspectiva sujeito-sujeito, é importante penetrar-se no sujeito-criador 

para que, este sendo alcançado, se consiga perceber qual o melhor traçado que o 

direito deve aplicar para que seus contornos sejam justos e adequados605. 

O processo criativo, portanto, se dá também na relação sujeito-sujeito, 

o que faz com que seja necessário se des-objetificar a relação do direito de 

autor. Esta des-objetificação não comporta em uma flexibilização de direitos da 

natureza proprietarista (pode ou não, não há aqui uma correlação absoluta), mas 

simplesmente na compreensão de que a obra não é algo que possua autonomia no 

seu surgimento, Uma obra de criação ex-nihilo. A criação artístico-intelectual  

necessariamente passa por diversos sujeitos: o sujeito-criador fundamental 

intérprete do mundo; o sujeito-criador fundamental de todas as obras 

antecedentes e concomitantes (que constitui-se numa pluralidade 

inidentificável de sujeitos-criadores) e uma perspectiva de dois destinatários 

que podemos denominar-lhes como destinatário-simbólico das obras criadas 

(no contexto universal de público potencial), e o destinatário-imaginário das 

obras criadas pelo sujeito-criador, que habita a mente criativa do sujeito-

criador. Ocorre porém que chamar-lhes incluindo-lhe a classificação por sujeito 

poderia atribuir-lhes indutivamente uma condição participativa no processo 

criativo, o que já afastei, pois não creio na invasividade autoraltão acentuada 

neste processo.   

Procuro, portanto, denominar-lhes retirando a subjetivação que já os 

adjetivaria de imediato. Chamo-lhes, pois: destinatário-imaginário (“habitante” 

da mente do sujeito-criador) e destinatário-simbólico (aquele que faz o sujeito-

criador seguir um ou outro caminho). O destinatário imaginário pode ser o 

                                                
604 Portanto, dizer que o público participa do processo criativo (ativo) de uma telenovela por 
exemplo, seria desviante do conceito de criação, pois ideias tão simplórias como as 
resultantes de uma tal modalidade criativa são bastante limitadas na fórmula utilizada. 
605 Por outro lado, dizer que a relação sujeito-sujeito inclui o destinatário como sujeito-
criador é desviar a compreensão da visão hermenêutica sobre o problema. 
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próprio sujeito-criador, pode ser ele mesmo, ou pode ser um terceiro. É o leitor do 

seu texto, é o ouvinte da sua palestra. Está presente na sua própria consciência 

enquanto se encontra concomitantemente na projeção da consciência alheia vista 

sob o olhar do próprio sujeito-criador. O destinatário, simbólico ou imaginário 

são, portanto, duas projeções de uma mesmo destinatário (que pode não ser 

ninguém, mas somente “é” a apreciação crítica do sujeito-criador). Este, portanto, 

poderá fazer encontrar, no processo criativo, um receptor da obra (que afinal é o 

destinatário final potencial da obra criada, seja imaginário ou simbólico), o 

destinatário efetivo. Quando um compositor pensa que uma determina obra 

musical pode alcançar este ou aquele público, este mesmo público participa como 

uma espécie de agente no processo criativo (o que não é suficiente para lhe 

atribuir uma concepção criativa como sujeito), indicando-lhe as linhas decisórias 

indiretamente no próprio surgimento da composição. Este destinatário (que, 

insisto, é potencial) pode estar presente somente na consciência do sujeito-criador 

como destinatário-imaginário ou como destinatário-simbólico, mas não na 

realidade posteriormente a ser desvelada na realidade com a apresentação da obra 

a terceiros que é o receptor. 

Este processo criativo poderá inclusive albergar a presença do 

destinatário final, se, efetivamente, a obra o vier a alcançar na emoção que o 

sujeito-criador, no processo criativo, identificou, igualando o receptor e o 

destinário, imaginário ou simbólico.  

Insisto: albergar a presença não significa, porém, criar. Por isso, 

excluo esta participação dos destinatários como suficiente para torná-los 

partícipes do processo criativoqualquer consideração que o transforme (seria 

mesmo uma transformação, pois ele não ostenta esta posição). 

Todos estão inseridos, porém, no círculo criativo (mas somente no 

processo criativo nuclear está o sujeito-criativo), o que justifica, com mais força, 

a que uma sistemática de direito de autor possa considerar esta pluralidade de 

sujeitos como parte de um todo que compõem também o círculo criativo na 

perspectiva de que o todo está na parte e que a parte está no todo. Esta 

complexidade subjetiva não impõe a participação criativa a rigor mais impunha 

uma ordem diretiva do processo criativo. Isto porém não é suficiente para 



 
 

407 
 

considerar os destinatários ou receptores como sujeito-criadores, talvez por sua 

posição marginalizada no círculo criativo, talvez pela ausência de densidade 

criativa (crítica não cria, só influencia). 

O sujeito-criador, além de intérprete do processo criativo é um 

“diretor da interpretação”. É duas vezes agente ativo, na interpretação e na 

direção do processso que sempre será composto pela participação simbólica dos 

destinatários.O destinatário-imaginário não participa, pois está no próprio sujeito-

criador, impregnado de sua percepção que conduz à criação.  

Estes posicionamentos no círculo criativo não impõem uma 

relativização na aplicação do direito de autor. Ocorre porém, que não acredito no 

surgimento espontâneo da criação. Não me coloco como uma espécie de 

crentenuma espécie de“criacionismo”observável por um fazer surgir uma obra 

espontaneamente pela coletivida identificável ou não-identificável de sujeitos-

criadores. Isto não significa que a obra seja sempre individual, ou oriunda de 

individualidades identificáveis. Há hipóteses em que a não-identificabilidade do 

sujeito-criador irá permitir a inaplicabilidade do direito de autor. Ou seja, é 

possível que o sujeito-criador não seja concebido ou considerado como tal por 

“despejar” uma sua criação no mundo e como tal permitir que esta tome vida não 

mais se mostrando presa à sua origem. Este é um fato importante e quase 

corriqueiro no processo de tradição das sociedades simples, por exemplo e que 

indicam o surgimento nãoidentificado das criações. 

Ocorre que não identificar as criaçõesartístico-intelectuais não 

significa que eles não tiveramuma origem subjetiva . Isto é o que pretendo 

apontar. Uma coisa é dizer que não se pode identificar a origem de uma criação 

artística, fato relevante mas já existente em obras anônimas, que sejam por 

exemplo tradicionais ou simplesmente cujo autor por sí só pretendeu excluir-se da 

identificação por parte de terceiros. 

Outra coisa, porém, é a necessidade de se analisar se há alguma 

criação espontânea, que não passe pelo processo criativo decorrente da direção do 

sujeito-criador. E, quando a isto, estou plenamente convencido. Neste sentido, 

ainda que algumas obras sejam maiores do que seu próprio sujeito-criador, 
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necessariamente eles tomaram seu nascimento e foram dirigidas pelo sujeito-

criador. 

O sujeito-criador, portanto, não pode ser uma “marionete” que atua 

como difusor de processos de surgimento espontâneo, o que me indica que ainda 

que eu compreenda que a obra é o fundamento maior de toda a discussão da 

cultura e das artes - pois afinal quando lemos o Discurso do Método ou Crítica da 

Razão Pura, e cito-os aleatoriamente, estamos diante das obras e não dos homens 

- mas que o filtro criativo, a perspectiva huamana, a capacidade de percepção 

daquelas ideias e a interpretação daquele modo de ver o mundo tiveram que 

passar pelo sujeito-criador. 

O que parece portanto, evidente, é que numa perspectiva externa ao 

direito de autor, a obra está em um contexto de maior autonomia e perplexidade 

por parte da humanidade. O que muda o mundo são os questionamentos, as 

perguntas. O que impressiona na leitura do conteúdo da Metodologia da 

Metafísica dos Costumes, por exemplo, não é Kant, muito menos a sua vida, mas 

o conteúdo de sua obra. Kant foi o receptor e diretor do processo interpretativo. 

Mas o direito (de autor) atribui-se à Kant, ou, ao menos, é o que deveria, numa 

perspectiva que deveria ser muito mais subjetivista do direito de autor, sem 

objeficações excessivas (como é o caso, conteporâneo desviante de atribuir 

direito de autor a bases de dados) nem mesmo subjetificaçõesartificiais, 

excessivas e indevidas como é o caso de atribuições de excessivos direitos a 

grandes corporações,como sujeitos “quse” criadores, pelo grau de direitos que 

lhes é permitido ostentar, muito especialmente na sistemática de copyright. 

Mas no âmbito do direito de autor, a perspectiva deve ser 

filosoficamente diferente e o sujeito-criador deve ser observado no lugar que ele 

efetivamente ocupa. Daí não se quer dizer que uma sistemática protetiva pode ser 

naturalmente mais objetiva ou subjetiva, mais proprietarista ou personalista. 

Sequer se está, neste particular, analisando a conceitualização de uma perspectiva 

personalista. Aqui a questão é outra. Não se pode refutar o direito de autor por 

aplicar-lhe a peça de uma menoridade criativa, como se ele fosse um sujeito que 

não pudesse ser suficientemente crítico para criar. Quando Heidegger vai aos 

gregos, não se pode dizer que houve uma apropriação das obras anteriores, mas 
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sim uma  apropriação do conhecimento. Isto não está em causa. Também 

Beethoven partiu de estrada já pavimentada por Mozart. Heidegger, portanto, 

também possuía não só legitimidade de analisar Kant como uma certa condição 

de proprietário das ideias kantianas. Cada uma das pessoas é proprietária (num 

sentido exclusivamente metafórico e não do que significa a propriedade ordinária 

ou intelectual juridicamente (mal) sedimentadas) de todo o conhecimento 

existente e, concomitantemente de todas as ideias potenciais decorrentes da 

reestruturação destas ideias. A interpretação - no sentido de ver o mundo (o que 

inclui as ideias e as obras) e criar algo a partir daí é o que conduz à condição de 

sujeito-criador. Esta circunstância, a rigor, novamente concluo, é interpretação606. 

O que faz as obras serem ultrapassadas é o seu conteúdo ser 

absorvido e questionado. Assim, sucedem-se teses filosóficas, teses jurídicas, 

escolas artísticas, processos criativos, tendências musicais, etc. 

Portanto, tarefa do direito de autor é que em seu corpo seja desenhado 

um sistema suficiente e eficiente para: proteger o sujeito-criador; proteger a 

liberdade criativa e o acesso às ideias e à cultura genericamente; garantir um 

equilíbrio entre estas liberdades (por parte de quaisquer potenciais sujeitos-

criadores) e a proteção não seja objetificada dos processos criativos, sob pena de 

enclausuramento de ideias. 

Como se vê, não é tarefa fácil. 

Não pretendo que o direito de autor visto sob a perspectiva do que 

venho denominando de hermenêutica da criação artística, alcance toda a 

sistemática produtiva, mas entendo que a visão privilegiadamente hermenêutica 

dá sentido a uma série de questionamentos que vem sendo ideologizados por 

visões transversas do que é e o que deveria ser o direito de autor 

(contemporaneamente e o que deveria ter sido, inclusive). 

                                                
606 Devo novamente esclarecer que este conceito de interpretação não se confunde com o 
conceito de interpretação muito mais diminuto dos denominados direitos conexos. 
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A hermenêutica lhe concederá uma espécie de exo-esqueleto ao 

mesmo tempo para lhe dar base e proteger contra os excessos que podem 

provocar o esvaziamento do direito de autor. 

Este excesso pode conduzir, no caso de tendências demasiadamente 

libertarianistas, para um efetivo extermínio da categoria jurídica por sua 

inaplicabilidade pela tendências criativas atuais verborragicamente ideologizadas, 

aniquilando o sujeito-criativo que, insisto, ainda assim perseverá pela essência 

humana. 

No caso de tendências equivocadamente conservadoras, o excesso 

poderia conduzir à direção de uma tão acentuada desvalorização, que tenderia a 

um auto-aniquilamento, pois se tudo é direito de autor, na verdade nada mais 

passaria a sê-lo. 

 

5.7.Da hermenêutica romântica (clássica) à hermenêutica 

contemporânea. O processo criativo como resultado hermenêutico e o direito 

de autor. 

No caminho à correta compreensão do que significa a hermenêutica 

para a apreciação do direito de autor é fundamental compreender também, de 

modo bastante elementar, a evoluçãoda hermenêutica romântica ou clássicapara a 

hermenêutica contemporânea. 

Um primeiro aspecto decorrente desta mudança estrutural na 

hermenêutica é a compreensão de que a linguagem está inserida no processo 

hermenêutico como parte deste. A linguagem passou a não mais ser vista como 

um intermediário (no sentido de algo que se coloca entre o sujeito e o objeto) para 

buscar uma adequação de sentido no qual passa a configurar-se como um 

elemento participativo da comunicação. A relação hermenêutica passa a se 

configurar sob a forma sujeito-sujeito. 

Para o que interessa a este estudo, fundamentalmentecom Heidegger e 

Gadamer a linguagem deixa de ser vista como algointermediário entre sujeito e 
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objeto e a hemenêutica não pode mais ser compreendida como um método 

interpretativo e simplesmente deixa de ser operada como metodologia científica 

ou filosófica. Por isso, como indica Rohden: a hermenêutica filosófica instaura 

sentido, isto é, efetiva um processo607. Sobre este aspecto, o sujeito se insere no 

ato interpretativo através da linguagem que o coloca no mundo.  

Portanto, não mais se pode, a partir da hermenêutica filosófica e da 

filosofia hermenêutica (e também do ontologic turn) considerar a hermenêutica 

como uma espécie de disciplina auxiliar608ou como um ferramental intermediário 

científico ou mera técnica de compreensão da ciência e do conhecimento. 

Sob a perspectiva do “novo” conhecimento sobre a hermenêutica não 

se pode, portanto, considerá-la como um elemento auxiliar para o alcance do 

significado das coisas, como uma espécie (até eventualmente assim considerada) 

,de“auxílio luxuoso” para se alcançar o conhecimento em si mesmo. 

Isto é particularmente sensível no universo do Direito, especialmente 

no que se refere ao ambiente da teoria da decisão que, afinal, porém, não é o meu 

tema, mas merece indicação. Neste particular, não obstante não se tratar este 

estudo de um ambiente de discussões no âmbito de uma teoria da decisão,na 

perspectiva filosófica que aqui desenhoe que pretendo apresentar, a hermenêutica 

romântica ou clássica dá lugara uma “nova hermenêutica”do ato criativo que 

interessa perceber no tocante ao processo criativo do sujeito-criador. Ou, dito de 

outra forma, a percepção do processo criativo do sujeito-criador deve ser visto 

sob o olhar da hermenêutica como participação do processo criativo na relação 

sujeito-sujeito 609 . Neste sentido, a influência de alguns fundamentos da 

denominada NCD nos são particularmente úteis na apreciação científica 

promovida. Assim, desde já, também no que compreendo como um análise 

hermenêutica da criação (ou do “espaço da criação subjetiva”) deve haver uma 

                                                
607ROHDEN, Luiz. Hermenêutica Filosófica, Entre a linguagem da experiência e a 
experiência da linguagem. Editora Unisinos. São Leopoldo, 2002. p. 61. 
608 Como até hoje ainda se observa no senso comum dos juristas, inclusive muitas vezes 
baseando-se nas ideias de Savigny, que tratarei mais à frente e que não importam do ponto 
de vista da hermenêutica filosófica. 
609 Visto que o processo criaivo é sempre criativo sobre algo criado por outro sujeito-criador 
que também está criando. 
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reconsideração da hermenêutica, extraindo-se esta de uma posição de 

conhecimento de segunda ordem, de uma condição de espécie de “disciplina 

científica de segunda divisão” e conduzindo-a à posição de “conhecimento 

fundamental para alcançar o processo criativo”. Desta forma, enquanto nas bases 

da teoria da decisão desenvolvida por Streck e difundidas pela NCD, a ideia 

daquele autor é, basicamente, propor um novo olhar hermenêutico para o 

“interpretar o Direito” sobretudo formando uma nova teoria da decisão e 

desenvolvendo ideias que, por exempo, auxiliam a um afastando do que o próprio 

autor denomina de decisionismos solipsistas por parte dos julgadores. Parte das 

teses de Streck se fundam num acentuado (e devido) criticismo ao modo como se 

processam as decisões judiciais no Brasil. No caso do que proponho, é também 

relevante o modo como se decide no Brasil e as críticas da NDC são bastante 

construtivas para a hermenêutica da criação artística pela perspectiva do direito 

de autor, mas especialmente me interessa o modo por meio do qual Streck aplica 

a hermenêutica ao olhar do Direito. Ocorre, porém,  que a construção que busco 

efetuar está baseada numa perspectiva da observação do ato criativo como tal e 

não no ato decisório. Neste sentido, é bastante relevante compreender as nuances 

que diferenciam as teses de Streck e as minhas, para que possam dialogar de 

modo colaborativo e, no meu caso, construir um olhar hermenêutico-jurídico-

autoral. 

5.7.1. Por que a compreensão, ainterpretação e aplicação ocorrem 

concomitantemente. E da importância desta ideia ao círculo criativo. 

Não se pode deixa de indicar a necessidade da compreensão de que 

o processo hermenêutico não se opera separadamente e, portanto, a 

compreensão, ainterpretação e aplicação ocorrem concomitantemente. Esta 

ideia geral e básica sobre a hermenêutica contemporânea importa, como se 

verá, de forma significativa ao conceito de círculo criativo. 

No direito (em geral), e na crise que este atravessa (inclusive no 

direito de autor, por razões um pouco mais particulares, no caso deste), é basilar 

compreender que não faz sentido a cisão entre compreensão, interpretação e 

aplicação (e, portanto, no caso do processo criativo, criação), uma vez que não há 

uma diferença e uma gradação filosófica e existencial entre os três conceitos. E 
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muito menos alegar que são momentos distintos, separados. Compreender é 

consequência da interpretação que se justifica na (e que decorre da) aplicação. E a 

interpretação é compreensão observada à luz já (da) aplicação. A cisão que se 

propõe na teoria da decisão ainda aplicada no Brasil justifica a saída/solução, que 

na cultura jurídica brasileira se pensa que seja honrosa, de se dizer que se julgou 

com a consciência (para fazer referência às questões propostas pela NCD). 

 

Ou seja, o que corretamente indica Streck e sua escola, mesmo que a 

interpretação não seja a melhor, que a compreensão não seja a mais correta e que 

a aplicação seja somente a possível, afirmar-se que houve todo o processo 

hermenêutico “iluminado” pela consciência do julgador justifica qualquer erro é 

uma equívoco de difícil conserto posterior. Dito de outra forma, decidir-se de 

modo a se estar diante de uma cisão entre os elementos formadores da 

hermenêutica e alegar que a consciência é a resposta para tudo é a admissão do 

fracasso no julgamento, ainda não compreendido pelos julgadores que atribuem a 

si uma sacralidade decisória que não lhes cabe. O julgamento decisório amparado 

pela simples consciência admitindo o fracasso é o mesmo que desvalorizar o 

julgamento e a sua qualidade. 

 

Reitero, o tema aqui proposto não recebe reflexos da teoria da decisão 

que indico, mas merece a análise pelo adequado tratamento que a hermenêutica 

recebeu na conceitualização pormenorizada por Streck em suas obras. 

 

No caso do ato criativo, entendo que o processo hermenêutico 

inerente ao círculo criativo necessita ser observado sob o olhar do que a 

hermenêutica contemporânea proporcionou na fusão (ou simplesmente na não 

mais consideração), de que interpretar e compreender fazem parte de processos 

distintos. No caso das decisões judiciais, além destes há de se agregar a aplicação 

(asubtilitasapplicandi). No caso do ato criativo, o elemento agregado é a 

criação, o ato de criar que, ao fim e ao cabo, pode inicialmente ser visto como 

um ato de aplicar o conhecimento que lhe é anterior, no processo subjetivo-

criativo novo. 
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Assim, enquanto na hermenêutica contemporânea vinculada às ideias 

de Streck (e como consequência das adaptações da hermenêutica contemporânea 

de matriz gadameriana e heideggeriana) é importante compreender a relação entre 

compreender-interpretar-aplicar610, na adaptação que proponho da hermenêutica 

contemporânea ao (universo que diz respeito ao ambiente em que se dá o) ato 

criativo, a tríade dos elementos formadores do processo hermenêutico criativo 

(que afinal, são as subtilitatae) são: 

 

- interpretar (ver o mundo sob o olhar de um artista - sujeito-

criador); 

- compreender (o que está no mundo no conceito de círculo 

hermenêutico, aqui denominado círculo criativo) e; 

- criar (com base ao que compõe o universo criativo subjetivo 

considerando a interpretação e a pré-compreensão). 

 

Neste sentido, aliás, parece até mesmo demasiadamente óbvio que se 

tenha que falar em pré-compreensão para se conduzir a um processo criativo, pois 

como se poderia criar algo sem pré-compreensão do que foi efetivamente (pré) 

criado e do que está (disponível aos sentidos) no mundo? 611612 

 

Seguindo estas linhas, é fundamental que se compreenda como ainda 

se observa o ato interpretativo no universo do Direito. Para isto, é importante ter 

em mente que ainda se promove uma insistente interpretação com base na 

equivocada separação (na contemporaneidade) das subtilitatae da hermenêutica 

clássica, o que conduz à constatação de que os juristas brasileiros não 

compreenderam um basilar aspecto da hermenêutica filosófica gadameriana: a 

interpretação não é um ato posterior e oportunamente complementar à 

                                                
610 E obviamente, portanto, neste caso no sentido de julgar, decidir, estando estas ideias 
vinculadàs à Teoria da Decisão e a não à concepção do processo criativo como me dedico 
neste estudo. 
611 O que, já diria um autoralista, obviamente inclui o elemento da originalidade, ainda que 
relativizável. 
612 Neste sentido, reafirmo a posição contrária ao que Rogel Vide indica ao expor que o autor 
cria do nada. Não existe criação ex nihilo. 
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compreensão, porém, compreender é sempre interpretar e, por conseguinte, a 

interpretação é a forma explícita da compreensão613. 

 

Gadamer prossegue indicando que nossas considerações nos forçam 

a admitir que, na compreensão, sempre ocorre algo como uma aplicação do texto 

a ser compreendido à situação atual do intérprete. Entende Gadamer, com razão, 

que esta constatação afasta a sua hermenêutica filosófica da hermenêutica 

romântica ou clássica, pois o filósofo alemão compreende que a aplicação é um 

momento do processo hermenêutico tão essencial e integrante como a 

compreensão e a interpretação614. 

 

Compreensão, interpretação e aplicação não são, portanto, conceitos 

graduais, sequenciais ou mesmo complementares, mas, em sentido totalmente 

contrário, fazem parte de um processo único, indivisível e são inaceitavelmente 

separáveis. Esta é a grande criação/descoberta da hermenêutica contemporânea 

primordialmente desenvolvida por Heidegger e Gadamer. 

 

Desta forma, portanto, e de modo bastante sintético, enquanto na 

hermenêutica romântica ou clássica se compreendia como correta a cisão entre a 

subtilitasintelligendi (compreensão), a subtilitasexplicandi (interpretação) e a 

subtilitasapplicandi (aplicação), na hermenêutica filosófica gadameriana (como 

já antecipado pela filosofia hermenêutica heideggeriana) não se propõe ou se 

estabelece esta cisão. 

 

Não custa lembrar que a hermenêutica romântica tinha como escopo 

fundamental solucionar as questões inerentes às lacunas decorrentes das 

interpretações religiosas. Assim, somente se aplicaria a hermenêutica quando 

ocorressem situações de necessidade pela incompletude compreensiva. Era como 

atribuir a distinção entre o que seria algo que já está posto e o que não está posto 

e daí resultaria a necessidade de “algum auxílio hermenêutico”. Esta distinção, 

                                                
613 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. 9a edição, 3a edição.Vozes. Petrópolis, 2008. p. 459.   
614 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. 9a edição, 3a edição.Vozes. Petrópolis, 2008. p. 460.   
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que somente passa a ser modificada com Schleiermacher, que primeiro vem 

trabalhar com o conceito de círculo hermenêutico, parece ter atravessado o tempo 

e desembarcado no universo do Direito615. 

 

Não se pode esquecer que enquanto na hermenêutica romântica, como 

bem indica o próprio Gadamer era coisa lógica e natural que a tarefa da 

hermenêutica fosse a de adaptar o sentido de um texto à situação concreta a que 

este fala na hermenêutica filosófica e na filosofia hermenêutica se está diante de 

outro esquadro, no qual o interlocutor é parte do sentido do que é dito e evoca 

o contexto do que é dito por meio de uma compreensão histórica de sua 

própria existência e dos valores que compreende/representa 616 .Neste 

processo, a linguagem e, consequentemente, a interpretação deixam de ser 

ferramentais e passam a ser incluídas no processo da interpretação, como 

componentes da própria interpretação. Como diria Gadamer: a aplicação não 

pode jamais significar uma operação subsidiária, que venha acrescentar-se 

posteriormente `a compreensão: o objeto para o qual se dirige a nossa aplicação 

determina, desde o início e em sua totalidade, o conteúdo efetivo e concreto da 

compreensão hermenêutica617. 

 

Esta é uma das principais características das duas escolas e que ainda 

não foram compreendidas no Brasil, onde ainda se aplica a hermenêutica 

romântica a casos difíceis, pois os fáceis (segundo equivocadamente se afirma) 

sequer necessitariam da hermenêutica, diante da tamanha evidência das soluções 

que lhes poderiam ser aplicadas. 

 

                                                
615  E aqui, cabe a indicação: especialmente quando comparamos esta necessidade 
hermenêutica com a aplicação somente em casos de difícil solução, quando se trata de 
analisar as decisões judiciais. As soluções aplicadas pela distinção entre casos fáceis e 
difíceis e as soluções “derivadamente alexyanas” são a constatação de que o julgador 
brasileiro ainda reside no campo da hermenêutica romântica, pré-Schleiermacher, Heidegger 
e Gadamer. 
616 De um modo geral e já com esta ideia básica, já se percebe a evolução da hermenêutica 
em Gadamer e Heidegger, que trazem algo que a hermenêutica romântica antes não 
comportava. 
617GADAMER, Hans Georg. Esboços do fundamento de uma hermenêutica. In: O problema 
da consciência histórica. FRUCHON, Pierre(org.).. Fundação  Getulio Vargas. Rio de 
Janeiro, 1996. p. 57.  
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Para a correta aplicação das teses dos filósofos alemães em análise, é 

importante compreender o circulo hermenêutico, o que, em linhas gerais, não se 

tem constatado como efetivamente compreendido pelo senso comum dos juristas 

e, em especial no que interesse a estes estudo, aos autoralistas. 

5.7.2. O processo criativo não é um ato passivo de recepção de 

criações anteriores. 

Percebidas as influências evidenciadas de doutrinas que podemos 

tomar de empréstimo618 e o entorno da evolução da hermenêutica, deve-se levar 

em conta umaperspectiva que interessa ao direito de autor, o que significa este 

resultadoao processo criativo artístico e ao processo intelectual. E estesdevem ser 

compreendidosnão como consequência de um mero observar por parte do 

intérprete (aqui compreendido o sujeito-criador, como tal), como se o próprio ato 

de criar fosse propriamente um ato de segunda categoria ou uma simples 

percepção de algo meramente “evidenciado” do mundo.Não se pode considerar o 

ato interpretativo um simples ato de retirar algo do mundo de forma que o sujeito-

criador pudesse ser considerado um sujeito “quase – passivo” (num sentido da 

criação) um mero receptor e, portanto, não,um (sujeito) criador. Por estas linhas, 

inclusive,a negação desta ideia ajuda a reforçar o conceito de sujeito-criador que 

busco implementar, fortali referentes à evolução da hermenêutica clássica para a 

contemporânea.  

Isto porque, por outro lado, e em oposição aesta ideia de passividade, 

refuto, novamente, o eventual entendimento de que exista um valor criativo 

fundamental no simples ato de retirar ou extrair do estado de natureza algo 

transformando–o em um resultado suscetível de ser nomeado ou considerado 

como criação, como poderia fazer crer alguma interpretaçãodas teses lockeanas 

que fundamentariam o direito de autor. 

Desta forma, entendo que a ideia lockeana (apresentada no senso 

comum autoralistae universalizada) de que “o ato de retirar algo do estado de 

                                                
618  Fundamentalmente as análises da NCD, além da adaptação do círculo hermenêutico 
gadameriano e outros elementos da filosofia hermenêutica e da hermenêutica filosófica. 
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natureza” seria suficiente para atribuir o direito de autor poderia ser sustentada 

sem qualquer elemento de originalidade. Esta conclusão reforça o meu 

entendimento quanto à sua inaplicabilidade ao sistema de direito de autor (ao 

menos e fundamentalmente, no sistema de droit d’auteur). E, talvez, inclusive, 

neste mesmo sentido, o intento em forçar uma interpretação lockeana na 

sistemática de copyright, visto que o esforço substituiria a originalidade. Daí se 

poderia extrair bastante significado filosófico para o sistema de copyright, 

nascido historicamente no ambiente inglês. Por outro lado, em sentido contrário, 

de fato não haveria hipótese em considerar esta simples transformação ou 

transferência do estado de natureza para o universo perceptível dos sentidos das 

artes, da cultura e das ciências. Esta ideia seria, até se poderia arriscar a afirmar, 

contra-hermenêutica, no tocante ao ato criativo cuja origem pretendo investigar 

por este estudo, uma vez que o processo de interpretação, de ver o mundo (sob a 

perspectiva criativa) estaria afastado e, portanto, prescindiria da originalidade. Ao 

menos no sistema originalmente francês que gerou o droit d’auteur, estas ideias 

seriam inaplicáveis. Não há que se falar em ato criativo por um alcance tão 

simplório, não haveria assim interpretação e somente compreensão do mundo, o 

que não implicaria em ato criativo e, como se verá, haveria uma distinção entre 

comprensão e interpretação (separando as subtilitatae, como na hermenêutica 

clássica). Ora, se assim o fosse, no mundo da compreensão das ideias, o simples 

ato de compreender algo que fosse posto (do ponto de vista da criação artística ou 

científica) seria suficiente – sob o olhar lockeano – para demonstrar criatividade 

mesmo que isto não implicasse em originalidade 619 . O esforço, portanto, 

substituiria a ideia do ato criativo-original620. 

Compreensão e interpretação, portanto, devem estar vinculadas ao ato 

de criar para que se possa seguir no caminho do alcance do ato criativo. São 

elementos do processo hermenêuticoe carregam o significado 

dasubtilitasintelligendi (compreensão) e da subtilitasexplicandi (interpretação) 

mas ainda não são suficientes para configurar o processo criativo que, para ser 

                                                
619 Entendo porém, que a criatividade, bem como a originalidade são os pressupostos básicos 
da aplicabilidade do direito de autor, ou, como prefiro nomear, condições de possibilidade. 
620 De algum modo, e quanto a isto há de se admitir, existe uma tendência no sistema 
copyright, o que merece reflexões em outro estudo mais detalhado. 
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alcançado, a estas subtilitatae deveria ser agregado o elemento de criação, 

presente no círculo criativo e fusionado às demais subtilitatae. 

Este modo de ver a questão faria com que se pudesse compreender 

que o processo de aplicação (do anteriormente dado e compreendido) é o 

elemento primordial do processo de criação do que compõem o que deve 

justificar o direito de autor. Não se pode porém, destacar e separar as subtilitatae 

na hermenêutica comteporânea, o que faz com que não se possa dizer que haja, 

num processo criativo, somente o interpretar ou compreender, cindidos da 

aplicação a se promover a criação de algo. Dito de outra forma, o processo 

criativo representa a fusão das subtilitatae. Cria-se porque se está diante de uma 

interpretação e compreensão do que está no mundo, seja na arte, na cultura ou nas 

ciências. Desta forma, portanto, não há hipótese de se falar em criação sem que o 

sujeito-criador esteja inserido no círculo criativo e interpretando-comprendendo 

e, vinculado a estes atos, criando.   

Ora, na doutrina autoralista se pretende separar o processo 

hermenêutico (ou melhor, as subtilitatae) e afirmar que o processo criativo pode 

ser mais ou menos original num sentido objetivo. Isto deve ser observado com 

muito cuidado por parte das análises da hermenêutica. Ito porque, ocorre que, 

mesmo que se considere que de fato há obras que possuem um maior ou menor 

“conteúdo de originalidade”, isto não quer dizer que houve uma separação entre 

as subtilitatae. Não haveria, ou não há – do ponto de vista objetivo – 

interpretação ou compreensão do que havia artisticamente ou intelectualmente 

antes sido produzido. Isto é um grave equívoco, pois não há hipótese, na 

hermenêutica contemporânea, em se admitir que o processo de criação não esteja 

vinculado ao processo de interpretação e de compreensão. No mesmo sentido, 

não se pode, ao se admitir a simples existência do ato da criação, que esta se dê 

fora do mundo. Neste sentido, o direito de autor é achave que une a compreensão 

do que é a hermenêutica do processo criativo com a possibilidade de o mundo do 

direito em admitir o processo criativo por parte do sujeito-criador. E que o 

elemento da criação sempre estará presente no ato interpretativo das obras e uma 

vez que algum sujeito-criador potencial cria algo de fato, estará, esta criação, 

também fusionada com o processo de interpretação–compreensão. Ao diteito de 
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autor não cabe separar estas ideias e dizer que há interpretação e compreensão 

além de criação. Nao é esta a questão, Muito pelo contrário, uma vez que a 

interpretação e a compreensão são exteriorizadas, se alcanca um novo elemento 

de composição do direito de autor, em verdade a condição de possibilidade que 

vai além da criatividade e da originalidade, que é o elemento da exteriorização. 

Para que uma obra seja exteriorizada - e se não for exteriorizada não pode ser 

considerada obra - houve “um criar” que compõem as três subtilitatae) pois nada 

pode ser criado se não houve interpretação e compreensão do mundo dado (e, 

portanto, também se faz necessária a pré-compreensão no ato criativo. Ou seja, e 

dito de modo batsnate sintético, o simples ato de que haja uma obra exteriorizada 

é a comprovação de que as subtilitatae são inseparáveis. O que pode ser dito 

porém, é que simplesmente há uma maior ou menor influência consciente ou 

inconsciente no processo criativo de obras anteriormente concebidas e que são de 

conhecimento do sujeito-criador621622. 

Isto porém, não significa o mesmo que dizer que o ato de criação 

pode ser demasiadamente destacado a ponto de se proteger as ideias sob a forma 

de direito de exclusivo, como também nem que não se pode “não proteger nada” 

pois tudo está no mundo e o conhecimento é todo livre. Não se pode confundir o 

conhecimento com o processo criativo e se o processo criativo comporta as três 

subtilitatae, por inseparáveis entre si e parte de um processo hermenêutico de 

compreensão, interpretação do mundo e criação de algo numa composição 

complexa das três subtilitatae. Há de haver algum(mínimo) mérito apreciável e 

aplicável ao sujeito-criador, pois se há algo que lhe é prévio, também há de se 

reconhecer a sua capacidade de interpretar-compreender-criar (e, portanto, 

aplicar, ao comparar com as análises streckianas da Teoria da Decisão). Esta 

medida, como venho insistindo, é o direito deautor. Não é portanto que o direito 

de autor deve buscar o equlíbrio, senão muito mais do que isto, ele deve ser o 

equilíbrio entre estas condições. Para tal, intrinsecamente o direito de autor deve 

                                                
621 E que, eu arriscaria dizer, para outra discussão, que pode haver obras que não sejam de 
conhecimento objetivo do sujeito-criador que as tem sob sua influência, pela semelhança 
destas com outras já existentes e circulantes no conhecimento comum artístico. Esta 
situação, por exemplo, se dá com muita facilidade no caso de obras musicais, especialmente 
naquelas de formação mais simples ou menos complexidade estrutural. 
622 E, para o caso de obras derivadas, este processo é mais acentuado. 
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também constituir um conjunto de circunstâncias protetivas desta relação. Ocorre 

porém, que o direito de autor não se processa sobre a base de uma proteção do 

processo criativo e do acesso à cultura. Aqui está a diferença entre as minhas 

teses e as defendidas, especialmente por linhas mais libertarianistas. Enquanto 

no senso comum autoralista se fundamenta que o direito de autor deve 

contemplar um equilíbrio entre as suas medidas protetivas e as liberdades, 

entendo que o direito de autor é a medida de equilíbrio que fundamenta a 

razão protetiva do processo criativo, considerando que no processo 

hermenêutico há elementos de interpretação, compreensão e de aplicação. 

Neste sentido, a simples existência de interpretação e compreensão 

pressupõem anterioridade em processos criativos. Isto significa dizer, que o 

direito de autor é um complexo de circunstâncias protetivas e deve proteger todos 

os sujeitos-criadores em sua potencialidade, independentemente de qualquer outra 

argumentação que se lhe oponham quanto à liberdade de qualquer natureza, pois 

também o processo criativo é inerente a qualquer sujeito-criador, potencial ou 

efetivo. E o que se quer proteger, afinal, é a possibilidade de circulação do 

conhecimento protegido ea potencialidade para que mais ainda se crie. Desta 

forma, entendo que a resposta é efetivamente hermenêutica, bem mais do que 

numa concepção de conflitos de direito de diferentes naturezas. 

Isto não impede, porém, que se diga que as liberdades de expressão 

ou de criação estão desvinculadas do direito de autor. Por outro lado, não fazem 

parte desta discussão hermenêutica pelo simples fato de que a existência das três 

subtilitatae já significa compreender que o direito de autorconduz a ue, nest 

particular, pela existência da interpretação e da compreensão como elementos de 

sua composição do processo criativo do direito de autor (portanto, mais amplo 

que a subtilitas applicandi, pois composto pelas três) que todo ato criativo se 

daria em liberdade. O que inibe a liberdade, portanto, são outros elementos 

extrínsecos ao direito de autor ou elementos objetivos, mas não inerete sao 

processos hermenêutico. 

Parece portanto, que há uma certa confusão entre o grau de 

originalidade objetiva (ou que se pretende objetivar) no direito de autor que 

conduziria a um retorno à hermenêutica clássica, visto que se pretende apontar 
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que o processo criativo deve estar desvinculado de uma interpretação anterior. 

Não se pode confundir a originalidade do direito de autor com o fato de que o 

processo criativo comporta a compreensão e interpretação do que já está no 

mundo (portanto, no ambiente do círculo criativo). O grau de originalidade é 

circunstância distinta do processo complexo que é composto pelas subtilitatae. 

Este processo, afinal, é o que se pretende justificar filosoficamente 

como protegível pelo direito de autor, mas deve ser compreendido, 

definitivamente, como uma complexidade de atos que se inserem na 

interpretação-compreensão-aplicação. Assimque, ao fim e ao cabo, é a criação 

propriamente dita do universo autoralista.Isto não significa, porém, ausência de 

compromisso no processo criativo, pois no caso de criação intelectual de caráter 

científico, a subtilitasapplicandi é (está) muito mais vinculada à idéia de 

aplicação (como num processo de aplicação legal). E se tomarmos o exemplo da 

própria doutrina do direito de autor, esta deveria ser o primeiro dentre os 

exemplos de que não se pode criar algo sem uma compreensão prévia com o 

rigoroso olhar científico. Não se pode confundir a liberdade (praticamente total, 

ou acentuadamente mais livre) do criador artístico, com aquela limitada do 

criador intelectual de natureza científica (e acadêmica). 

Portanto,como já indiquei, como elemento transformador pela 

perspectiva do sujeito-criador é fortalecida a ideia de a hermenêutica 

contemporânea se insere como um processo interpretativo-criativo e não como 

mera técnica de (interpretação), à qual considero, para os efeitos deste estudo, um 

ambiente de criação artística. Evidencia-se, portanto, a necessidade de 

compreensão da relação sujeito-sujeito, em detrimento da relação sujeito–objeto 

por meio do linguistic turn. 

Estes fartos elementos, por si só, já seriamsuficientespara demonstrar 

a relevância da evolução da hermenêutica romântica ou clássica para a 

hermenêutica contemporânea na perspectiva do direito de autor 623 , mas 

                                                

623Um aspecto particularmente interessante para o direito é a classificação proposta por 
Savigny para o processo interpretativo. A classificação do autor alemão, bastante difundida 
no meio acadêmico do Direito, não alcançou relevo na hermenêutica contemporânea e nem 
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compreendo que se pode ir mais longe ainda nestas primeiras conclusões 

favoráveis à hermenêutica no ambiente do direito de autor e pretendo trazer ainda 

                                                                                                                                                  
mesmo sequer significativa importância, sendo basicamente desconsiderada. Não obstante 
tais fatos, me parece importante fazer remissão à referida classificação, visto que, além do 
“fatiamento” proposto pela hermenêutica clássica ou romântica (separando as subtilitatae), 
as propostas de Savigny inicialmente dividiam as interpretações por meio de um fatiamento 
em modalidades ou espécies de interpretação. No Tratado de Direito Romano, o aturo 
alemão viu por bem rever o conceito e re-afirmar que se tratava de elementos do processo 
interpretativo, e, portanto, partes integrantes de um todo interpretativo. Além desta evolução 
no seu pensamento, Savigny também evolui na própria indicação dos elementos do processo 
interpretativo ao somar aos anteriormente que já havia indicado (gramatical, lógico e 
histórico)o elemento sistemático. Neste sentido, cabe indicar literalmente o texto do autor, 
auto explicativo da versão em idioma francês do Tratado de Direito Romano: Assim, existem 
quatro elementos, o elemento gramatical, lógico, histórico e sistemático. O elemento 
gramatical de interpretação tem por objeto compreender as palavras das quais se serviu o 
legislador para nos comunicar o seu pensamento, ou seja, a linguagem das lei. O elemento 
lógico tem por objeto a decomposição do pensamento, ou as relações lógicas que unem as 
suas diferentes partes. O elemento histórico diz respeito à legislação em vigor sobre o 
assunto, no momento em que a lei foi feita. Essa condição determina o modo de ação da lei: 
é este modo de ação e a mudança introduzida pela Lei, que o elemento histórico deve 
destacar. Finalmente, o elemento sistemático refere-se à ligação íntima entre as instituições 
e as regras do Direito no seio de uma unidade maior (§ 5). [...] Estas não são, portanto, 
quatro espécies de interpretações entre as quais se pode escolher de acordo com seu gosto 
ou capricho, mas são quatro operações distintas cuja reunião é indispensável para 
interpretar a lei. 
Traduzido do original: Ainsi, on y distingue quatre éléments, l'élément grammatical, logique, 
historique et systématique. L' élément grammatical de l'interprétation a pour objet les mots 
dont se sert le législateur pous nous communiquer sa pensée, c'est-à-dire, le langage des 
lois. L' élément logique a pour objet la décomposition de la pensée, ou les rapports logiques 
qui unissent ses différentes parties. L' élément historique a pour objet l'état du droit existant 
sur la matière, à l'époque où la loi a été rendue. Cet état détermine le mode d'action de la 
loi: c'est ce mode d'action et le changement introduit par la loi, que l'élément historique doit 
mettre en lumière. Enfin, l'élement systematique a pour objet le lien intime qui unit les 
institutions et les règles du droit au sein d'une vaste unité (§ 5). [...]  Ce ne sont donc pas 
quattre espèces d'interprétations, parmi lesquelles on peut choisir selon son goût on son 
capriche, ces sont quatre opérations distinctes dont la reunión est indispensable pour 
interpréter la loi. VON SAVIGNY, Friedrich Carl.  Traite de Droit Romain. Firmin Didot 
Frères. Libraires.Paris, 1840. pp. 208/209. 
Analisando o entendimento das teses de Savigny, com mais razão se observa a necessidade 
da compreensão da hermenêutica contemporânea que, como se sabe, é também fundamental 
para a compreensão do Direito. Neste sentido, deve-se ter em conta que há importância nos 
escritos de Savigny e na sua breve sistematização hermenêutica. O problema que decorre da 
análise da qualificação tripartite de Savigny é o fato de que daí se extrai um entendimento 
sobre como o direito deve ser interpretado, afatando-se a hermenêutica como ciência e 
aplicando-se uma criação de um único e isolado pensador que, do ponto de vista da 
hermenêutica (fosse clássica ou mesmo uma evolução desta) é totalmente irrelavante. Daí 
que se extrai um outro problema. A hermenêutica foi (e segue sendo) ensinada no Direito 
como método científico, como um conjunto de modos (sobrepostos) de interpretar. Sob este 
olhar, o entendimento de Savigny foi bastante divulgado no universo do Direito ainda que, 
de fato não tenha trazido contributos efetivos às análises da hermenêutica contemporânea. 
Muito pelo contrário, a divulgação destas ideias sempre acabou por fortalecer ume 
entendimento sobre o ato interpretativo compartimentalizado, além do fatiamento da 
hermenêutica clássica, Por isto, parece sempre adequado compreender qeu o entendimento 
de Savigny não se relaciona com a evolução da hermenêutica e é um pensamento isolado de 
um jurista. O resultado de suas constatações, hoje se pode observar,  talvez não tenha sido 
favoravelmente considerável do ponto de vista da hermenêutica e sua relação com o direito.  
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mais elementos justificadores da necessidade de uma re-visão analítica do direito 

de autor pela via da hermenêutica. 

5.7.3. A necessidade de uma hermenêutica também do 
desenvolver histórico do autoralismo. 

Ora, a toda evidencia, toda e qualquer interpretação é histórica. 

Histórica no momento em que se passam os eventos analisados como histórica no 

momento da interpretação. Neste sentido, quando se interpretava o que era o 

direito de autor no seu surgimento formal no século XVIII, a perspectiva do 

direito de autor era, ao mesmo tempo incipiente (pois estava em formação) e 

necessariamente voltada à defesa de interesses de direitos ainda não alcançados, 

na ocasião, por aqueles que deveriam ser os seus beneficiários. Ora, a perspectiva 

do olhar contemporâneo é de outro momento histórico, e, exatamente um 

momento histórico que se pode concluir, pela análise do passado, de que houve 

erros e acertos e que estes precisam ser revistos sob o olhar da hermenêutica 

contemporânea. Ora, neste sentido, evidencia-se que enquanto a ideia de 

propriedade sagrada fazia sentido no discurso de Le Chapelier, ela possui um 

valor totalmente diferenciado na contemporaneidade, exatamente pela perspectiva 

histórica que deve se dar àquele discurso. Hoje, o discurso de Le Chapelier pode 

ser considerado um discurso demasiadamente conservador (e que conduz a um 

perigoso mantra performático) mas que na ocasião tinha enorme sentido e um 

fomentava a compreensão de um valor inestimável ao direito de autor. 

Neste sentido, o que se vê no olhar que hoje se aplica à interpretação, 

por exemplo, do dito chapeliano é uma aplicação da “velha” hermenêutica nos 

processos analíticos do direito de autor contemporâneo. 

O olhar interpretativo histórico deve se dar naquela perspectiva 

(no que se refere a compreender o processo histórico) e na 

contemporaneidade, no que se refere a compreender os efeitos dos erros e 

acertos do desenvolvimento do direito de autor. O olhar hermenêutico não 

pode ser “desviante”, e não se pode escolher um ou vários modos de aplicar 

“diferentes hermenêuticas” ou processos de interpretação (histórica; gramatical; 

sistemática; literal; etc.). E, de modo aparentemente paradoxal, não se pode 

efetuar interpretações históricas sem a compreensão do processo histórico. Visto 
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sob o olhar do século XVIII, Le Chapelier estava correto, visto sob o olhar 

contemporâneo, suas declarações são desviantes da complexidade do direito de 

autor que evoluiu por caminhos muito longos desde então. Portanto, há 

interpretação histórica ao se compreender o desenvolvimento do direito de autor 

hoje, após todo o seu caminho percorrido, e há a interpretação histórica naquele 

momento (e, novamente a interpretação, hoje, do que, ocorreu então).  

Por tudo isso, aponta-seo equívoco dos autoralistas ao tentarem dar 

resposta ao direito de autor sem compreender todo o processo de 

desenvolvimento da categoria jurídica. O olhar do direito de autor revolucionário 

deve se dar: pela compreensão do que era o processo histórico da revolução 

francesa; a necessidade de compreensão de seus valores (como as liberdades e a 

propriedade privada); o efeito das atuações do ponto de vista da construção do 

direito, etc. Estes são exemplos de elementos que devem ser compreendidos sob o 

olhar histórico daquele momento e dos seus efeitos na contemporaneidade. 

Fundamenta-se, pois, ainda mais o perigo de uma hermenêutica que não tenha 

recepcionado a viragem linguística: a interpretação seria fatiada e o que se 

quisesse aplicar seria uma consequência de uma escolha sobre qual método ou 

técnica. 

Desta forma, se poderia confrontar o modo de interpretar de um 

hermeneuta (que interprete sob o olhar da interpretação literal e gramatical) em 

detrimento de outro (que interprete sob o olhar da interpretação sistemática e 

histórica). Ora, nesta perspectiva, o primeiro hermeneuta poderia afirmar que o 

sistema de direito de autor surgiu para proteger as cópias das criações, 

considerando o fato de que a literalidade do sentido de copyrighte a formação da 

expressão em língua inglesa conduziriam a uma evidente conclusão: trata-se de 

direito de cópia para aqueles que as produzem. Todo o restante poderia ser uma 

consequência desta primígena interpretação. 

No segundo caso, um hermeneuta poderia indicar que todo o sistema 

de droit d’auteur tem um valor considerado na análise do direito que então 

surgiu. E como ele surgiu como medida protetiva da propriedade para os 

revolucionários e num momento histórico de definição dos valores burgueses, a 
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propriedade autoral seria uma consequência da aplicação das interpretações 

sistemática e histórica. 

Ora, o que importa nestes exemplos, não é tanto o resultado final 

sobre como os sistemas irão se desenvolver, mas como se alcançou cada 

interpretação e, como se promoveu a escolha de critérios. 

Ou seja, ainda que efetivamente haja uma consequência mais 

objetivista no sistema inglês e um proprietarismo acentuadamente voltado ao 

sujeito-criador no início do sistema de droit d’auteur isto não significa dizer e 

nem é um processo conclusivo das interpretações categorizadas cujos exemplos 

acabo de indicar. Efetivamente pode-se alcançar um mesmo resultado com  

categorização de interpretações, mas efetivamente este não é o caminho da 

técnica da hermenêutica contemporânea, que pretende interpretar o mundo sob a 

perspectiva da linguagem como algo que faz parte do processo interpretativo. E 

não como elemento de intermediação como método que seria previamente 

escolhido. Ora, toda interpretação é histórica. Também sistemática. E assim, 

sucessivamente no tocante as demais “modalidades” interpretativas. 

No mais, obviamente, a simples escolha de qual técnica deve ser 

aplicada já seria um ato que permitiria uma arbitrariedade e, com isto, falsearia a 

busca pela realidade no processo hermenêutico. Quando fosse interessante 

aplicar, por parte do hermeneuta, a interpretação literal e ele o faria em 

detrimento da escolha de uma técnica de interpretação histórica. Este processo, 

com a filosofia da linguagem, estaria fora de todo o contexto da hermenêutica 

contemporânea. A hermenêutica, sob a perspectiva da contemporaneidade, não 

permite mais este modo de atuar. 

Neste sentido, deve ser indicado neste estudo que o desenvolvimento 

da hermenêutica contemporânea heideggeriana e gadameriana passa, também, 

pela nova análise do que seriam regras, métodos e modelos, técnicas e modos 

interpretativos. A evolução da hermenêutica metodológico-científica para a 

hermenêutica ontológica, promovida por Heidegger e Gadamer, representa a 

virada filosófica que, como se observa, é fundamental para a compreensão da 

aplicabilidade da hermenêutica ao direito de autor. 
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Grondin vai entender que a própria utilização da expressão 

hermenêutica seria uma provocação à velha tradição hermenêutica pré-

gadameriana624. Já o próprio Gadamer, após receber as primeiras críticas, em 

especial de Emilio Betti, vai estabelecer uma certa escusa do uso da expressão 

hermenêutica com sentido diverso da hermenêutica romântica: 

Não foi minha intenção desenvolver uma <doutrina da arte> do compreender, 
como pretendia ser a hermenêutica mais antiga. (…) Minha verdadeira intenção, 
porém, foi e continua sendo uma intenção filosófica: O que está em questão não é o 
que fazemos, o que deveríamos fazer, mas o que acontece além do nosso querer e 
fazer.625 (grifei). 

Esta evolução do modo de pensar a hermenêutica deve também 

compreender o processo criativo e, somente pela percepção da condição de ser-

no–mundo do sujeito criador pode-se alcançar a verdadeira justificativa para uma 

proteção pelo direito de autor. 

Portanto, a hermenêutica, neste sentido, vai apresentar uma resposta 

eficiente do ponto de vista de que tanto o sujeito-criador quanto a sociedade, 

nesta relação sujeito-sujeito presente na hermenêutica em decorrência da 

hermenêutica filosófica gadameriana e da filosofia hermenêutica heideggeriana, 

irão possibilitar a existência de um processo hermenêutico que introduz o sujeito-

criador no círculo hemenêutico (círculo criativo) e, portanto, se justifica, 

concomitantemente, a aplicação de exclusividades ao sujeito-criador, mas com 

limites, em decorrência do fato de que o círculo criativo não é um círculo 

hermenêutico individual do sujeito-criador e vazio de outros elementos, à 

                                                
624 […]el universo del estar el uno con el otro y del tratarse, de lo reproductible y 
transmissible gracias al lenguaje, del amor, la simpatia y la antipatía, de lo afectivamente 
inasible, todo ello sigue estando en buena medida fuera del alcance del control, 
metodológico. Aun así, aquí experimentamos una <verdad> que compartimos, transmitimos 
y vivimos de manera ejemplar para los demás. Es esta verdad hermenêutica de la que se 
trata en la obra fundamental de Gadamer. Tan solo el hecho de que usara la palabra 
<hermenêutica> para este planteamiento era una provocación para la vieja tradición, 
porque la hermenéutica antigua pretendia precisamente esto, es decir, indicar reglas y 
métodos del entender. Em GRONDIN Jean. Hans-Georg Gadamer – Una biografia. 
Editorial Herder. Barcelona, 2000. 2a edição. p. 376 e 377. 
625  Prefácio de Verdade e Método, EmGADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – 
Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 9a edição, Vozes. Petrópolis, 2008. p. 
14. Entendo, inclusive, complementando o que indica o autor, que a adjetivação como 
hermenêutica filosófica já traria uma resposta a esta inquietude dos críticos de Gadamer 
quanto à expressão utilizada, além do próprio título da obra fundamental do autor, Verdade 
(e de como alcançá-la) e Método (como o método não é do que se trata na obra). 
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espera de conclusões e atuações criativas destacadas do mundo. Neste 

sentido, há de se lembrar, ainda que exaustivamente, que não se pode 

compreender para interpretar, de modo cindido, pois esta circunstância de 

“fatiamento” do processo hermenêutico também não pode estar presente no 

círculo criativo. Já se interpreta o mundo, criando. A criação é interpretação do 

mundo. Portanto, como já indiquei, os fatiamentos interpretativos estão fora do 

contexto, mas ainda não parece ter sido isto percebido pelos autoralistas, em 

especial quando se envolvem nas polêmicas travadas entre atuações 

conservadoras e libertarianistas. 

5.8. Do afastamento do conceito filosófico proprietarista de 

matriz lockeana como consequência da existência do círculo criativo. 

Como consequência da compreensão do círculo criativo, evidencia-se 

outro aspecto fundamental nas análises das filosofias pretensamente adaptáveis ao 

direito de autor, fato historicamente consolidador do déficit filosóficodo direito 

de autor: a inaplicabidade das teses lockeanas por inadequadas (ou inaplicáveis, 

efetivamente) num contexto da hermenêutica da criação artística.  

Com a hermenêutica contemporânea já não se admite a análise 

empírica (típica de Locke, por exemplo ou como uma “espécie” de nova versão 

de um mundo platônico das ideias) do estabelecimento de uma tabula rasa a 

partir da qual o conhecimento,  portanto, as ideais e as possibilidades de 

interpretação do mundo irão surgir num conceito do objeto para o sujeito. O 

mundo e as percepções oriundas das coisas seriam, na concepção empírica 

lockeana, um penetrar na tabula rasa transformando-a e, desta fora, somente 

assim surgiriam as obras, ao se aceitar a concepção de transformação de algo do 

estado de natureza por meio de uma relação de esforço. 

Para a aplicação do pensamento de Locke deve-se compreender a 

adaptação (quase direta) da ideia de que a coleta de uma maçã trazida do estado 

de natureza (de todos) para um universo privado seria um fato decorrente do labor 

(privado). Ocorre que, metaforicamente, trazer algo do estado de natureza para 

um processo criativo subjetivo seria transferir algo de um universo objetivo para 

um universo subjetivo. O problema é que Locke, obviamente, ignorava os 
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conceitos da hermenêutica contemporânea e não poderia concluir por um círculo 

hermenêutico no qual se retirava do estado de natureza para o âmbito privado 

(mais precisamente, subjetivo inerente ao sujeito-criador, conceito que também 

não conhecia). Esta compreensão comparativa do empirismo lockeano e da 

hermenêutica contemporânea obviamente não poderia ter sido promovida por 

Locke, considerando que os conflitos filosóficos de então não se referiam as tais 

aspectos. 

A hermenêutica não havia sido dominada pela viragem linguística. 

Aliás, pouco se falva em hermenêutica. 

Por outro lado, a própria conceitualização da propriedade e do trazer 

algo do estado de natureza e com isto adquirir direitos naturais sobre o que foi 

coletado, traz em si uma compreensão do atuar no mundo objetivo e trazer do 

objeto à subjetividade. Desta forma, todas as obras estariam disponíveis para que 

o sujeito-criador as pudesse alcançar e transformarse no seu proprietário (se 

adaptássemos as concepções de modo direto ao direito de autor, seria o sujeito-

criador). Assim, vê-se que a questão da transformação e da viragem linguística 

fica evidenciada ao se analisar o conceito do círculo hermenêutico sob uma nova 

perspectiva. 

Não pode, o círculo hermenêutico (no que se refere ao processo 

criativo), ser visto como uma relação de sujeito-objeto já posto (inclusive numa 

temporalidade, pois uma maçã é uma maçã no momento em que chega a se 

formar como um fruto completo e maduro) – por impossibilidade - e que irá 

decalcar a tabula rasa nesta sua relação. Não existe mais umatabula rasa na 

subjetividade da relação sujeito-sujeito decorrente da viragem linguística. E, desta 

forma, não se pode falar em tabula rasa de conhecimento(no processo criativo) 

– sobre a qual o sujeito-criador iria construir algo do zero, nem mesmo um 

conjunto de conteúdos e formas prontos e que simplesmente o sujeito-criador irá 

se apropriar. O círculo criativo não permite esta concepção. 

Ora, afinal, a discussão em Locke ignoraria a permanência e presença 

do sujeito-criador no círculo criativo, pois estabelecia que com o assujeitamento 

do conteúdo de algo no estado de natureza poderia, a partir daí, constituir uma 
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objeto de criação. Ocorre que no círculo criativo não se pode ignorar a presença 

do conteúdo da a criação  na sua pré-existência e a existência do sujeito-criador 

concomitantemente.  

Por isto, há de se observar o universo criativo sob o viés do círculo 

criativo no qual se encontra o sujeito-criador e no qual se encontram todos os 

elementos potenciais do processo criativo.  

E, como não há interpretação que não seja guiada por uma 

compreensão 626 , as relações são muito mais complexas em decorrência do 

linguistic turn. Considerando o fato de que a compreensão do mundo é 

interpretação, não se pode falar em criação artística, obviamente, sem pré-

compreensão. Não se pode querer pintar uma maçã sem se conhecer as maçãs e o 

seu conceito. E mais, sem que se tenha conhecimento de todas as maçãs das quais 

se tenha conhecimento. A maçã pintada pelo pintor é aquela maçã pintada, a sua 

maçã pintada à qual pensou (e criou e interpretou do seu conhecimento) e todas 

as suas maçãs conhecidas (o seu conceito de maçã é uma e todas as maçãs que 

ele conhece, concomitantemente). 

Por mais simples que seja a criação artística, portanto, considerando-

se o círculo criativo, sempre se estará diante do sujeito da hermenêutica 

filosófica, pois como indicou Lenio Streck, [...]não há discurso que esteja em 

paradigma nenhum, por mais sincrético que seja [...] 627, e, no tocante a uma 

concepção artística, o mesmo sentido aqui deve ser compreendido.  

Ora, se o filosofar, como visto (por vezes) como busca de soluções e 

compreensões para os dilemas da vida e do conhecimento, se o mesmo se dá no 

âmbito do círculo hermenêutico e se o processo hermenêutico é um enquanto628 

no filosofar, não restam dúvidas quanto ao fato de que o processo criativo se dá 

                                                
626GRONDIN, Jean. Que és la hermenêutica. Editorial Herder. Barcelona, 2008. p.70. 
627STRECK, Lenio Luiz. E o professor me disse: é assim mesmo. CONJUR, 2012. In: 
http://www.conjur.com.br/2012-ago-30/senso-incomum-professor-me-disse-isso-assim-
mesmo (coluna do dia 30/09/12) 
628[...]pelo círculo hermenêutico, justificamos o processo hermenêutico como um enquanto 
que mostra e fundamenta o caráter móvel, histórico e aberto do filosofar.ROHDEN, Luiz. 
Hermenêutica Filosófica, Entre a linguagem da experiência e a experiência da linguagem. 
Editora Unisinos. São Leopoldo, 2002. p. 151. 
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neste mesmo enquanto que é o compreender-interpretar-aplicarreferente à 

criação intelectual constituindo o aporte subjetivo em contribuição ao interpretar 

o mundo sob a forma de criação artística um dos fundamentos da sociedade 

humana. A própria compreensão da possibilidade de uma categoria jurídica ser 

aplicada como tutela do processo criativo faz parte do conceito de compreensão 

da arte e do desenvolvimento da ciência e das ideias de um modo geral629. 

Locke, ao propor que uma maçã seja transformada em um objeto de 

propriedade em decorrência do ato de atuar por meio de um processo laboral, 

pode construir uma compreensão do que deveria ser considerado como 

propriedade. Ocorre que o direito de autor, a esta altura do estudo, já se mostra 

“algo diferente de uma simples propriedade” e isto, se efetivamente se ocorrer a 

sua consideração como propriedade no que este conceito significa e representa. 

Neste sentido, o desvio lógico semântico da complexidade do direito 

de autor em relação as constatações lockeanas restou já evidente no curso do 

estudo. Por outro lado, deve ser fortalecida a ideia de que não se aplica o intento 

de Locke pois este não considera o ato laboral como um ato criativo, mas 

somente um ato de esforço. Não restam dúvidas de que parte significativa do ato 

criativo se dá num esforço pessoal, às vezes físico e às vezes mental ou mesmo 

intelectual. Mas o direito de autor não ampara todo o esforço físico. Ampara 

todo o esforço intelectual desde que conduza a um resultado criativo e, parte 

deste esforço intelectual também se dá na ordem física, que se evidencia, por 

exemplo, no esforço de artistas plásticos para esculpir esculturas; de músicos 

executantes para tocar instrumentos; de atores para comporem uma cena de 

movimentos densos, etc. São somente exemplos, com o intuito de demonstrar a 

correlação entre esforço físico e intelectual e a eventual proteção legal, pois não 

basta o esforço, havendo de se alcançar a criação artística. Criação esta, inclusive, 

que deve ser amparada por condições de possibilidade muito evidenciadas, como 

o são, por exemplo, a  criatividade (como já indicado), a originalidade e a 

                                                
629 O direito de autor, portanto, ao estabelecer a possibilidade de proteção do sujeito-criador, 
em especial pela relação entre o nome do criador e o resultado criativo, auxilia a ciência e a 
arte a guardarem memória da própria humanidade. 
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exteriorização. Todo este processo de criação, como visto, se dá no círculo 

criativo. 

Ocorre que no círculo criativo não se encontra o ato de coletar uma 

maçã (utilizando o exemplo de Locke), mesmo considerando-se o máximo 

esforço para conseguir tal efeito. O que propõe Locke, portanto, não inclui a 

criação (como fundamento do ato lockeano passível de proteção) e, portanto, em 

última análise fica afastada uma adaptabilidade de suas teses principais 

apresentadas no Segundo Tratado como argumento para se consolidar a ideia de 

propriedade intelectual, ou, ao menos no que se refere ao direito de autor. 

As metáforas apresentadas pelos intérpretes de Locke defendendo a 

sua idealização de uma teoria da propriedade inetelctual esbarram, no direito de 

autor, na ausência do círculo criativo. 

Por isso, além das análises pormenorizadas das teorias de Locke já 

efetuadas anteriormente é também relevante compreender as suas teses após o 

olhar sobre o que se configura como o círculo criativo. 

5.9. De porque o círculo criativo deve ser interpretado de modo 

diferenciado na criação artística, na ciência do direito e nas decisões 

judiciais. 

Também importa, no contexto do círculo hermenêutico, tratar do 

conceito de tradição em Gadamer para se alcançar uma ideia sobre a 

responsabilidade do jurista (seja ele doutrinador ou julgador630). 

Quando compreendida no contexto da hermenêutica filosófica 

gadameriana, há de diferenciar-se a tradição em duas, por assim dizer, categorias: 

tradição autêntica e tradição inautêntica. O conceito de tradição está também 

vinculado ao conceito de autoridade, que, como bem indica Gadamer, não deve 

ser outorgada (por transferência de poder), mas alcançada (por 

representatividade e ciência efetiva do que se está representando). 

                                                
630 Exclui-se, por razões evidentes, o mandatário de direito, o advogado, o promotor ou o 
defensor público, pois a estes cabe, como função precípua a defesa de interesses. 
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Isto se dá porque a autoridade não tem a ver com obediência, mas 

com conhecimento631. Por outro lado, e em segundo lugar, há de se observar que a 

manifestação da tradição será autêntica ou legítima,  se se mostrar como algo que 

efetivamente foi posto e é transferido pela sociedade como manifestação de seu 

entendimento sobre um tema. Somente a manifestação da tradição reconhecida 

pela sociedade pode ser representativa e autêntica. Neste sentido, afirma o mestre 

alemão: 

o que é consagrado pela tradição e pela herança histórica possui uma autoridade 
que se tornou anônima, e nosso ser histórico e finito está determinado pelo fato de 
que também a autoridade do que foi transmitido, e não somente o que possui 
fundamentos evidentes tem poder sobre nossa ação e nosso comportamento632. 

 

Por outro lado, e voltando à análise do círculo criativo, há de se 

salientar que não há diferenciação, no círculo criativo, dos elementos – e a sua 

origem – que compõem a exteriorização por meio de uma forma de expressão. 

As obras, portanto, não estão vinculadas, na sua originalidade e 

criatividade, a elementos hermeneuticamente caracterizados como pré-juízos 

autênticos. Esta diferença serve para o contexto de busca da verdade linguística 

do linguistic turn e não do processo criativo que pode, e muitas vezes é muito 

mais efervescente, se não estiver vinculado à tradição, no sentido gadameriano. 

E, neste sentido, há de se salientar que a criação originalnão está 

presente em toda e qualquer atividade intelectual humana, e, em alguma 

medida, as leis nacionais contemplam esta ideia, como é o caso da 

inaplicabilidade de proteção de textos oficiais e legislativos e mesmo de 

decisões judiciais, o que implica em importante análise sobre até que ponto 

uma atividade intelectual como a do juiz pode contemplar um processo 

criativo para se promover a Justiça. 

                                                
631 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica, 9a edição. Vozes. Petrópolis, 2008. p. 373. 
632  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica, 9a edição. Vozes. Petrópolis, 2008. p. 372. 
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Como condição de possibilidade para a aplicação do direito de autor, 

a criatividade e a originalidade exigem uma certa dose de amalgamento entre seus 

conceitos, o que faz com que algumas atividades intelectuais, ainda que criativas, 

não sejam originais e, ainda que sejam, não lhes é permitida esta originalidade 

por sua função como processo criativo. É o caso das decisões e, em parte do 

processo científico que conduz, entre outras categorias, ao estudo do Direito.  

Neste momento, portanto, vale a pena comparar as análises da 

hermenêutica filosófica gadameriana aplicáveis a uma teoria da decisão e ao 

círculo criativo, pois há elementos de fusão e cisão de ideias que merecem 

destaque. 

Em primeiro lugar, devo salientar que a diferenciação entre pré-juízos 

autênticos e inautênticos e que conduzem à compreensão da tradição gadameriana 

fazem absoluto sentido no âmbito de uma teoria da decisão que deveria ser revista 

no Brasil, como vem sendo discutido, por exemplo, nas obras de Streck633. O 

autor aponta em suas teses, entre outros elementos importantes, que há 

necessidade, por parte da comunidade jurídica, em observar que houve um giro 

ontológico (ontologic turn), uma viragem linguística em várias áreas do 

conhecimento, em especial da filosofia, e que deve ser (urgentemente) absorvida 

pelo Direito. 

Assim, dentre vários argumentos, Streck expõe exaustivamente que o 

jurista brasileiro necessita re-observar o Direito, que não pode mais ser visto sob 

a ótica de uma manifestação pessoal (por parte dos próprios juristas) e que o juiz 

não pode ser um sujeito solipsista. Por solipsismo, do ponto de vista filosófico, 

entende-se como a concepção e crença de que alguém somente pode considerar as 

suas próprias experiências como válidas e corretas, não servido outras “além do 

próprio eu”. Ou seja, além do próprio pensamento egoísta/egocêntrico, o sujeito 

                                                
633 Lenio Luiz Streck começa a desenvolver o que acaba denominando por Nova Crítica do 
Direito a partir de sua obra Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, obra publicada pela primeira 
vez no ano de 1999 pela Editora Livraria do Advogado e hoje já na 10a edição, que tem 
como fundamento básico a análise de como, hodiernamente, se decide no campo do Direito 
no Brasil. 
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não crê em outras concepções, pois todas as demais estariam equivocadas ou 

seriam incorretas. 

O autor vai além e cria a expressão decisionismos solipsistas para 

indicar as decisões proferidas por aqueles julgadores que acreditam que somente 

suas concepções são corretas, aceitáveis e válidas e podem incluir, em sua 

concepção própria (e portanto, inquestionável) um direcionamento do pensar e do 

agir do julgador, que, muitas vezes, pode ser contrário à lei, ou, simplesmente, 

contraditório com sua própria função de “fazedor de Justiça”634.  

Neste sentido, afirmo que não pode, o julgador brasileiro, entender 

que a sua interpretação transforma sua decisão em algo costumeiro 635  pois o 

simples alcance que possui é salientar a jurisprudência (o que é bem diferente de 

fortalecer uma tradição autêntica) o que não implica em que seja uma boa ou má 

decisão. 

E como correntemente se observa, decidir de acordo “com seus 

princípios”, “com seu entendimento” ou “com sua consciência” não é decidir de 

acordo com a tradição autêntica, mas é fortalecer o entorno das decisões 

brasileiras de fronteiras hermenêuticas artificiais e juízos inautênticos, vazios do 

ponto de vista filosófico e da autoridade que se espera do julgador, aquela 

mesma, que deveria se dar pelo conhecimento, e não pela obediência e pela 

submissão. Estas críticas, tão salientadas na obra do filósofo do Direito Streck e 

que fazem parte da NCD (Nova Crítica do Direito) são plenamente aplicáveis ao 

processo decisório judicial, o mesmo não ocorrendo com o processo criativo 

inerente ao círculo criativo. 

Este, inclusive, é o grande equívoco dos juízes no Brasil e em outros 

países que ainda não compreenderam a hermenêutica contemporânea como 

solução para a aplicabilidade de uma nova teoria da decisão. 

                                                
634As teorias desenvolvidas pelo autor se manifestam de modo ainda mais profundo na obra 
Verdade e Consenso, Editora Livraria do Advogado Forense,  Porto Alegre, 5a edição, 2006 
e, atualmente, também na obra O que é isto, decido conforme a minha consciência, Livraria 
do Advogado, Porto Alegre, 2010, bem como em muitos outros artigos. 
635 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica, 9a edição.Vozes. Petrópolis, 2008. p. 373. 
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Por outro lado, se não pode um juiz decidir de acordo com a sua 

consciência, pode, um artista, compositor, artista plástico, criar de acordo 

com juízos autênticos ou não, pouco importando, efetivamente, a origem e a 

natureza de tais pré-juízos. Neste sentido, há muito mais liberdade, como é de 

se imaginar, ao artista, compositor, ou participante do universo da criação 

artística. Ou seja, a compreensão do círculo criativo como uma modalidade – por 

assim dizer – de círculo hermenêutico voltada ao processo criativo - ajuda, em 

muito, a compreender porque os julgadores nao podem criar decisões636. 

O que ocorre, de fato, é que muitos julgadores brasileitos se auto-

atribuem a condição de participantes de um processo criativo ao decidir em 

demandas que lhes foram atribuídas a responsabilidade da decisão. Devem 

compreender, porém, que as soluções jurídicas de aplicação e de justiça 

distributiva não possuem nenhuma relação com a necessidade de se 

encontrar soluções artísticas. Não é o mesmo decidir em um processo judicial 

de qualquer natureza por requerimento das partes e escrever uma composição 

encomendada por um terceiro. Juízes não são como Mozart à espera de 

inspirações para escrever umaFlauta Mágica ou Réquiem que lhes tenham sido 

encomendados. Aliás, há de se recordar, as próprias legislações de alguns países 

indicam a impossibilidade de atribuição de direito de autor aos textos oficiais, 

incluindo-se, entre estes, as decisões judiciais, como é o caso da Lei 9610/98, 

Brasil: Art. 8o,  inciso IV. 

Se bem é verdade que as razões que justificam dispositivos legais de 

tal natureza possivelmente decorrem da compreensão de que o juiz é órgão do 

Poder Judiciárioe não decorrem de discussões filosóficas, entendo, porém, que o 

processo de decisão judicial deve possuir um valor mínimo de criatividade (quase 

nulo, até imperceptível amparado somente na forma e não no conteúdo, se fosse 

totalmente possível separá-los), representando uma espécie de grau zero de 

conteúdo criativo (do ponto de vista do direito de autor). Dito de outra forma, e 

em alguma medida, quanto menos pré-juízos inautênticos contiver uma decisão 

                                                
636Ainda que a pretensão deste estudo seja definir as linhas justificantes de ordem filsófica 
para aplicabilidade do direito de autor, entendo que tais argumentos podem auxiliar à 
aplicabilidade de uma nova teoria da decisão. 
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judicial e, neste sentido, quanto menos criativa em decorrência de tais pré-juízos, 

mais de acordo com a tradição autêntica ela estará, seja porque repete 

fundamentos anteriores, seja porque atribui valores que já estejam presentes 

socialmente e que será, portanto, uma interpretação em conformidade com os 

valores já presentes e hermeneuticamente corretos. 

Para todos os efeitos, o juiz de direito não é um sujeito-criador como 

pretende. Ao menos não enquanto atuar na qualidade de juiz. Poderá ser sujeito-

criador desde que não esteja envolvido no processo decisório, como doutrinador, 

mas nunca como órgão do Poder Judiciário. Mas, neste caso, este mesmo sujeito 

não atuará como órgão decididor. Isto porque, evidentemente, não há que se 

confundir o processo criativo da arte e a resultante exigida pela perseguição da 

arte (se efetivamente existir, o que é uma questão profunda) com o processo 

criativo exigido pela ciência que é a solução do que o mundo nos traz como 

problemático. A ciência busca soluções, a arte apresenta condições de ser-no-

mundo, sem compromissos de solução de ordem pragmática. (Quase) Nada é 

exigido da arte, enquanto (quase) tudo é exigido na ciência. 

O direito de autor, por sua vez, não vai fazer distinção na 

aplicabilidade de seus princípios e pressupostos a um texto de cunho científico ou 

de cunho artístico. Desta forma, um escritor de livros de Direito terá a mesma 

proteção que um escritor de romances. O problema que se coloca apresenta 

inclusive outro matiz, particularmente quando se compara uma decisão judicial (e 

uma doutrina jurídica) a uma forma artística. Não se espera nada 

(pragmaticamente) da arte (paradoxalmente, pois se espera uma visão de 

mundo e solução para as angústias, o que é muitíssimo), mas se espera uma 

solução de conflito na decisão judicial, com a aplicação da Justiça. Enquanto a 

arte é livre, a aplicação da Justiça deve estar submetida à lei. E ao ordenamento 

jurídico de forma hermeneuticamente correta, sob pena de configurar-se de modo 

equivocado. Já no processo criativo, o artista, sujeito-criador, não possui 

compromisso com a ciência, nem com terceiros por razão de cumprimento de 

exigência cientifica. 

Por outro lado, outro aspecto de enorme relevo diz respeito à 

liberdade de conceitualização e criação doutrinária especificamente no direito de 
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autor, que, por sua vez, também está presente na “criação do Direito” 

doutrinariamente. Não se pode dizer qualquer coisa que se pensa esperando que 

“qualquer coisa” seja considerada como ciência. Liberdade de expressão é e deve 

ser um fundamento da possibilidade expressiva do ser humano, como 

possibilidade de se “dizer coisas”. Daí a se inferir que se trata de “dizer coisas 

significativas do ponto de vista da ciência” é bastante diferente. 

Há (ou deveria haver), ao mesmo tempo um compromisso com a 

tradição, e a possibilidade de que ela seja ultrapassada por novas concepções que 

fundarão uma nova tradição. Por outro lado, há um compromisso de que não é 

necessário “dizer certas coisas” pois há o que permeia o senso comum que não 

necessita de nenhuma explicitação, sob pena do esvaziamento científico, crítico e, 

até mesmo, sob pena de que algumas ideias ou formas de expressão possam ser 

consideradas, no mínimo inúteis, como pude constatar em uma explicação 

presente em uma obra jurídica de “doutrina” do direito do trabalho em que o 

autor salientava, numa explicação sobre banco de horas ou banco de dias que: O 

termo banco não é correto, pois banco é o local em que se guarda alguma coisa, 

principalmente dinheiro. Pode significar o lugar em que a pessoa senta637. Este 

exemplo, desafortunadamente, demonstra como muitas vezes se pretende “fazer 

doutrina jurídica” no Brasil. Como se fosse necessário esclarecer (sem nem 

mesmo que isto fosse fazer uso de nenhuma metáfora) o que uma criança de três 

anos de idade já possui – saliente-se - pleno conhecimento. Sorte do direito de 

autor que se tratava, neste caso específico, de um livro de “doutrina” do direito do 

trabalho. 

Também cabe indicar, que há uma tendência, que parece ser 

universal,a que doutrinadores do direito de autor, envolvidos muitas vezes nas 

análises do que é o processo criativo, sigam a mesma liberdade criativa que o 

processo artístico contempla, mais acentuadamente que os demais doutrinadores. 

Esta característica, por assim dizer, de acentuada originalidade (utilizando-me da 

expressão técnica do direito de autor) parece esquecer que há um compromisso 

com “fazer ciência” e não com “criar teses de direito”. Entenda-se bem: 
                                                

637 MARTINS, Sérgio Pinto, Curso de direito do trabalho, Editora Atlas, 6a edição, 2014, 
Rio de Janeiro. p. 112. 
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evidentemente que o processo criativo (no sentido de algo ser oriundo da criação 

humana, portanto, no conceito primordialmente técnico utilizado no direito de 

autor) nem sempre contempla originalidade (ainda que, como já disse, estejam 

acentuadamente amalgamados) mas para além disso, é possível que não lhe seja 

permitida originalidade absoluta na solução de questionamento e busca de 

respostas para perguntas que lhe são feitas. 

Há uma necessidade de busca acentuada na compreensão de 

fundamentos, ideias, técnicas que sejam anteriores ao jurista que pretende 

doutrinar, sob pena de um mal atuar. 

Entendo que, particularmente no direito de autor, este é um problema 

de grande monta, que em primeiro lugar, é observadona já indicada relação de 

certo modo promíscua que os autoralistas compreendem no ato criativo/original, 

como se pudessem criar como se artistas fossem. Em segundo lugar, é constatado 

na atuação muitas vezes cientificamente mal comprometida com os antecedentes 

do direito de autor. Em terceiro lugar, e mais do que pelos motivos antecedentes, 

se acentua com os ideologismos autoralistas, que historicamente, além de 

conduzirem ao déficit filosófico, antagonizaram (e, na contemporaneidade, 

agudizam o antagonismo) a relação entre escolas mais protecionistas 

(representadas atualmente por linhas mais conservadoras) e menos 

protecionaistas (representadas, em gênero, pelos libertarianistas)638. 

Não se pode pretender fazer arte em ciência e forçar este 

“espaçamento criativo”pois isto seria atuar mal em um e noutro ramo de 

atividade, ou como bem disse Schopenhauer: a ciência considera os fenômenos 

do mundo seguindo o fio condutor do princípio de razão, ao passo que a arte 

coloca totalmente de lado o princípio de razão, independe dele, para que, assim, 

a Idéia entre em cena639. 

                                                
638 Sobre o tema da necessidade de não permissão para uma total liberdade no processo 
criativo doutrinário do direito de autor, ver também o capítulo 6.5. em que trato da análise 
dos princípios e da presença do (nomeado por Streck) panprincipiologismo.  
639Arte e ciência tem, em última instância, o mesmo estofo, a saber, justamente o mundo tal 
como ele se posta diante de nós, ou antes uma parte destacada dele, quanto ao todo do 
mundo, só a filosofia o considera. Contudo, a grande diferença entre ciência e arte reside 
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Há que se compreender a máxima schopenhaueriana para não se 

confundir ciência, arte, direito e decisões judiciais. Para isto, faz fundamental a 

compreensão do círculo criativo e da hermenêutica contemporânea sob o olhar 

atento do direito de autor. 

5.10. À guisa de (prévia e antecipada) conclusão – Duas 
perspectivas contributivas da hermenêutica filosófica para o direito de 
autor: O círculo criativo e a constatação da existência do gap (hiato) na 
compreensão do direito de autor 

Observando atentamente este capítulo, o leitor perceberá que discorri 

longamente sobre o conceito do círculo criativo e sobre o ambientee as 

circunstâncias nais quais ocorrem o processo interpretativo-criativo. 

Foram analisadas as circunstâncias fáticas que indicam que  o círculo 

criativo é o espaço/tempo da criação interpretativa e que o processo 

interpretativo-criativo é o processo de ver o mundo desde a perspectiva da criação 

e, como consequência, é o atuar do sujeito-criativo (no universo das artes e da 

ciência, sendo esta, de certa forma mais comprometida com os antecedentes). 

Desta forma, a hermenêutica empresta seus conceitos que tomam de 

assalto o direito de autor para confirmar que todo ato criativo é um ato de 

interpretação promovido por parte do sujeito-criativo640.  

A percepção destes fatores indica com clareza que o direito de autor 

deve ser a categoria jurídica que vem pavimentar o arenoso terreno da 

(necessidade de proteção da) criação artístico–científica e que, como 

consequência, um quantum protetivo deve ser avaliado densamente pela doutrina 

e nos processos legislativos que vem ajustando as leis e tratados que versam sobre 

o direito de autor à nova realidade.  

                                                                                                                                                  
na maneira como elas consideram o mundo a trabalham seu estofo. Tal oposição pode ser 
indicada com uma palavra: a ciência considera os fenômenos do mundo seguindo o fio 
condutor do princípio de razão, ao passo que a arte coloca totalmente de lado o princípio 
de razão, independe dele, para que, assim, a Idéia entre em cena.  SCHOPENHAUER, 
Arthur. Metafísica do Belo. Editora UNESP. São Paulo, 2001. p. 57 
640 Como dito, não no sentido da interpretação como atuação definida pelos direitos conexos, 
mas sob uma perspectiva da hermenêutica. 
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O quantum protetivo é a sistematização e a especificação da categoria 

jurídica. Já disse e reafirmo; não poderia tratar de uma sistemática detalhada num 

estudo como este mas somente indicar as possibilidades de modo genérico e 

amplo como o faço641. 

Assim, esta não pode ser a seara definitiva para se precisar, por 

exemplo, como os direitos (ou faculdades de direito de autor) se caracterizam 

(v.g. direitos irrenunciáveis ou que possibilitem plena renúncia); qual a natureza 

dos direitos atribuídos (v.g. direitos de cunho econômico ou de valor extra-

econômico) ou  faculdades distintas (v.g. faculdades pessoais e patrimoniais). Por 

outro lado, também institutos típicos da categoria que tendem a indicar o 

acentuado grau de necessidade de equilíbrio a ser construído na categoria 

jurídica, como é o caso do estebelecimento do prazo de proteção e do domínio 

público não podem ser definidos neste estudo,oulimitações (extrínsecas ou 

intrínsecas642) que também contribuem para atingir o fundamental equilíbrio. 

Todo o arcabouço jurídico deve ser tramado sobre bases que se 

fundamentam (ou deveriam se fundamentar) em sólidas concepções filosóficas. O 

que conclui, ao promover este estudo, é que não houve a correta interpretação das 

bases filosóficas no nascedouro do direito de autor ainda como “quase-categoria-

jurídica”. O mesmo ocorreu posteriormente, quando este alcançou o status de 

categoria autônoma, demarcada por tantos fundamentos autônomos de outras 

categorias jurídicas e com tantas dificuldades de compreensão de aplicabilidade 

de conceitos jurídicos, o que passa a se evidenciar no surgimento das primeiras 

leis formais de direito de autor que originaram os dois sistemas principais, tato 

em 1710 quanto em 1791/93. Traçar linha protetivas (equilibradas) sobre um 

                                                
641 Ainda que no decorrer deste estudo eu indique muitas possibilidades para uma “nova”  
arquitetura do direito de autor, tais como no capítulo 7, ao analisar o direito de remuneração 
sob uma nova perspectiva (de predominância em detrimento da exclusividade) e ao nidicar a 
hipótese (não totalmente finalizada) de uma des-densificação dos direitos de natureza 
pessoal. Também outrosimportante elementos são descritos e criticados no decorrer do texto, 
tais como a compreensão dos conceitos de autoria colaborativa e a aplicabilidade do conceito 
de temporalidade ou perpetuidade ao direito de autor. 
642 Oliveira Ascensão em seus textos e conferências, divide os limites (ou limitações do 
direito de autor) em extrínsecas ou intrínsecas, consoante a posição que ocupam na 
sistemática de direito de autor. 
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processo acentuadamente (ou exclusivamente) metafísico como é o ato de criar, 

trouxe enormes dificuldade ao direito de autor ainda não superadas. 

Os equívocos interpretativos na concepção de quem era o autor e 

quem poderia ou deveria ser o benericiário dos direitos em questão foram 

sucessivamente sendo sedimentados sobre frágeis concepções filosóficas, 

deitadas em leitos de procusto promovidos artificialmente, por vezes de modo 

ideológico e por outras de modo simplesmente ingênuo. 

O círculo criativo, portanto, é a solução vista pela hermêutica que 

explica as entranhas filosóficas do processo criativo, justificando a relação entre o 

sujeito-criador, sua Weltanschaaung e os demais sujeitos atuantes no universo 

criativo/autoral, mesmo os que não ostentam posições, sejam reais ou falseadas, 

de autores. 

Este, portanto, é o primeirocontributo da hermenêutica ao direito de 

autor. Já seria suficiente, mas ainda lhe caberia mais. 

Diante de todo este complexo de impressões, de análises filosóficas e 

interpretações, outra questão se coloca. 

A faltosa interpretação desde o momento inicial do surgimento 

(mesmo que embrionário do direito de autor) conduziu a falseamentos 

semânticos, a repetições e sedimentações de ideias comprometidas com 

ideologias ou interesses ou, simplesmente, equívocos interpretativos e urge, cada 

dia mais, a compreensão de que o direito de autor nasceu às avessas. 

O direito de autor, seja com a proteção (essencialmente) objetivista do 

copyright, seja com o proprietarismo falseado de humanismo do droit d’auteur e, 

mais a frente, com a artificiosa e excessiva personalização adquirida no decorrer 

dos anos, foi se transformando em um verdadeiro Frankeinstein sob o olhar da 

perspectiva da filosofia do direito qe pretende responder ao porquê do direito de 

autor. Afirmar, como hoje concluo com indefectível clareza, que identificar um 

Direito que advém do processo criativo e consequente de um ato interpretativo-

criativo é uma propriedade,configuram desvio semântico absolutamente 
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alarmante, desde o momento em que Le Chapelier utilizou esta 

argumentação nos idos revolucionários. Talvez fizesse sentido naquela ocasião 

(e possivelmente fazia, como se justificava, pela necessidade de fortalecimento da 

propriedade privada e da exclusão dos privilégios), mas uma vez que tenha se 

observado a invasão da filosofia pela linguagem, as análises proprietaristas de 

então – se mantidas – transformam o analista do direito de autor contemporâneo 

em uma figura que, do ponto de vista filosófico, seria pré-kantiano, pois cabe 

lembrar que até Kant previu circunstâncias bastante vanguardistas, ainda mais 

considerando-se o pouco tempo destinado pelo filósofo de Königsberg ao texto 

Da ilegalidadeseja pela sua concisão, seja pelo espaço pouco significativo, se 

comparado com a bojudez de sua obra. 

Não significa dizer, ou melhor, indicar que as interpretações 

revolucionárias eram impróprias ou que elas não fizessem sentido na sua ocasião. 

Como também faziam pleno sentido as movimentações dos estacionários com o 

fim (alcançado) de proteger seus interesses econômicos (diga-se, legítimos) por 

meio de normas jurídicas. Legitimidade jurídica aqui, não se confunde com a 

correta compreensão filosófica do Direito. O que está em causa não é 

simplesmente a análise comportamental da ocasião. No lugar de Le Chapelier, 

possivelmente amaior parte dos autoralistas contemporâneos – nos quais me 

incluo -faria o mesmo. Buscaria adaptar o direito de autor (e tentaria dar-lhe o 

nome, inclusive) que fosse mais próprio para os interesses então representados. 

Daí a dizer que foram acertos da ordem da filosofia há um universo de distância. 

Por outro lado, e por mera argumentação teórica, considerando-se que 

os filósofos e pensadores que século XVIII e nos longos anos que os antecederam 

e sucederam643, estivessem corretos em suas apreciações sobre o direito de autor 

ou de um quase-direito de autor (sendo Kant o que mais próximo chegou, dentre 

todos os procustamente são adaptados na ocasião e ainda hoje o é) não haveria 

nenhum impedimento em se estabelecer evoluções filosóficas, até porque é assim 

que se dá o processo evolutivo da ciência e, inclusive da filosofia. Não se pode 

                                                
643 Locke, Fichte, Bentham, J. S. Mill, etc. 
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esquecer, inclusive, que não há uma necessidade em se suplantar antigos valores 

pela chegada justamente de novos valores, pois como afirmou Heidegger 

[...] se quisermos conceber a essência da ciência moderna temos de 

nos libertar, à partida, do hábito de distinguir a ciência mais recente da ciência 

mais antiga de um modo apenas gradual, segundo o ponto de vista do progresso. 

Ora, quando Kant evolui a partir das ideias de Hume que o 

despertaram do seu sono dogmático e quando a filosofia da linguagem suplanta 

Kant, nem por isso as ideias anteriores devem ser consideradas ultrapassadas. 

Alguma sim, mas outras não. O imperativo categóricokantianoem suas 

formulações continua em voga e em plena vigência no que se refere, em especial, 

ao reconhecimento de direitos humanos e evidentemente em relação às 

valorações éticas. E, com tudo isto, continua sendo absolutamente relevante 

apontá-las, exigir-lhes certa obediência, ou, ao menos, acentuada reflexão sobre 

as mesmas. 

Ora, há ideias que são universais e há ideias que são atemporais. 

As que se mantém no curso do tempo assim são. Por mais que não se 

consiga alcançar o feito cartesiano na sua concepção da temporalidade do seu 

autor, o simples imaginar o quão revolucionário foi o cogito para o conhecimento 

humano faz tremer concepções filosóficas, ideológicas e de toda natureza, desde 

então. Descartes, assim como Kant e outros, não eram homens além de seu 

tempo, eram atemporais na sua capacidade de percepção da humanidade. Kant, 

tendo se distanciado poucas vezes de Königsberg, uma vila de pequena população 

no curso de sua vida, e tendo aí vivido oitenta anos, ainda assim construi 

máximas de força filosófica quase indestrutível. Ainda hoje se observa que se 

assiste total razão ao filósofo à ideia de que:[...]a menoridade é a incapacidade 

de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo644. E tantos 

ainda seguem sem romper o enclausuramentonas ideias e condicionamentos 

intelectuais alheios, ainda sem ingressar num Aufklärungmesmo com toda a 

                                                
644KANT, Immanuel. O que é o esclarecimento. In Textos seletos. Vozes. Petrópolis, 2005. 
p. 63. 
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universalidade atemporal kantiana. A falta de um comprometimento com as 

ideias kantianas, neste sentido, comprovam a contemporaneidade de sua filosofia 

moral. 

Não seria, portanto, cientificamente correto apontar erros de um 

passado próximo ou remoto simplesmente afirmando que tudo o que se produziu 

foi equivocado. Não é e nem poderia ser minha pretensão no que se refere ao 

direito de autor. Seria portanto, duas vezes pretensioso. Falsamente pretenso e 

pretensioso, melhor dizendo. 

O que afirmo e constato, após longas reflexões sobre os autores 

clássicos estudados, na sua origem, e sobre seus analistas, é que o déficit 

filosófico do direito de autor foi uma consequência de longas e árduas 

caminhadas que compreendem ideologias, interesses legiítimos e ilegítimos, 

complexas constatações e equívocos legislativos e históricos e, 

fundamentalmente, mais equívocos filosóficos do que acertos. Ainda assim, uma 

categoria jurídica manteve-se honrosamente de pé, e ainda assim deverá ser por 

muito anos. 

 Diante de todas estas reflexões, compreendo que a hermenêutica 

deve estender o braço ao direito de autor, não somente na concepção do círculo 

criativo, mas como solução para o déficit filosófico ainda reinante no diteito de 

autor, seja em qual sistema for, copyright ou droit d’auteur. 

Assim, a interpretação do conteúdo das leis, das ideias desenvolvidas, 

dos fundamentos aplicados em prol das distintas discussões sobre o direito de 

autor e sobre as atividades que lhes sejam correlatas, como é o caso da atividades 

da imprensa, das emissões e radiodifusões e, mais modernamente, nas atividades 

inerentes à sociedade tecno-comunicacional, deve ser promovida levando em 

conta a hermenêutica contemporânea, que lhe emprestará, como vem fazendo, 

sólidos fundamentos para a elucidação de diversos problemas645. 

                                                
645 Como compreender os conceitos de direito de autor em todos os seus momentos, é uma 
tarefa da hermenêutica, assim como foi sua tarefa interpretar em terrenos igualmente áridos, 
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Se a filosofia da consciência hoje foi – de certa forma - substituída (e, 

em parte, suplantada) pela filosofia da linguagem, pós-viragemlinguística, é 

importante aplicar seus conceitos na interpretação e compreensão do que é e do 

que era o direito de autor no seu surgimento e desenvolvimento, valendo 

portanto, um mergulho nas origens históricas da categoria jurídica, ainda antes 

mesmo que assim fosse considerada, seja autonomamente, seja como simples 

direito isoladamente. 

Há uma identificação de alguns poucos comportamentos identificados 

como direitos a serem exercidos. Ou seja, o direito de autor não nasce como 

categoria jurídica, mas como simples direito.E como tal, tentam-lhe enquadrar. 

Aliás, isto é bastante significativo como um espécie de perdão ao déficit 

filosóficoque se verifica no direito de autor. Ele nasceu como um simples 

direito (que sequer estava claro a qual sujeito deveria ser aplicado) e não 

como uma complexa categoria categoria jurídica com fundamentos tão 

profundos, institutos tão técnicos como posteriormente, historicamente, lhe 

foram sendo atribuídos. 

Nesta linha de compreensão, se algo pode ser dito em franca defesa 

do direito de autor (inclusive para dirimir sua própria culpa da posição que hoje 

ostenta) e se há uma palavra de apoio e efetiva justiça que lhe deve ser dita é que 

a compreensão de sua então,(i)maturidade, justificaria em alguma medida a sua 

incompletude como conjunto complexo de direitos. Não se pode exigir do 

nascituro a experiência de um ancião! 

O déficit filosófico do direito de autor (bem como a sua compreensão 

em todos os momentos filosóficos de sua história) devem ser incorporados pela 

hermenêutica que poderá indicar, por exemplo, que se Le Chapelier (retornando 

ao tema) indicava que a mais sagrada das propriedades era algo que se 

transformou no direito de autor (ou na propriedade intelectual), isto deve ser lido 

soba  perspectiva daquele político, mas compreendido que esta aplicabilidade não 

pode se dar, pelo menos com a mesma força (e olhar), na contemporaneidade. 
                                                                                                                                                  

como o faz, por exemplo, a Nova Crítica do Direito de Lenio Streck no que se refere à teoria 
da decisão. 
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Levantaras mãos aos céus (como autoralistas insistem em dramatizar e 

cenicamente repetir) para afirmar categoricamente que a propriedade 

intelectual é a mais sagradas das propriedades traz em si, no mínimo, um 

abolorecimento pela antiguidade de um ideário emprestável à nova realidade 

social. Interpretar incorretamente o entendimento de Le Chapelier seria sustentar 

que por uma sacralidade o direito de autor de natureza pessoal deveria ser 

perpétuo646, como propriedade que é, considerando que a ordinária é por quanto 

tempo puder ser mantida e administrada e até que elementos extrínsecos 

modifiquem sua condição. Seria também correto, dizer que autor é qualquer um 

que diga que ostenta esta posição, por ter recebido do verdadeiro autor (sujeito-

criador) a titularidade que lhe fosse atribuível. Seriam meros argumentos 

retóricos inadequados ao direito de autor. 

A hermenêutica filosófica não iria permitir tais constatações, e uma 

análise contemporânea possibilitariaa chegada àmelhor resposta (que pode ser a 

correta), desde que a hermenêutica seja compreendida em sua amplitude, bem 

como desde que sejam observados os prejuízos autênticos e inautênticos que 

compõem o seu processo, bem como os elementos que conduzem à percepção da 

tradição e outros elementos de sua composição. 

O déficit filosófico do direito de autor merece ser elucidado e 

reparado e a contemporaneidade mostra que há tempo para isto. Os equívocos 

interpretativos do passado podem auxiliar a compreender o direito de autor sob 

esta nova perspectiva filosófica, e é o que pretendo neste estudo, urbanizar estas 

ideias (e construir pontes que permitam transitar entre os equívocos históricos 

compreendendo-os sob um olhar hermenêutico).  

A dupla tarefa da hermenêutica neste estudo é fincar pé na existência 

de um círculo criativo e promover uma análise do direito de autor sob o viés da 

                                                
646 Como entende, entre alguns outros, Carlos Rogel Vide, em tema que desenvolvo no 
capítulo 5 (5.3.1). O único direito que poderia ostentar esta característica seria o direito de 
paternidade. No círculo criativo e do ponto de vista da hermenêutica da criação artística, a 
perpetuidade do direito de autor seria a inexistência do círculo criativo, portanto, 
inconcebível. 
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hermenêutica contemporânea, analisando alguns pensadores que direta ou 

indiretamente trataram sobre o tema. 

Cumprindo tais tarefas, este estudo terá sido produtivo. 

Por outro lado, compreendo que os conflitos do direito de autor 

contemporâneo são, em larga medida, a consequência e o fortalecimento do 

déficit filosófico do direito de autor. 

Consequência pois uma vez que o déficit filosófico surge exatamente 

com as interpretações e tomadas de posição ideológicas decorrentes da análise 

das primeiras e históricas leis formais de direito de autor, conduzindo a 

artificialismos como a compreensão do direito de autor como propriedade 

comparada com a propriedade ordinária ou como um categoria protetiva dos 

empresários, quando demasiadamente objetificada. 

Por outro lado, os próprios movimentos que acentuam os 

ideologismos autorais acaba por aumentar este déficit filosófico, que torna o 

direito de autor ainda mais distante dasua realidade no tocante a qual pretensão 

protetiva este deveria possuir. Qual o sujeito, o objeto e o quanto desta relação 

deve ser objeto de proteção. 

Há evidentes circunstâncias conflituosas que interferem na 

conceitualização subjetiva do direito de autor (não permitindo o alcance a um 

sujeito-criador) do objeto de proteção (obras) e, fundamentalmente, que 

interferem na análise dos limites a serem impostos à categoria jurídica. 

Desta forma, além da análise do círculo criativo e dos fundamentos 

do que justificam a existência de uma hermenêutica da criação artística, é de alta 

relevância compreender elementos que comprovam, indicam, justificam, 

implementam e acirram os conflitos do direito de autor contemporâneo, o que 

passo a fazer no capítulo seguinte.  
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6. O DIREITO DE AUTOR CONTEMPORÂNEO (NOVAMENTE POR 

UMA FILOSOFIA DO DIREITO DE AUTOR) E OS CONFLITOS 

IDEOLÓGICOS. 

6.1. Pergunto: há um (novo) conflito contemporâneo no direito de 

autor? 

É de conhecimento notório que o direito de autor é muito afeito a 

vilanias e polarizações. Já tenho indicado isto em diversas ocasiões inclusive 

neste texto. E assim como existiram desde o surgimento do direito de autor 

relações altamente conflituosas entre os que o defendiam como um direito que 

então precisava delimitar um território protetivo como categoria jurídica ainda 

incipiente e os que se colocavam contra esta inquestionável novidade, conflitos e 
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polarizações envolvendo o direito de autor continuam ocorrendo na 

contemporaneidade ainda eivadas por posicionamentos antagônicos. 

Parece-me que é chegado o momento de (con)centrar-se na 

compreensão dos conflitos em concepções menos ideológicas e adentrar o centro 

das discussões científicas do direito de autor com mais isenção, com o 

afastamento de ideias que parecem mais a repetição de hinos e levantamentos de 

bandeiras de clubes de futebol adversários ou nações em guerra. 

Tenho observado, nitidamente, e efetuando estudos sem preocupação 

de filiação ideológica, que a tendência de polarização no direito de autor tem se 

acentuado, ao invés de serem propostas análises propriamente não-ideologizáveis 

e com um objetivo analítico-contributivo (sintético ou não). 

Há uma tendência de vilanização ainda mais acentuada dos sujeitos 

atuantes nas atividades de cunho acentuadamente mercadológica, como é o caso 

de editoras, companhias fonográficas, empresas de radiodifusão. Esta vilanização, 

num universo macro, tem-se dado no terreno de grandes corporações que vêem 

no direito de autor um componente de despesa. 

Em contrapartida, os “velhos” titulares, muitas vezes falam em nome 

dos sujeitos-criadores, corroborando o déficit filosófico do direito de autor que 

venho denunciando, pela atribuição de autoria indireta, ou melhor, do discurso do 

titular disfarçado de sujeito-criador (facilmente observado no discurso das 

grandes corporações e entidades de gestão coletiva, mormente do setor musical). 

Por outro lado, há também uma tendência, no mínimo, radicalmente 

flexibilizadora da aplicação do direito de autor como se ele fosse o inimigo 

mortal da difusão cultural, uma vez que o destinatário da criação artística, hoje 

visto sob a perspectiva do consumo, necessita ter acesso aos denominados “bens 

(culturais) de consumo”. Isto como se aqueles que possibilitam a circulação da 

obra fossem inimigos e contrários à esta circulação mesma. Ora, o acesso a 

cultura deve ser livre, mas o consumo de bens culturais não tem necessariamente 

que ser grátis, e, portanto, que não se confundam os conceitos.   
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Tenho indicado os conflitos e mostrado que o posicionamento 

“futebolesco” ou de inimigos de guerra em nada contribui para a evolução do 

direito de autor. 

É necessário que aquele que se compreenda como um autoralista e 

pensador de linha mais flexível, libertarianista, tenha ouvido e olhos para os 

autoralistas e pensadores mais conservadores. Estes por sinal, precisam estar 

atentos ao sinal dos novos tempos, sob pena de sucumbirem num ambiente que 

não lhes diz respeito, submetidos à impossibilidade de a história dar marcha a ré.  

Para se compreender a natureza do conflito, é necessário saber 

também se este conflito é em verdade uma repetição de um histórico antagonismo 

ao direito de autor ou se se trata de outra natureza conflituosa. 

Quer me parecer que a origem dos conflitos, do ponto de vista do 

desenvolvimento histórico do direito de autor, tinha por rota de colisão uma 

inaceitação por parte da sociedade de direitos de natureza proprietária. Isto é 

historicamente concebível. Havia uma implementação de direitos de natureza 

proprietarista em detrimento do que se interpretava como prejuízos a quem não 

fosse o autor (ou, desde o início, titular, daí parte do conflito e do déficit 

filosófico). Isto se dava, porém, num universo inicialmente muito reduzido, o que 

não corresponde à realidade contemporânea, visto que a natureza de penetração 

do direito de autor em outras searas do conhecimento é muito mais abrangente, 

assim como o reflexo de suas implicações. 

Ora, se o conflito que fosse relacionado ao direito de autor era então 

concebido numa ordem de proteção, flexibilização e análise de exemplares de 

obras literárias e partituras, o reflexo de discussão social e importância do direito 

de autor era, insisto, infinitamente menor do que atualmente. Hoje o direito de 

autor está presente em cada telefone celular, computador pessoal, tablet, além 

daquelas formas de comunicação, criação artística e produção artística que 

evoluíram desde o seu surgimento. Ou seja, se o direito de autor interessava a 

editores, escritores, compositores (por conta das partituras, incialmente) e, em 

alguma medida ao Estado (para promover o controle da circulação do 

conhecimento) hoje interessa a todos. 
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O surgimento do direito de autor é anterior aos tablets e aos 

smartphones, mas também à Internet; à TV a cabo; à TV aberta; ao cinema; ao 

gramofone; ao rádio e a uma quantidade de modos de comunicar, criar, 

disponibilizar, e participar interagindo do processo criativo, que não lhe resta 

nenhuma alternativa que permitir uma reanálise de seus fundamentos. 

É cientificamente equivocado analisar o direito de autor sem a 

compreensão de seu surgimento, do seu desenvolvimento histórico, mas também 

de sua complexidade atual. 

Há circunstâncias conflituosas que são tão antigas quanto o próprio 

direito de autor, como por exemplo, a indisposição dos usuários de obras em 

pagar pelo uso destas. Outra, que é a análise do quão exclusivista pode ser o 

direito de autor (e se deve sê-lo). Ou mesmo qual a sua natureza jurídica que, no 

meu entender, ao fim e ao cabo, é muito menos relevante do que compreender o 

porquê do direito de autor para se alcançar uma legítima compreensão se ele é: 

necessário, devido e justo. Parece-me que já respondi às duas primeiras questões. 

Necessário e devido, entendo que o é. Mas justo, como está implementado, 

definitivamente não o é como vem sendo arquitetado desde o seu início. 

Portanto, entendo que há uma repetição do conflito histórico entre os 

que se opunham ao direito de autor e os que buscavam um efetivo “ganho de 

terreno” em suas concepções (liberais e proprietaristas647). Este conflito ainda 

está presente na relação, por exemplo, entre entidades de gestão coletiva e 

usuários de obras protegidas. Este típico conflito aparece muito mais na ordem 

econômica, visto que se trata de um interesse em que se pague pelo uso de obras e 

um interesse que não se pague ou se pague o mínimo possível pelo uso de obras. 

Solução para este conflito não haverá, senão meramente soluções 

paliativas. Sempre haverá aqueles que desejam receber o máximo e os que 

ambicionam pagar o mínimo, não importando para cada pólo, se há uma 

apreciação filosófica correta do que é o direito de autor. 

                                                
647 Por isto também não utilizo a expressão liberal para indicar posições mais flexíveis ao 
direito de autor pois, afinal, os liberais do século XVIII eram efetivamente os que 
pretendiam tornar o direito de autor um direito de propriedade e/ou exclusivo. 
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Todo oambiente do conflito do direito de autor, porém, conduz a uma 

muito mais grave circunstância, quando disfarçado de atentados à liberdade de 

acesso à cultura como o existente no âmbito das empresas de nova tecnologia. 

Enquanto o Youtube(Google)não pretende pagar pelo uso de obras protegidas por 

terceiros, por uma razão econômica e atribui, diagonalmente esta insatisfação em 

decorrência de uma violação de liberdade criativa ou de acesso à cultura, um 

conflito de muito maior densidade se apresenta. Esta circunstância é muito mais 

gravosa pela evidencia de um desvio ético da centralização do problema em 

análise. 

O mesmo se dá quanto a outros grandes operadores que, em verdade, 

não se preocupam com o desenvolvimento ético e proteção de seus usuário mas 

sim com o reflexo econômico que decorre de uma utilização maior ou menor da 

ferramenta que, afinal, e a substância do negócio de seu cliente. Se esta foi a ideia 

de Zuckerberg, hoje ela não mais está em vigência. E isto se reflete no modo de 

agir da empresa. Afinal, tanto Facebook quanto Google, Youtube, Yahoo, entre 

outras grandes de tecnologia, são empresas que tem como objetivo conseguir 

alcançar (bojudos) lucros aos seus acionistas. 

Por outro lado, há conflitos que não existiam e que decorrem da 

análise do processo criativo e estes são os mais justos e cuja análise merece uma 

observação sob o olhar contemporâneo.  

Há uma pluralidade de sujeitos-criadores efetivos, em potencial e um 

grande número de destinários. Todos eles numa relação de complexidade e certa 

promiscuidade em suas funções, o sujeito-criador de hoje é o destinatário de 

amanhã, Melor dizendo: o sujeito-criador de agora é o destinatário dos próximos 

minutos. 

Assim, o direito de autor deve ser observado sob o olhar desta lógica 

de complexidade participativa e reduzir as soluções a discussões acaloradas, 

emocionais, ideologizadas ou mesmo amparadas por mantras performáticos que 

não auxiliam no debate nem colaboram conduzindo ao processo dialético 

(sintético e esclarecedor). 
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Ao referir-me às relações conflituosas, estou me conduzindo 

primordialmente a estas circunstâncias, enquanto as demais são, neste momento, 

de segunda ordem.  

Quando surge o direito de autor, há discussões sobre a sua natureza 

jurídica, sobre como a categoria deveria ser sistematizada e implementada e seus 

institutos vão sendo delineados de acordo com movimentos históricos e pressões 

por defesas de interesses, nem sempre legítimos. Desde o texto do Estatuto da 

Rainha Ana, que prevê exclusividades; desde o texto da lei francesa de 1793648, 

que determina a existência de direitos de natureza exclusiva, mesmo desde o texto 

Da ilegalidadede  Kant (que prevê uma espécie de garantia de acesso às obras em 

decorrência da obra do autor649) há uma tensão inerente ao direito de autor que 

vem sendo ainda uma tensão demasiadamente desarmonizada com outros 

direitos. Na verdade, qualquer direito que necessita de um processo social 

dialético (e quase todos surgem desta forma) sofrerá o enfrentamento de grupos 

sociais que o apoiam e dos que o desaprovam. 

Aliado às questões históricas iniciais, o desenvolvimento do processo 

legislativo democrático, a judicialização acentuada dos conflitos com o 

agravamento da crise que atinge o Poder Legislativo pós-excessos da revolução 

burguesa e o posicionamento da doutrina, surge um caldo de cultura bastante 

complexo para algumas categorias jurídicas. É o caso do direito de autor. Neste 

seara, porém, não só os opositores ao direito (por assim dizer) se manifestaram na 

busca de reposicionamentos legislativos, doutrinários, judiciais e dogmáticos em 

geral, mas também aqueles denominados autoralistas, ou seja, entusiastas e 

pensadores do direito de autor, que, por sua vez, também se insurgiram contra 

excessos da categoria jurídica. Melhor dizendo, não contra a categoria, mas 

                                                
648“Artigo 1o- Os autores de escritos de qualquer natureza, compositores de música, pintores 
e desenhistas que possuam pinturas e desenhos para serem gravados, deverão, durante toda 
a sua vida, gozar do direito exclusivo de vender, autorizar a venda e distribuir suas obras 
no território da República, e de transferir essa propriedade, no todo ou em parte 
649Em um livro, visto como uma obra escrita, o autor está falando com o seu público, e 
aquele que o imprimiu (editou) fala por suas cópias mas não por si mesmo mas totalmente 
em nome do autor. Ele (o editor) dá representação pública e facilita a entrega desta fala 
para o público. 
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contra o uso do que se faz de alguns elementos que compõem o direito de 

autor650.   

As dissonâncias são evidentes e é necessário reconduzir ao caminho 

correto das discussões do direito de autor, com o apoio irrestrito da hermenêutica, 

compreendendo-se especialmente a presença dos prejuízos inerentes a esta forma 

de implementar e reconhecer direitos (a esta categoria do conhecimento).  

Como dirimir os conflitos, interpretando corretamente o sistema e os 

elementos formadores e filosoficamente formadores do direito de autor? 

Compreendendo o que se configura como o círculo criativo na hermenêutica da 

criação artística e, fundamentalmente, reconhecendo na hermenêutica não uma 

ferramenta entre o sujeito ou os sujeitos, mas um elemento contributivo na 

filosofia (agora, filosofia da linguagem e não mais da consciência). 

Como venho indicando no decorrer do texto, a hermenêutica contribui 

duplamente para se construir uma ponte na direção da compreensão do porquê do 

direito de autor, seja para atribuir a justificativa filosófica, pela sua contribuição  

na formação do conceito do que denomino por círculo criativo, seja pela 

compreensão do mal uso das atribuições filosóficas pelos autoralistas, que 

formam o déficit filosófico do direito de autor. 

Propõe o desvelamento das condições excessivas artificialmente 

construídas e dogmaticamente fantasiosas que atacam o direito de autor, seja por 

tendências libertarianistas ou conservadoras, para que alcançadas as corretas 

razões justificativas, possa ser efetuado um“processo analítico puro, limpo de 

ideologismos". 

Por outro lado possibilita a compreensão do círculo criativo como 

espaço/tempo da criação do sujeito-criador e que merece ser alcançado para 

compreensão do que deve ser reconhecido como um direito para o sujeito-criador, 

fundamentalmente. A implementação da hermenêutica filosófica e da filosofia 
                                                

650 Quando os pensadores defensores de uma categoria jurídica se insurgem contra ela, só há 
duas explicações: ou não são entusiastas autênticos e não vestiram o manto protetivo da 
defesa de seu pensamento (portanto, neste caso, não são autoralistas na sua essência) ou há 
algo de efetivamente dissonante no sistema. 
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hermenêutica, ou visto de modo mais amplo, a invasão da filosofia pela 

linguagem aplicada ao direito de autor, é o objetivo maior deste estudo. 

A narrativa sobre o círculo criativo e sobre a constatação da 

necessidade de aplicação da hermenêutica contemporânea já foi efetivada. Agora 

cabe compreender circunstâncias concretas no exercício pragmático do direito de 

autor que merecem ajustes em consequência da viragem linguística. 

Em verdade, já me adianto: todo o direito de autor necessita ser 

reformulado. Isto porque, considerando que se trata de uma análise filosófica do 

seu “porquê” não poderia ser de outra forma. Por outro lado, dizer que deve 

haver uma re-compreensão total do sistema não significa dizer que não 

deveria ocorrer um re-aproveitamento de institutos jurídicos ou mesmo que 

se instituiria uma tabula rasa para, ato contínuo, se estabelecer uma nova 

arquitetura complexa do direito de autor. Reformular o direito de autor é 

compreender o seu “porquê” sem deixar margens a ideologias que lhe fossem 

dominantes, ao mesmo tempo em que significa compreender os seus fundamentos 

de modo a “re-aproveitá-los” em que isto fosse possível. 

Ocorre que raramente houve equilíbrio nas análises do direito de 

autor e especialmente no que se refere ao conflito contemporaneamente mais 

evidenciado (ao qual já me referi acima). 

Conservadores embalaram (e embalam) o sono das gerações futuras 

com as variações mântrico-performáticas da proteção do direito de autor sob 

qualquer preço (quando, na verdade, queriam dizer titulares, desde o editores até 

os grandes estúdios de cinema, e agora empresas de tecnologia, entre outros). 

Opositores tradicionais ao sistema (os denominados usuários, 

utilizando-me de um jargão das entidades de gestão coletiva) o combateram como 

categoria jurídica, basicamente alegando ilegitimidade e excessos nos valores 

cobrados. Ainda assim, segue-se com a impressionante cifra declarada que vem 

se aproximando de um bilhão de reais arrecadados no Brasil para o setor musical 

e em decorrência do direito de execução pública musical, somente para citar um 
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direito, mas sempre com acentuada crítica por parte dos representados, o que, 

neste especifico caso, chegou a conduzir a uma nova legislação protetiva651.  

No conflito mais tipicamente contemporâneo, tendências 

libertarianistas buscam uma flexibilização muitas vezes excessivas, comportando-

se da mesma forma que os conservadores, numa tentativa de ganhar terreno numa 

verdadeira guerra de trincheiras. 

Entendo porém que quando movimentos insurgentes ao direito de 

autor visto ocmo tradicional despontam no seio do direito de autor, deve haver 

respeito às ideias apresentadas, não somente por uma razão dialética, mas pela 

autoridade imanente de quem tradicionalmente não se opunha ao direito de autor, 

mas o fez doutrinariamente parte de suas atividades espontaneamente. 

Assim merecem respeito todas as considerações dos autênticos 

autoralistas com as quais eu concorde ou não, mas por serem oriundas daqueles 

doutrinadores que fazem parte deste seleto grupo de entusiásticos pensadores do 

direito. 

Não obstante, as linhas gerais da problemática que venho 

denunciando decorrem da inadequação da argumentação dos autoralistas de 

qualquer cepa e terceiros atuantes nesta seara autoral, quase sempre ignorando as 

condições filosóficas – muito menos ainda as condições adequadas – para 

responder a pergunta fundamental da filosofia: por que o direito de autor? 

Entendo que esta pergunta já foi respondida no contexto geral deste estudo, pela 

compreensão do círculo criativo e do sujeito-criador. 

Insisto porém que, caso ainda seja insatisfatória minha resposta, se 

respondida esta pergunta, caem os argumentos falaciosos que insistem em 

permear o direito de autor e não mais se manteriam por falta de estruturação 

filosófica. 

                                                
651  Uma intensa movimentação no setor cultural relacionado ao direito de autor vem 
ocorrendo nos últimos anos no Brasil, seja por parte daqueles que se pretendem mostrar 
favoráveis ou desfavoráveis à uma nova sistemática para a gestão coletiva de direitos no 
Brasil. Este fato já gerou uma primeira revisão que pode ser observada na Lei 12.853/13 que 
estabelece profundas mudanças. 
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No mais e consequentemente, abre-se verdadeira clareira para que as 

demais perguntas do direito de autor sejam também respondidas. 

Uma destas, a que respondo neste momento, é o questionamento se há 

um (novo) conflito do direito de autor contemporâneo. Ele parece estar claro. 

Além da oposição clássica entre os que defendiam o direito de autor e os que lhes 

eram contrários por razões econômicas eventualmente disfarçadas de filosóficas, 

agora um novo contexto possibilitado pela maior difusão das obras e acesso por 

parte de todo o público usuário de tecnologia (que cada dia mais se amplifica). 

Todo cuidado é pouco, os que perdem mais com as batalhas são o 

sujeito-criador, esvaziado de seus direitos mas não de suas funções, e o 

destinatário da criação. Entre o intérprete-criador do mundo (sujeito-criador) e o 

beneficiário do resultado cultural, artístico, intelectual, estão os que mais se 

beneficiam do sistema de direito de autor e mais esvaziam os valores puros do 

direito de autor: as grandes corporações titulares de direitos, os provedores de 

conteúdo, as grandes empresas de tecnologia, as entidades de gestão coletiva e os 

que tomam para si a defesa mântrico-performática do direito de autor 

radicalizado, tanto no seu conservadorismo e quanto nasatribuições 

libertarianistas. 

Além da velha oposição, o usuário final entra no debate, ou melhor, 

entra no conflito. Este conflito demonstra que as partes mais frágeis são aquelas 

cujos nomes são os mais utilizados em vão: autores (sujeitos-criadores) e 

consumidores (destinatários da criação, a sociedade em geral). Utilizei a 

terminologia autores e consumidores para demonstrar como o terreno do conflito 

foi posto sob uma ordem econômica. Poderia ter ido além e ter tratado por titular 

de diteito e obra ou criação por conteúdo, para ainda mais salientar o 

descompasso filosófico.  

As respostas vem sendo buscadas sem a abertura que a resposta 

filosófica daria e a compreensão de sentido do direito de autor que a pergunta 

primeira responderia se fosse hermeneuticamente implementada. Para se partir 

deste ponto, é importante desfazer-se dos prejuízos que conduzem aos 

ideologismos.   
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Podem ser muitas respostas, mas precisam ser respondidas após a 

“clarificação” e afastamento das ideologias que obnubilam o olhar filosófico-

hermenêutico e poluem a clareira com uma névoa artificial(mente produzida). 

O primeiro passo é a compreensão do déficit filosófico, da 

inadequação das teses já sedimentadas como 

(fundamentalistamente/inegociavelmente) aplicáveis, do círculo hermenêutico e, 

agora de análises diretas do que provoca e do que é provocado com os conflitos 

ideológicos típicos do direito de autor. 

Parte significativa dos conflitos é baseada na utilização de mantras 

performáticos, que raramente contribuem para uma diálogo dialético. 

Compreendo que parte dos conflitos pode ser melhor solucionado se o 

teor de tais mantras possa ser interpretado sem a capa altamente ideologizadora 

que muitos deles utilizam, uma espécie de manto protetor das ideias defendidas, 

uma espécie de beca que esconde a fragilidade dos argumentos das principais 

posições que, simplificadamente, polarizei definindo-as em conservadores e 

libertarianistas, insistindo porém, que o tecnicamente mais correto é apontar 

atitudes com esta ou aqueles características, sempre relativizadas. 

Passa-se agora a compreender a ideia dos mantras performáticos para 

qu se possa seguir adiante na compreensão dos equívocos no sconflitos do dieito 

de autor. 

6.1.1. Os mantras performáticos do direito de autor. 

Envolto na névoa ideológica, um pensador sequer vê o outro.E 

quem não vê o outro possivelmente não compreenderá seus argumentos. 

Argumentos sem (possibilidade de receber) oposição não são 

verdade ou possibilidade de efetiva verdade, mas antes disto, são ideologia. A 

única “ideologia” que escuta o outro é a democracia. Vista sob o olhar da 

filosofia política ou da democracia como modo de comunicação entre os falantes. 

Os debates sobre direito de autor precisam ser legitimamente democráticos e para 
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isto, todas as instâncias participativas necessitam ver o outro. Não é o que 

acontece na contemporaneidade. 

O direito de autor, pela sua vilania aparente e efetiva, pela sua apatia 

diante de discussões filosóficas, pela anemia dos argumentos de jaez filosófico e 

hermenêutico que lhes são apresentados no seio do senso comum autoralista, 

acabam por permitir um consequente ideologismo de difícil retratação dos 

exageros, até mesmo no ambiente acadêmico. Uma comprovação deste fato é o 

uso dos mantras performáticos no ambiente do direito de autor que sequer 

respeitam a fronteira das discussões acadêmicas, muitas vezes fantasiadas de 

academicismo, mas amparadas por interesses. 

Levantar o véu da artificial aplicação de argumentos no direito de 

autor é permitir o debate. Levantar os equívocos dos artificialismos montados 

sobre ideias ideologizadas é fundamental para este mesmo debate. 

Fundamentalmente, no particular caso da análise de pensamentos 

genericamente denominados de conservadores e libertarianistas, pretendo mostrar 

que a compreensão dos conceitos de hermenêutica da criação artística, do círculo 

criativo e a compreensão e do déficit filosófico do direito de autor podem auxiliar 

as escolas autoralistas contemporâneas a compreender as vertentes que 

considerem opostas e, propriamente os seus próprios conceitos652. Isto ajuda a 

compreender o próprio espaço hermenêutico de cada escola. Cada uma das 

escolas deve ser vista sob um viésexclusivamente filosófico ou 

fundamentalmente filosófico para que se lhe possa extrair a essência do 

direito de autor no sentido de sua complexidade. 

Adianto-me para afirmar que o direito de autor evidentemente não é 

uma área do conhecimento exclusivamente da economia e, portanto, os valores 

econômicos inerentes ao ambiente da cultura são relevantes deste ponto de vista 

mas também são relevantes do ponto de vista da filosofia. Digo isto, desde já, 

porque parte do argumentos de uma ou outra linha se baseiam em ideias de cunho 

                                                
652 Muitas vezes pouco densificados e somente repetidos sob a forma de loops ideológicos, 
que não permitem nenhum interrupção sequer. 
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econômico (muitas valiosas) mas que não são a pretensão de meu caminho para  

o início da solução dos conflitos653.  

Por outro lado, em minhas observações, tenho concluído que a 

filosofia do direito de autor que proponho traz uma maior complexidade de 

soluções justamente pela compreensão da posição do sujeito-criador e de todas as 

conclusões que em seu nome foram historicamente (e ideologizadamente) sendo 

tomadas. Entendo, efetivamente, que a hermenêutica aqui proposta traz, no 

mínimo, uma resposta, ou se for preferível, uma resposta adequada à 

compreensão do que se foi construindo sobre e no direito de autor, especialmente 

sobre bases filosoficamente inadequadas. Pode soar pretensioso imaginar que 

todas as soluções acadêmicas, doutrinárias e pragmáticas do direito de autor 

tenham que passar pelo caminho da filosofia e da hermenêutica. Por outro lado, 

não é pretensioso imaginar que somente com um efetivo banho de filosofia se 

possa alcançar o núcleo da discussão autoral que, transbordando-se de seu interior 

sob um olhar hermenêutico, poderia atingir uma maior densidade nas 

contribuiçõesao direito de autor, inclusive no que se refere a soluções de alto 

pragmatismo. 

Em todo este entorno, compreendo que o conflito entre conservadores 

e libertarianistas se forma levando em conta fundamentos deslocados do 

posicionamento que deveriam efetivamente ocupar. Os mantras performáticos 

vem agudizar estes deslocamentos e a pressão contrária e inerente à dualidade 

(entre conservadores e libertarianistas) agrava ainda mais as análises sobre o 

direito de autor. 

Importante salientar que o que denomino de mantras performáticos 

são, em verdade, mandados comportamentais (diretos ou indiretos), expressões 

que possuem juízos de valor intrínsecos, muitas vezes simbólicos, que tem como 

objetivo incrementar determinado comportamento no direito de autor. Estes 

comportamentos, na maioria das vezes agravam as diferenças entre 

                                                
653 Entendo que muitos autores apresentam significativo e relevante espectro geral sobre o 
valor econômico do direito de autor e cujas teses snão fortemente baseadas em elementos da 
econômica, tais como Smiers, Patry e Lessig como pensadores que economializaram o 
direito de autor. 
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asmatrizesteóricas do direito de autor. São utilizadas frases de efeito, declarações, 

indicações sobre as relações conflituosas do direito de autor com o objetivo de 

alcançar determinados resultados com, repito, determinado juízo de valor e 

desvalor. 

O mais clássico dentre os mantras performáticos, numa análise lato 

sensoe vista historicamente (que auxiliam aos seus intérpretes a fazer uso de seu 

teor com objetivos ideológicos) é a declaração de Le Chapelier (1791) ao afirmar 

a propriedade artístico-literária era a propriedade mais sagrada, mais legítima, 

mais pessoal de todas as propriedades.654 

Devo indicar, portanto, desde já, que os mantras performáticos não 

são necessariamente criados pelos autores com a finalidade de sustentar suas 

próprias teses de cunho ideologizado. Neste particular aspecto, devo salientar que 

muitas vezes os grandes disseminadores de mantras performáticos não são os 

seus próprios autores, mas os que fazem uso dos mesmos com o objetivo de 

desviar o foco das discussões ou, simplesmente, instituir juízos de valor ou de 

desvalor excessivo e, muitas vezes, interpretando de modo equivocado o seu 

conteúdo. Digo isto porque no decorrer deste estudo, efetuo a citação de diversos 

autores que vem tendo suas ideias desenvolvidas por terceiros nesta condição de 

aplicações (des)temperadas de juízo de valor e desvalor e cujas intenções(dos 

autores originários) nem sempre foram as de utilizar suas ideias sob a forma 

mântrico-performática. Não cabe a mim indicar cada uma destas circunstâncias, 

mas ao leitor, a quem caberá os juízos.  

                                                
654  Texto no original disponível em 
http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRepresentation.php?id=representation_f_1
791&pagenumber=1_15&imagesize=small#TranslationDisplay e 
http://blog.hugoroy.eu/2010/03/12/1791-la-premiere-loi-sur-le-droit-dauteur-par-le-
chapelier: A mais sagrada, a mais legítima, a mais inatácavel, e, se eu ainda mais puder 
dizer, a mais pessoal de todas as propriedades é a obra fruto do pensamento de uma 
escritor: uma propriedade de gênero totalmente diferente das demais propriedades. 
Traduzido de: La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler 
ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage fruit de la pensée d’un 
écrivain; c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés. Ver a este 
respeito, os comentários de Frederic Rideau: Rideau, F. (2010) Commentary on Le 
Chapelier's report (1791)', in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & 
M. Kretschmer, disponível em www.copyrighthistory.org.  
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Assim, frases que tenho escutado à exaustão como: (1) o direito de 

autor viola a liberdade de expressão; (2) o direito de autor impede o acesso à 

cultura; (3) a cultura é livre; (4) a internet é um território livre; (5) a 

propriedade intelectual é a mais sagrada das propriedades; (6) as associações de 

gestão coletiva defendem o interesse do autor; etc. 

Este, pois, são exemplos de mantras performáticos que tem um valor 

altamente simbólico e precisam ser esvaziados de seu conteúdo ideologizado e 

analisados sob a luz de uma neutralidade e em terreno que possa extrair deles o 

máximo de concretude hermenêutica, para que que sejam utilizados com 

finalidades desinteressadas de vínculos ideológicos e daí, se possa extrair seu 

verdadeiro conteúdo e significado. 

O que vem ocorrendo é que a utilização equivocada destes mantras 

vem desvalorizando o seu valor real e, por exemplo, mesmo que se extraia 

alguma verdade da expressão a internet é um território livre(e há muita verdade 

nisso) somente para usar um dentre os exemplos, o seu uso destemperado, 

desviado de sua real e devida posição, a sua ideologização conduzem, primeiro, 

ao desvio semântico-ideológico, visto que a utilização indevida enfraquece seu 

sentido e, por fim, ao completo esvaziamento semântico, visto que se torna um 

vazio de(s)significado. 

Para uma proteção de legitimidade do processo dialético é 

fundamental manter o valor das ideias, o que se dá pelo respeito à linguagem 

que se impõe,no mínimo, como representante destas. Se a linguagem que 

representa as ideias se esvazia, o conteúdo efetivo das ideias se dissolve no ar. 

Parte das ideias está nelas mesmas e parte no que se lhe confere como 

representadas pela linguagem. 

A reiterada utilização das expressões acima indicadas, como exemplo, 

conduzirá a um esvaziamento que pode não mais ser passível de retorno, o que 

impede o discurso eficiente e diminui a possibilidade de se extrair o melhor 

direito das conclusões sintéticas dos conflitos de direito de autor. 
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Isto, em certa medida, já aconteceu com os mantras (5) e (6) 

indicados nos exemplos acima, que são exatamente aquelesprofetizados pelas 

linhas mais conservadoras de autoralistas que acabaram sendo denunciadas em 

uma defesa ilegítima de interesses, exatamente por este esvaziamento semântico 

praticamente por completo. 

José Lopes Machado Ramospor exemplo, reitera as ideias de Le 

Chapelier::  

[...] ainda que se compreenda sem dificuldade que o direito do autor 

sobre sua criação é a mais legítima forma de propriedade – talvez a única – tal 

princípio já era pisoteado pelos primeiros passos da indústria cultura.655 

Como se vê, além de fazer uso do referido mantra, o autor auxilia a 

fortalecer a musculatura dodéficit filosófico do direito de autor. Convém 

esclarecer, porém que, com isto, não pretendo dizer que Ramos não possui razão 

em buscar uma proteção do direito de autor e, em especial, aos intérpretes 

titulares de direitos conexos, como perseguiu durante sua vida profissional. Não 

se trata disto. O que efetivamente aponto é a utilização ideologizada de uma 

expressão sob a forma de um mantra performático, seja por tendências mais 

conservadoras, como é o caso, seja por tendências mais libertarianistas. 

Outro autor que faz uso do mesmo mantra, em outra versão, é 

Fernando Brant, renomado compositor de músicas populares como “Travessia” e 

parceiro de Milton Nascimento, entre outros. Brant é vinculado no meio autoral 

como parte do grupo de dirigentes de uma das associações de gestão coletiva do 

setor musical (UBC – União Brasileira de Compositores) que compõem o sistema 

de arrecadação de direitos do ECAD e assume posição radicalmente 

conservadora, apresentando-se como opositor do sistema de licenças Creative 

Commmons e atuando como difusor do mesmo mantra performático: Este é um 

conceito que deve ficar claro: o direito autoral é um direito de propriedade. A 

                                                
655 (grifo do próprio autor). RAMOS, Jorge José Lopes Machado. O artista e os direitos da 
criação: Um apartheid autoral? In: Doutrina – Série sobre direito autoral. Ministério da 
Cultura. Brasília, 1989.  
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obra original, criada por alguém, pertence a seu criador e é protegida moral e 

materialmente.656 

Considerando a aplicação de mantras performáticos com o objetivo de 

sustentar ideias acentuadamente ideologizadas, além do esvaziamento do 

conteúdo dos mantras, sucessivamente se vai alcançando um desvalorização das 

próprias tendências, o que já ocorreu com as escolas mais conservadoras e 

começa a despontar como resultado das equivocadas ideologizações promovidas 

pelos libertarianistas implicando no fato de que o maior prejudicado é o sujeito-

criador.  

Neste cenário, portanto, é fundamental exatamente resgatar a posição 

do sujeito-criador, que encontra-se excessivamente fragilizado, como já foi 

apontado nas palavras de Ascensão: 

o autor é mais uma vítima que um beneficiário do sistema. Este é necessário, o 
autor tem de recorrer a ele, o autor é a própria justificação da existência deste – 
mas o autor perdeu o protagonismo. Os gestores do sistema, sejam eles próprios 
autores ou não, estão em primeiro plano.657 

Como prejuízo evidente, está o fato de que os verdadeiros sujeitos-

criadores e destinatários do processo criativo, podem resultar como os principais 

(ou únicos prejudicados com esta acentuada desvaloração e consequente vazio 

semântico. No caso da acentuada performance mântrica promovida por algumas 

associações de gestão coletiva, há um olhar preconceituoso por parte da 

sociedade civil, que, aliado às ofensivas técnicas de cobranças pelo uso de obras 

protegidas, compõem uma generalização de um mal estar sobre a posição destes 

importantíssimos agentes de direito de autor que necessitam, urgentemente, 

recuperar sua credibilidade perante a sociedade civil. 

                                                
656 BRANT, Fernando. Palestra apresentada no Festival de Cinema do Rio em 2006. 
extraída do periódico Hora do Povo em 06/12/06 disponível em 
http://www.umes.org.br/index.php/nossas-bandeiras/34-movimento-estudantil/nossas-
bandeiras/em-defesa-da-cultura-popular-brasileira/161-brant-creative-commons, site 
acessado em 22/12/13. 
657ASCENSÃO, José de Oliveira. A supervisão da gestão coletiva na reforma da LDA, 
capítulo 11 do livro: Por que mudar a lei de direito autoral – estudos e pareceres. Fundação 
Boiteaux/Editora Funjab. Florianópolis, 2011. p. 155. 
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Quanto às linhas mais libertarianistas, seria bastante recomendável 

utilizar-se de critérios mais seletivos para a aplicação dos referidos mantras e, em 

verdade, não utilizar estas ideias de forma “mântrica”, mas conceitualmente 

justificadas, sob pena de esvaziamento semântico e posterior acentuada 

dificuldade de recuperação de sua credibilidade em decorrência dos exageros que 

possam ser aplicados. O conserto posterior pode ser bem mais difícil. Já vem 

ocorrendo um esvaziamento semântico de diversas ideias, como por exemplo o 

mantra (2) supra indicado de queo direito de autor impede o acesso à cultura. A 

supervalorização, a vulgarização ou a própria utilização equivocada de ideias sob 

a forma de mantras performáticos esvazia o seu conteúdo e torna as suas ideias 

ineficazes. 

É necessário ostentar frieza e distanciamento para se fazer ciência, 

mas antes de tudo, é importante que se analise o que se pretende disto, se é 

defender interesses ou buscar a(lguma) verdade. Se a resposta for defender 

interesses, o terreno das batalhas está equivocado. Neste linha, o que pretendo, 

com este estudo, é propor um caminho para uma verdade, não importando a quais 

filiações conceitualmente ou ocasionalmente possam ser apontadas nas ideias 

apresentadas. 

Por isso, muito confortavelmente, do ponto de vista acadêmico, 

indico minhas ideias sem me preocupar com filiações em um ou outro grupo, já 

esperando alguma crítica ofensiva no sentido de uma espécie de “esquizofrenia 

acadêmica” da qual poderei ser futuramente acusado pelos simples fato de 

enxergar argumentos de grande valor em cada leitura (independente de sua 

possível filiação como libertarianista ou conservadora) e apreciação crítica do 

direito de autor que, neste sentido, deve ser resgatado por um viés que, em jargão 

popular poderia ser visto como uma análise sincera do direito, mas na verdade 

trata-se muito mais do isto. Sinceridade, neste caso denomina-se honestidade 

filosófica e aplicação da hermenêutica contemporânea. 

Com se poderá ver no presente capítulo, ele está permeado, aqui e ali, 

com variações das ideias descritas nos mantras performáticos supra indicados, 

não significando, por óbvio, que cada citação que seja feita de outros autores 

signifique uma constatação de performance mântrica. Este capítulo, em toda a sua 
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vastidão, tem como objetivo genérico apresentar as linhas do conflito, para que, 

analisado o contexto da hermenêutica da criação artística, o resultado de suas 

ideias possa ser aplicado imediatamente ao conflito, na busca de soluções para a 

crise que atravessa o direito de autor contemporâneo. Cada um dos autores 

citados contribuem para o debate e são convidados a seguir na mesma direção, 

independentemente do grau da eventual discordância que apresente. 

Como se verá, os mantras performáticos vão ostentar sua posição pela 

repetição de seu conteúdo, por reiteradas vezes, conduzindo a uma artificial 

consideração de que seriam aspectos verdadeiros de um ou outra escola, 

conservadora ou libertarianista. 

Por fim, há outra questão de extremo relevo: a aplicação e 

compreensão da filosofia da linguagem como modificação do olhar científico 

impõem a necessidade de compreensão de que os mantras performáticos sejam 

vistos como uma afronta à compreensão de que a filosofia da consciência foi 

ultrapassada (para não excluir importantes elementos daquela filosofia). Ou seja, 

alardear que a propriedade intelectual é a mais sagrada das propriedades é um 

equívoco do ponto de vista do direito e constatação da incompreensão de que a 

linguagem não é uma simples ferramenta entre o sujeito e o objeto. O paradigma 

da filosofia da consciência amparava o dito mantra performático de Le Chapelier, 

mas não faz sentido uma vez que a linguagem tenha invadido a filosofia com o 

linguistic turn. Nesta mesma linha de compreensão, também cabe indicar que 

aliberdade de acesso à cultura é violada pelo direito de autor é também excluir a 

filosofia da linguagem do lugar ocupado na histoória da filosofia. Não se permite 

atribuições de mantras performáticos na contemporaneidade, pois eles são 

eivadosde um significado simbólico que deve ser extraído para se compreender o 

que se deve compreender, e que é a busca desde sempre, do direito de autor: qual 

é o sujeito dadiscussão e porque ele merece alguma proteção. Ora, alegar que a 

propriedade sagrada é o mesmo que artificializar que ao fime ao cabo, qualquer 

empresa pode ocupar o espaço do sujeito-criador que não lhe pertence. Insisto, 

isto não quer dizer que, à luz da hermenêutica contemporânea,uma companhia 

fonográfica ou empresa titular de direitos de autor não possa ostentar esta 

posição. Significa somente que este direito deveria receber outro nome. As coisas 
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não tem os nomes que se queira dar a elas, eles devem ter os nomes que se 

lhes correspondam. Portanto, direito de autor não deveria se o nome atribuído a 

uma empresa titular de direitos desta natureza, bem como também a propriedade - 

inclusive definida e categorizada com o predicado de sagrada, não poderia 

ostentar tal nomenclaura, posiçãoou característica. E é mesmo assim. Os nomes 

dos direitos e das faculdades e cirncunstâncias foram atribuídos de acordo com 

historicidades que já não fazem mais sentido fora de sua época, mas, muitos mais 

do isto, são mantidos, no curso do tempo, com a historicidade artificializada e 

míope. A única diferença na artificalização entre a propriedade intelectual é a 

mais sagrada daspropriedades e o direito de autor viola a liberdade de 

expressão criativa e o acesso à cultura (para usar os exemplos mais 

paradigmático) é que a primeira expressão possui uma historicidade na 

contemporaneidade das suas aplicações mântrico-performáticas e a outra é 

historicamente repetida há muitas gerações. Por outro lado, se eventualmente um 

nome que não corresponda a um direito for atribuído e se a nomenclatura não lhe 

permite uma modificação, é importante que se considere o que efetivamente 

significa aquilo que recebe um determinado nome, pois, muitas vezes, o nome 

não correposnde ao que deveria corresponder e, por isso, a hermenêutica atua 

com um sentido, em alguma medidae isto sob este prisma, reparador. Se o direito 

de autor se denomina direito de autor, deve se compreender quem é o autor a que 

se refere o (seu) direito. Se, por outro lado se denomina propriedade intelectual 

deve-se compreender em que medida há um conteúdo semântico real nesta 

denominação. Esta tarefa cabe à hermenêutica filosófica pós linguistic turn. 

Portanto, deve-se sar o nome das coisas pelos que eles tem e devem ostentar 

como para a sua nomeação, sem fazer uso do esquema da metafísica clássica da 

relação sujeito-objeto. Propriedade é propriedade mas o que se quis e se quer 

dizer com o uso do termo propriedade. Assim como direito de autor, direitos 

conexos, domínio público e tantas expressões típicas da categoria jurídica em 

apreciação tão claramente desviados de seu conteúdo semântico a ponto de fazer 

arrebentar a elasticidade semântica eventualmente possível. Não há elasticidade 

semântica que aceite, de bom grado, que um direito relaciondo ao direito de autor 

seja atribuído a uma empresa de radiosdifusão. Por outro lado, uma vez que tenha 

ocorrido uma consagração deste direito, deve se compreender qual o limite do 

mesmo no sentido de sua apreciação semântico-representativa vista sob o olhar da 
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realidade do sentido que a coisa pode suportar. Deve-se tentar compreender se 

acoisa suporta o nome que se lhe atribui. E esteé o ponto no direito de autor: as 

coisasnão suportam o nome que lhes é atribuído sem prejuízo do sistema, que 

reage desviado e sofre as consequências, quando, por exemplo, grandes 

corporações ou algumas entidades de gestão coletiva alardeiam a proteção dos 

autores (sujeitos-criadores) quando estes próprios sujeitos não são os sujeitos-

criadores mas pretendem que o seu discurso seja contaminado por esta ideia 

filosófico-desviante e sedimentadora do déficit filosófico do direito de autor. Ora, 

estas declarações são atribuídas no esquema da filosofia da consciência antes do 

linguistic turn (quando temporalmente anteriores mesmo a este, como é o caso de 

Le Chapelier) ou simplesmente ignorando esta superação metafísica na 

contemporaneidade (como é o caso da alegação mântrico performática de que o 

direito de autor viola a liberdade de expressão criativa e o acesso à cultura. 

Simplesmente afirmar e utilizar cada um destes mantras é o mesmo 

que o seu emissor admitir, implicitamente, que não compreendeu a invasão da 

filosofia da linguagem e ainda se encontra no modelo da filosofia da consciência 

ultrapassado desde a muito e tratando as coisas pelo nome que se pretende dar a 

elas. Não, a propriedade intelectual não é a mais sagradas das propriedades 

e, definitivamente, o direito de autor não é o (grande, único e em todas as 

circunstâncias) opositor da liberdade de expressão ou liberdade de criação 

artística. Dê-se o nome das coisas que se lhe pertencem. Se é necessário um 

banho de filosofia aos juristas contemporâneos no Brasil (e, na verdade em 

muitos países), como bem lembra Streck em seus ensinamentos, é ainda mais 

necessário que os autoralistas necessitam compreender que o velho esquema 

sujeito-objeto foi superado e que a linguagem não é o que se quer impor a ela. A 

linguagem não é ferramenta e muito menos molde para o que se deseja. Não 

se pode tomar a linguagem de modo tão elástico a se fazer dela o que se pretende 

de modo incólume e impunemente. Para o direito de autor, a fatura histórica já 

chegou aos excessivamente conservadores com a reviravolta de novos modelos 

como Creative Commons e outros, e a crise do direito de autor invadido pelos 

libertarianistas. E, para estes, os libertarianistas radicais, a fatura chegará ainda 

com mais rapidez caso não compreendem que não se pode dizer qualquer coisa 



 
 

470 
 

sobre qualquer coisa. Pós lingusitic turn, as declarações mântricas de Le 

Chapelier se esvaziam e as communeiras não recebem alimento filosófico. 

No mínimo, moderação é o caminho para o diálogo das ideologias 

no terreno do direito de autor. Mas, os mantras performáticos emudecem o 

diálogo. 

6.2. Desenvolvendo as ideias do conflito. 

A esta altura, o conflito ideológico contemporâneo mais evidenciado 

já está compreendido. De um lado, posicionam-se os pensadores de linha 

considerada mais conservadora, que tem como objetivo defender o direito de 

autor (muitas vezes a qualquer custo) de suas flexibilizações, reduções, 

relativizações e limitações. 

De outro encontra-se um grupo mais abrangente, por ser formado por 

uma variedade mais ampla com linhas mais liberalizantes, mas por representantes 

que não necessariamente concordam entre si658 e que muitas vezes não fazem 

parte de um mesmo grupo. No centro do debate está quem deveria estar com o 

direito nas mãos: o sujeito-criador, que perdeu desde sempre a sua posição de 

antagonismo pelo crescente déficit filosófico do direito de autor. O sujeito-

criador esteve conduzindo o caminho inicial do direito de autor somente no 

seu nascedouro (e diga-se: se tanto!). Portanto, ao invés de o sujeito-criador 

estar com o direito nas mãos, são terceiros que puseram a mão em seus 

direitos. 

Devo insistir, o uso das terminologias não pode conduzir a uma 

interpretação reducionista. Mas que tudo, não há (sempre) grupos com posturas 

fechadas e herméticas em suas considerações sobre como ver o mundo do direito 

de autor. Há portanto, circunstâncias e atitudes com viés mais ou menos 

libertarianista e que sempre devem ser vistas com o cuidado da relativização. 

Digo isto porque toda generalização, mesmo podendo ser útil e necessária, é 

cientificamente perigosa. Assim, prefiro compreender que atitudes, 
                                                

658  Como seria o caso do cientista político Smiers em oposição aos representantes do 
Creative Commons. 
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pensamentos ou posições podem ostentar esta ou aquela categorização, já 

escusada pela sua eventual dicotomização. Exemplo disto é que a sistemática 

dos Creative Commons possa ser considerada excessivamente branda por Joost 

Smiers, que será objeto de análise seguidamente na seção a seguir. Digo isto 

porque os Creative Commons são considerados excessivamente libertarianistas 

pelos conservadores em geral, como é o caso de Brant 659, mas numa perspectiva 

                                                
659 BRANT, Fernando. Palestra apresentada no Festival de Cinema do Rio em 2006. 
extraída do periódico Hora do Povo em 06/12/06 disponível em 
http://www.umes.org.br/index.php/nossas-bandeiras/34-movimento-estudantil/nossas-
bandeiras/em-defesa-da-cultura-popular-brasileira/161-brant-creative-commons, site 
acessado em 22/12/13. Mas vamos ao Creative Commons, esse sistema de licenciamento, 
idealizado pelo professor de Direito da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig, como 
um sistema alternativo ao direito autoral. Segundo a revista Forbes, “Lessig não é amigo 
verdadeiro de nenhum autor. Emma Pike, diretora-geral dos direitos britânicos da música, 
recomendou que os autores estejam absolutamente esclarecidos antes de assinarem uma 
licença do Creative Commons. Não oferece nenhuma remuneração, funciona para sempre, 
se aplica no mundo inteiro e não pode ser revogado. Só amadores, só desavisados ou 
artistas milionários aceitariam essa renúncia, irrevogável, aos seus direitos. Para a maioria 
absoluta dos autores, o Creative Commons não oferece nenhum benefício real e impede o 
exercício de seus direitos básicos à proteção, à distribuição e à remuneração apropriadas 
de seus trabalhos. Michel Sukin adverte: Creative Commons são uma ferramenta para 
amadores e não para profissionais. Qualquer um que queira fazer sua vida com suas 
criações deve ter cuidado antes de se juntar a essas licenças. Por outro lado, no sistema de 
gestão coletiva de direitos autorais os autores são mais fortes do que quando agem 
individualmente. As licenças abertas do Creative Commons passam por cima do sistema de 
administração coletiva dos direitos e enfraquecem a todos os autores, a toda a comunidade 
autoral. E as licenças do Creative Commons, desrespeitando a nossa lei e os fundamentos 
do direito brasileiro, atropelam os direitos morais do autor. Enfim, os Creative Commons 
foram inventados a partir de uma confusão entre software livre, que gerou o LINUX, uma 
ótima ideia, e os direitos autorais, que não tinham entrado e nem queriam entrar nessa 
história. Melhor negócio faz o autor que, conservando o controle sobre sua obra, mas tendo 
dificuldade de divulgá-la, cria seu sítio (site) na internet. Colocando ali sua obra, 
promovendo-a no mundo digital e, ao mesmo tempo, conservando todos os seus direitos. 
Creative Commons é um engodo. A quem ele serve?” Compreendo a posição de Brant, 
compositor atuante no setor de gestão coletiva do setor musical, participante do corpo 
diretivo da União Brasileira dos Compositores (UBC), uma das mais fortes e atuantes 
entidades de gestão coletiva no Brasil. Brant posiciona-se claramente, não tanto por seus 
comentários, mas pela oposição que a UBC apresenta às tentativas de flexibilização da lei 
autoral brasileira e, em seu discurso, representa os setores mais afeitos às posições 
consideradas mais radicalmente conservadoras. Quando critica o Creative Commons e o 
indica como sistema de licenças somente aplicável para amadores, desavisados ou artistas 
milionários não concordo com o teor do autor, ou melhor, temo pela exploração muito pouco 
neutra de sua declaração, do ponto de vista das qualificações atribuídas. Por outro lado, 
reitero alguns comentários. Em primeiro lugar, o sistema de Creative Commons, por 
promover uma acentuada simplificação da comunicação, no ato de noticiar sobre quais os 
direitos se mantém com o sujeito criador, necessita ser muito bem compreendido 
previamente antes que o sujeito-criador se filie ao referido sistema de licenças. Em segundo 
lugar, não tenho para mim que os sujeitos-criadores em geral sejam tão afeitos aos direitos 
que lhes cabem e que o sistema de Creative Commons, por apresentar um caráter definitivo, 
deveria ser antecipadamente melhor conhecido, ante de utilizado como, muitas vezes, um 
“artigo de moda” . Em terceiro lugar, efetivamente este fato indica que parece haver uma 
publicidade indevida do sistema de licenças, como se fosse algo para “estar na moda” com o 
direito de autor. É importante lembrar que direito não se protege desta forma, por meio de 
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de Smiers, cuja obra principal sobre o tema chama-se Imaginem um mundo sem 

direito de autor e monopólios. ostentaria uma posição conservadora. 

De toda sorte, de fato há uma polarização evidente no direito de autor. 

Esta polarização, independentemente do fato de que a compreendo sob um olhar 

filosófico deficitário, possui argumentos válidos que merecem prosperar não em 

sua aceitabilidade e convencimento, mas na possibilidade em serem analisados.  

As posturas libertarianistas (em essência) podem ser mais abrangentes 

em quantidade, pois podem ser constituídas por personagens externos ao direito 

de autor, ou por figuras que não possuem formação juridica660. 

                                                                                                                                                  
licenças que hoje estão em voga, mas poderão não estar tanto, em um futuro próximo (o que 
até pessoalmente nem acredito que seria um risco eminente do Creative Commons). Por fim, 
e em quarto lugar, de fato uma série de sujeitos-criadores vem manifestando o interesse por 
licenciar suas criações sob a  forma dos Creative Commons, mas é certo que os entusiastas 
não o fazem em detrimento de lucros que poderiam vir a receber. Ninguém abre mão de 
valores econômicos quando estes lhes batem a port. Tome-se o exemplo de sujeitos-
criadores de textos técnicos jurídicos. Mas bem lhes vale a divulgação de sua ideias sob 
eficiente forma de distribuição do que buscar receber, muitas vezes (na maioria delas) uns 
“míseros vinténs”. Quanto aos artistas do setor musical, impressiona que quando tenha 
promovido suas obras sob a referida licença o compositor Gilberto Gil incluiu a obra 
Oslodum com a licença mais liberal possível que não possui valor econômico significativo, 
mas que, sendo um entusiasta do sistema de licenças, não tenha ido muito à frente nesta 
liberação no que tange aos elementos mais densos de sua carreira musical. Ora, parece que 
esta  performance ajuda a divulgar o sistema de licenças, mas não conseguiu explicar as 
vantagens (econômicas ou extra-econômicas) para a carreira e obras de Gilbero Gil. Sobre o 
tema, ver, por exemplo, a entrevista com o artistas disponível na revista Magazine Petrobrás: 
e disponível no endereço eletrônicohttp://www.petrobras.com/pt/magazine/post/entrevista-
gilberto-gil.htm; notícia divulgada no jornal Estado de São Paulo 
http://www.estadao.com.br/arquivo/arteelazer/2004/not20040607p5454.htm;  está disponível 
a referida obra musical no banco de dados Domínio 
Público:http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&c
o_obra=2694 
660 Como é o caso do cientista político Joost Smiers de quem indico algumas ideias e do 
ativista Pablo Capilé, que se propõe um ativista cultural líder do grupo de “coletivos 
culturais” denominado Fora do Eixo. Cito Capilé em conjunto com Smiers simplesmente 
pelo fato de que ambos pregam o fim do direito de autor, mas enquanto este pontua a 
discussão com argumentos que merecem reflexão, aquele alardeia a sua posição contrária ao 
direito de autor de modo radical, vestida por um aparato de falsa intelectualidade messiânica 
indicando, inclusive, que esta é uma posição do “grupo” Fora do Eixo ainda que não 
apresente qualquer consistência em seus argumentos. Não merece indicação por consistência 
argumentativa, mas pelo alcance ideológico e por vir provocando as mais variadas reações 
na sociedade cultural de música chamada alternativa no Brasil. Ver neste sentido, o site do 
próprio Fora do Eixo; http://foradoeixo.org.br/ como fonte inicial para compreensão do 
modus operandi daquela coletividade que vem colecionando opositores de todas as ordens, 
tais como o compositor Lobão (que inclusive fez uma música baseada em Capilé (O Globo - 
publicado em 01/10/2013 http://oglobo.globo.com/cultura/lobao-lanca-musica-em-critica-
pablo-capile-do-fora-do-eixo-10215361 ; You Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=uRWp63iFsNg; Folha - publicado em 01/10/2013 
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http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1350131-em-nova-musica-lobao-ataca-
pablo-capile-que-o-chama-de-analfabeto-veja-video.shtml; Resposta de Pablo Capilé na 
UOL sobre a música 01/10/2013: 
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/01/pablo-capile-responde-a-musica-de-
lobao-que-critica-fora-do-eixo-bobao.htm) e o filósofo Olavo de Carvalho, que inclusive, 
debate com o próprio compositor Lobão sobre o Fora do Eixo (Vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=3PdZ35_2_X0 e 
http://www.youtube.com/watch?v=nDyUwemnjqc ) e do blogueiro Reinaldo Azevedo 
(http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/), entre outros. O auto-denominado Circuito Fora do 
Eixo vem sofrendo críticas da imprensa, de ex-participantes 
(https://www.facebook.com/beatriz.seigner/posts/10151800189163254 ) e de posições 
contrárias de um modo geral, ainda que se mantenha como uma grande coletividade de 
agentes participativos e atuantes e matendo entusiastas que tem como objetivo fomentar a 
chamada cultura alternativa, em especial no setor musical. As críticas que parecem ser as 
mais contundentes se referem, entre outras, à retenção de valores que deveriam ser pagos aos 
artistas participantes dos eventos organizados pelos coletivos que formam o circuito, mas 
outras de natureza ainda mais grave, como de trabalho escravo. Ocorre que não obstante 
estas discussões cuja temática é de acentuada importância, o que releva neste estudo é 
apontar as discussões exclusivamente sobre o direito de autor e, ainda mais especificamente, 
sobre a filosofia do direito de autor. Capilé, em diversas entrevistas, vem declarando 
literalmente que o grupo de coletivos é “contra os direitos autorais” em linhas gerais porque 
eles são contra a circulação dos bens culturais. Veja-se, a este respeito, o que diz Pablo 
Capilé na série de vídeocasts denominada “A morte do popstar” disponível em 
(http://www.youtube.com/watch?v=1oQQbhRTacI): Seria incoerente da nossa parte dentro 
do circuito Fora do Eixo acreditar no autor, porque aí a gente conseguiria acreditar 
também que uma empresa poderia estar dentro da rede trabalhando como coletivo, mesmo 
sabendo que o objetivo dela é o lucro, e o objetivo do autor da forma como é colocado é o 
lucro né, porque se o objetivo dele não é ganhar mais de o que outro com aquilo ali 
específico que ele fez, velho (sic), ele não tinha porque, sabe, defender esta propriedade  
[...]. Então a grande diferença é que não existia interesse da era analógica que a 
informação chegasse na ponta. A era digital só funciona com a informação chegando na 
ponta. Que isso cabe para todas as discussões sobre propriedade intelectual  O Fora do 
Eixo defende muito fortemenete que não tem que existir direito autoral. Direito autoral 
interrompe um fluxo de conhecimento que fatalmente a era digital não vai aceitar [...].Por 
outro lado, deve ser lembrado que o movimento Fora do Eixo exerce exatamente a função de 
intermediário ao não pagar (e mais, ao desqualificar o) direito de autor e, se efetivamente 
forem verdadeiras as denúncias de que não pagam sequer cachês aos artistas, a situação 
ainda mais se agravaria, do ponto de vista ético. A respeito das polêmicas envolvendo o 
grupo, verificar: blog de seu opositor Reinaldo Azevedo com diversas críticas ao movimento 
(disponível em http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/ ); a reportagem promovida pela revista 
Carta Capital (disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/fora-do-eixo-
6321.html ) que também lha faz oposição; a conversa divulgada entre o compositor Lobão e 
o filósofo Olavo de Carvalho no site do YouTube (disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=8Y-T37J52nI); a entrevista de Pablo Capilé e Bruno 
Torturra para o programa Roda Viva que está disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=vYgXth8QI8M , a entrevista de Capilé ao programa 
Provocações apresentado por Antônio Abujamra 
http://www.youtube.com/watch?v=iHh7qvnqi_0 bem como outras manifestações de mídia 
sobre o grupo de coletivos, ou a concepção coletiva, cuja estrutura é ainda muito mal 
explicada. No mais, também é possível ter acesso pela internet a planilhas (disponíveis em 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=pt_BR&key=0AjEzvOdRTzfAdGJTR
GF2ZGU0cmYzczktZ1FIUllpbVE&hl=pt_BR&gid=10 ). 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/fora-do-eixo-deixa-um-rastro-de-calotes-na-
cidade-em-que-nasceu/ ; http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/caetano-veloso-o-fa-de-
pablo-capile-tem-se-participar-dos-festivais-do-fora-do-eixo-e-receber-seu-cache-em-cubo-
cards-ou-artista-exalta-o-grupo-que-derrubou-ana/ , 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/fora-do-eixo-a-seita-totalitaria-2-ex-interna-
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As tendências, para novamente esclarecer, atualmente se pontuam nas 

oposições entre usuários de obras versusentidades de gestão coletiva de direitos; 

grandes corporações titulares de direitos versus grandes corporações que atuam 

no mercado tecnológico e necessitem de conteúdo; consumidores versus titulares 

de direitos, entre outras composições conflituosas que, ao fim e ao cabo, 

conduzirão a que as posições antagônicas se dêem numa composição genérica 

entre conservadores versus libertarianistas. 

Ocorre que a posição dialética varia conforme o grau de intensidade 

do conservadorismo aplicado na circunstância e o libertarianismo. Exemplo de 

conflito mais evidentemente tradicional seria aquele sempre potencialmente 

existente entre, de um lado, grandes provedores diversos de Internet (empresas 

como Facebook, Youtube, Google, Yahoo, etc., cujo ferramental tecnológico 

seja, em alguma medida, carente do que denominam de conteúdo) e, do outro 

lado, grandes corporações titulares ou representantes de direitos, tais como 

Disney, Apple, Warner Brothers, Sony, Microsoft, MPAA, etc. Repare-se, tais 

conflitos são os que mais se evidenciam hodiernamente porque a sociedade tecno-

comunicacional trouxe o terreno das discussões do direito de autor 

primordialmente para o ambiente tecnológico, fato, aliás, que é uma repetição no 

direito de autor desde o sue surgimento, visto que somente com a proliferação dos 

livros que foi uma consequência da imprensa gutemberguiana. 

Analiso, de modo fragmentado mas com o fim de apresentar um 

panorama genérico, a posição de diversos autores sobre temas que, por 

necessitarem de uma reafirmação estruturante das ideias inerentes ao direito de 

autor, são carentes de contundência para construir pontes que ultrapassem o 

déficit filosófico do direito de autor. 

Entendo, porém, que trata-se, mais bem de uma visão panorâmica do 

conflito que possa indicar ideias genéricas para a aplicabilidade pragmática das 

teorias da hermenêutica da criação artística apresentadas neste estudo. 

                                                                                                                                                  
relata-o-dia-a-dia-da-casa-dos-horrores-em-que-pablo-capile-e-rei-e-profeta-amizades-
monitoradas-vida-afetiva-e-sexual-patrulhada-tecnica-de/ 
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Insisto, a hermenêutica da criação jurídica não propõe, 

imediatamente, a solução dos conflitos, mas por assim dizer, propõe uma 

pavimentação (não ideológica) da estrada que possa conduzir às melhores 

soluções. 

O que pretendo indicar nas páginas seguintes do estudo são 

pontuações que venho percebendo no conflito das posições do direito de autor 

que, além de antagonizar as relações no conflito e ideologizá-lo excessivamente, 

dificultam a análise que pretendo pontuar sobre a hermenêutica da criação 

artística. 

Assim, por uma visão bastante panorâmica e não vislumbrando 

combater nenhuma tendência científica, nenhum autor ou nenhuma escola, 

pretendo simplesmente iluminar o conflito, focalizando problemas que se 

baseiam nas problemáticas que aponto no decorrer do estudo e que, na 

contemporaneidade, se destacam. 

São estes os problemas do direito de autor contemporâneo do ponto 

de vista da filosofia (que lhe falta aplicar): 

1) inexistência de reflexões filosóficas suficientes sobre o direito 

de autor, seus sujeitos e objetivos na sua aplicação; 

2) aplicação (equivocadas) de teses filosóficas (de autores 

clássicos) atendendo a criação de leitos de procusto; 

3) existência (surgimento, criação e desenvolvimento histórico) de 

um déficit filosófico do direito de autor; 

4) esquecimento e supressão da figura principal do direito de autor 

(o sujeito-criador); 

5) acentuada ideologização na defesa de elementos e sistemas de 

direito de autor; 

Neste capítulo, a pretensão foi indicar circunstâncias, elementos, 

situações, tendências, teses, escolas e tudo o mais que possa dar subsídios a 

reflexões filosóficas sobre o porque do direito de autor e não simplesmente sobre 

a sua natureza jurídica. 
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Não garanto que com as análises mais pormenorizadas de cada um 

das duas principais tendências se possa alcançar soluções concretas imediatas 

para uma nova sistematização completa do direito de autor (até porque esta não 

foi a função do estudo), mas estou seguro de que a compreensão do direito de 

autor sob um olhar hermenêutico ajuda, ao menos, a arquitetar a sua nova 

construção. A compreensão do conflito, nem que seja nas suas margens, ajudará a 

compreender a crise do direito de autor contemporêneo. É o que pretende este 

capítulo: indicar as soluções sob um viés hermenêutico. 

6.3. Joost Smiers e a fukuyamização do direito de autor. 

Nos idos dos anos 90 o historiador Francis Fukuyama propôs o fim da 

históriabasicamente em decorrência da inexistência de polarização entre 

capitalismo e socialismo. 

Não faz muito tempo, pensadores do direito de autor começaram a 

alardear o seu fim em decorrência do advento da Internet, no que denomino de 

fukuyamização do direito de autor. 

O resultado após as declarações de Fukuyama foi que a história, após 

a decretação de deu fim, tornou-se muito mais complexa. Assim também ocorreu 

com o direito de autor com o advento da sociedade tecno-comunicacional. A 

Fukuyamização se deu, portanto, na declaração do fim do direito de autor e na 

consequência que não atendeu à referida “premonição.” 

A sociedade hodierna agravou os conflitos de direito de autor mas 

vem sendo provocada dialeticamente para apresentar soluções que possam ser 

implementadas ou espontaneamente apontadas e sedimentadas como novas 

práticas que conduzam a um novo direito. As licenças Creative Commons e 

omovimento de software livre possuem esta caracterizaçãode aceleração de 

processo de combate ao direito de autor (ainda que se pretenda combater o que 

não se compreende muito bem). 

Um dos autores que tem trazido importante contributo e reflexão ao 

direito de autor é o cientista político holandês Joost Smiers que pretende, em 
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suma, e na verdade, o fim do direito de autor, o que fica evidente na leitura de um 

de seus trabalhos: Imaginem um mundo sem direitos de autor nem monopólios661, 

em coautoria com Marieke Van Schijndel. 

Curiosamente, para dizer o mínimo, o autor apresenta diversos 

argumentos que possuem acentuada solidez, o que não significa a minha 

concordância com eles. 

Desta forma, uma justificativa filosófica feita a partir de suas análises 

poderia representar uma justificativa negativa do direito de autor, ou melhor, pela 

inaplicabilidade filosófica do direito de autor. A resposta para a pergunta que faço 

do porquê do direito de autor é respondida por Smiers sob forma tautológica.De 

toda forma, Smiers propõe um novo sistema de remuneração. O autor apresenta 

elementos interessantes decorrentes de sua visão de cientista político, mesma 

característica que conduz à constatação de que lhe faltam fundamentos básicos de 

Direito, o que impossibilita a adaptação de suas teses. 

Por outro lado, em sua defesa deve ser dito que o autor holandês 

afirma que [...] muitas interpretações das leis de propriedade intelectual 

destroem o diálogo confirmando o poder dos autores corporativos de controlar 

monologicamente, apenas para um conceito abstrato de propriedade. 662 O 

entendimento geral de Smiers, de que as leis e tratados de direito de autor estão 

fora do esquadro por beneficiarem demasiadamente titulares que não seriam os 

destinatários fundamentais da lógica protetiva do direito de autor (ou seja, o 

sujeito-criador) está efetivamente correto. A sua solução, por sua vez, é que não 

apreciou elementos filosóficos e não parece a mais adequada. 

No entendimento do autor, o sistema atual não admite o que ele 

denomina de prática dialógica, que seria a possibilidade de terceiros (na verdade 

                                                
661SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor 
nem monopólios – Um ensaio, Institute of network cultures. Amsterdam, 2009. disponível 
em  http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-monopolios-
joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/ acessadoem 15/02/13. 
662 SMIERS, Joost. Artes sob pressão: promovendo a diversidade cultural na era da 
globalização. Escrituras Editora – Instituto Pensarte. São Paulo, 2006. p. 367.   
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os destinatários terceiros – já que o sujeito-criador também é destinatário da 

própria criação - das obras criadas) participarem do processo criativo. 

Sou conduzido a afirmar que, no conceito de círculo criativo, a 

concepção criativa sempre permitirá a participação de terceiros em uma obra já 

finalizada e que do ponto de vista do apresentado por Smiers, filosoficamente não 

é necessário rechaçar por completo o sistema de direito de autor para se 

possibilitar uma movimentação/circulação no processo criativo. Por outro lado, 

obviamente que ambos os sistemas de direito de autor não permitem todo e 

qualquer uso das obras já existentes para a criação de novas obras – como parece 

ser o proposto por Smiers. De toda forma, há uma série de circunstâncias 

permissivas para que o processo criativo seja, para utilizar a expressão de Smiers 

-  dialógico. A existência do instituto do fair use no sistema de copyright, das 

limitações de direito de autor no sistema de droit d’ auteur, bem como o destaque 

de possibilidades de criação de paródias, paráfrases são exemplos de que os 

sistemas permitem alguma oxigenação e o processo re-criativo, mesmo na 

presença de obras protegidas por direito de autor. 

De fato ainda é muito pouco – e nisto assiste razão a ele - 

considerando o desenvolvimento dos processos criativos na atualidade (e este é o 

ponto em questão na contemporaneidade não o acesso às obras, como 

insistem alguns autores). O fato porém, é que não é razoável propor uma 

readaptação da sistemática de direito de autor simplesmente implodindo-se os 

sistemas protetivos. 

Ocorre que Smiers não pretende aplicar a hermenêutica e portanto, 

das suas ideias não pode surgir um conceito como o círculo criativo. Neste 

sentido, não há uma hipóteses de equilibiro sob o olhar atento da filosofia para 

que o direito possa ser aplicado. Smiers propõe o esvaziamento do sistema numa 

espécie de derrota antes do término da batalha.  

Veja-se que no mesmo sentido da prática dialógica do processo 

criativo e cultural, Smiers pretende que o denominado julgamento cultural deva 
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ser praticado pelo Poder Judiciário 663 , visto que, em suma, com a prática 

dialógica, a sociedade iria definir a qualidade e a possibilidade de se estar diante 

de uma simples cópia de obra já protegida por direito de autor, valendo-se da 

condição de julgador em detrimento daquele que exercer tal função social. 

Neste particular aspecto, Smiers comprova desconhecer fundamentos 

basilares de Direito e oferece um embate anti-democrático pois, ainda que se 

possa desconfiar da incolumidade de determinados julgadores, ainda é o Poder 

Judiciário aquele que necessita solucionar os conflitos sociais, em detrimento de 

outros órgãos ou instituições. E não se esqueça que o julgamento pelas massas 

não significa, de modo algum, tecnicidade e justiça social e portanto, conduz às 

decisões fora do escopo democrático por parte de quem deve decidir, que é o 

Poder Judiciário. E não se interprete nisto uma defesa de decisões genericamente 

a serem promovidas pelo Poder Judiciário pois, além das discricionariedades já 

(desafortunadamente) esperadas pelos julgadores, o direito de autor padece ainda 

mais de insegurança jurídica, por não ser categoria jurídica com movimentação 

de demandas suficientes a estimular no Poder Judiciário, um interesse efetivo o 

estudo de seus fundamentos e institutos. 

Assim, quando pretende atribuir à sociedade a possibilidade de um 

julgamento sobre a criatividade e a originalidade (as quais considero condições de 

possibilidade protetiva do direito de autor) das obras, acaba por depositar 

demasiada confiança na sociedade permitindo, desde já, por exemplo, 

divulgações equivocadas quanto à originalidade e autoria de obras – aumentando 

demasiadamente a potencialidade ofensiva ao direito de paternidade e de 

nomeação da autoria – o que por si só, já seria um argumento suficiente para 

refutar suas ideias de controle “qualitativo” e das condições de possibilidade das 

obras protegidas por meio de uma coletividade difusa e potencial. Sendo mais 

simples, substituir a função do Poder Judiciário na sistemática de direito de autor 

                                                
663SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de 
autor nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam,2009. 
disponível em http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-
monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/acessado em 15/02/13. 
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incorre em dois erros: em primeiro lugar desloca o centro das decisões a quem 

não lhe está tradicionalmente apto a fazê-lo e, em segundo lugar, estabeleça uma 

excessiva confiança na sociedade no específico aspecto da re-criação ou criação 

de obras e a sua identificação com seu autor original. 

No texto em coautoria com Marieke Van Schijndel, Joost Smiers664 

reforça as críticas ao sistema de copyright e afirma que a compreensão de que o 

sistema de proteção de direito de autor é a expressão de nosso tempo, mas que o 

direito de autor não consegue corresponder a esta expectativa e que já se encontra 

em plano inclinado665. Reafirma a crítica, correta, de que as grandes corporações 

são as verdadeiras beneficiárias do sistema e considerando o alto investimento 

que o direito de autor permite a garantia da exclusividade e, como tal, não 

permite uma presença de produtores culturais que poderiam conduzir a um maior 

equilíbrio das relações econômicas decorrentes do setor cultural e que a 

diversidade cultural, em linhas gerais, acaba prejudicada. 

Todos estes argumentos apresentados pelo autor são efetivamente 

sólidos, mas não estou de acordo (ou pelo menos ainda convencido) de que uma 

verdadeira “implosão do sistema” (como efetivamente propõe) seria a solução 

para um reequilíbrio de forças. Smiers atua numa linha de tamanho radicalismo 

que considera a escola do Creative Commons, que poderia ser considerada 

libertarianista (inclusive excessivamente por muitos conservadores), insuficiente 

para solucionar as questões inerentes ao direito de autor666.   

Uma questão relevante é a de que parte do mercado inerente ao 

direito de autor está contaminado pelas formas de circulação já existentes de 

mercadorias e conteúdo. Aqui utilizo as expressões mercadorias e conteúdo 
                                                

664 SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de 
autor nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam,2009. 
disponível em http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-
monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf / acessado em 15/02/13  . 
665 SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de 
autor nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam,2009.p. 08.. 
disponível em http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-
monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/ acessado em 15/02/13  p. 08. 
666 Curioso que, no Brasil, um autor trate fundamentalmente da análise de Smiers e de Lessig 
numa mesma obra efetuando um corte de cada um dos pensadores (PEREIRA, 
Márcio.Direito de autor ou de empresário? Considerações, críticas e alternativas ao 
sistema de direito autoral contemporâneo. Editora Servanda. Campinas, 2013).  
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exatamente para lhes apor o sentido preconceituoso concebido contra a utilização 

das mesmas pela tranformação das criações artísticas em produtos de circulação 

no mercado cultural. Expressões culturais e obras, na contemporaneidade, se 

transformaram em mercadorias e conteúdo, destituindo-se de seu valor (como por 

exemplo textos sobre direito de autor) em detrimento de notícias estúpidas, 

irrelevante e fofocas, sobre sub-personalidades que, afinal são “conteúdo” de 

maior circulação e valor econômico pela projeção das mesmas nas redes sociais e 

meios interativos667.  

Nesta mesma linha, não há dúvidas que as críticas de autores 

contemporâneos sobre a superação dos modelos de exploração é correta, até 

mesmo por esta questão terminológica. Tentar afirmar (ou induzir) que não há 

uma crise no direito de autor – seja pela inadequação de muitos de seus elementos 

ou pela espantosamente maior possibilidade de circulação do conhecimento, seria 

desinformação ou até mesmo desonestidade intelectual. Por outro lado, não é 

também tão evidente que os modelos de circulação das obras tenham que ser 

radicalmente modificados e que o direito de autor tenha que ser negado para que 

as obras possam circular verdadeiramente668. Evidentemente que há monopólios e 

                                                
667 Teses sobre direito de autor, por exemplo, cada dia possuem muito menos valor (do ponto 
de vista econômico, do valor agragado)  do que notícias sobre o cartão de crédito de alguma 
“personalidade” contemporânea como uma “mulher fruta”, (Mulher Melancia tem cartão de 
crédito recusado na noite carioca disponível emhttp://extra.globo.com/famosos/mulher-
melancia-tem-cartao-de-credito-recusado-na-noite-carioca-8011862.html) acessado em 
15/02/2014 (notícia de 03/04/2013 da versão eletrônica do jornal Extra); sobre o casamento 
do cantor Naldo Benny (disponível em http://diversao.terra.com.br/gente/veja-fotos-do-
casamento-de-naldo-benny-e-moranguinho-no-
rio,4e448ec459d41410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html ) acessado em 15 de fevereiro 
de 2014 (notícia do portal Terra em 23/09/2013) ou sobre um vídeo com a deplorável figura 
que ostenta a posição social de  “Rei do Camarote” (em vídeo produzido pela publicação 
Veja São Paulo e disponível em http://www.youtube.com/watch?v=atQvZ-nq0Go. O “Rei 
do Camarote” faz declarações constrangedoras sobre como se comportar na noite paulistana. 
O vídeo original gerou uma série de notícias e outros vídeos parodiando o comportamento 
do empresário Alexander de Almeida, autoentitulado como “Rei do Camarote”, disponíveis 
no sítio de compartilhamento de vídeos Youtube ou mesmo em outros endereços eletrônicos 
da Internet (Eu fico Loko disponível emhttp://www.youtube.com/watch?v=mz9m5HtB1-U; 
http://reidocamarote.tumblr.com/ ; Rei do Camarote – Pânico na TV 
http://www.youtube.com/watch?v=MxhZWYMUnQ4  (10/11/2013) 
668  Como afirmam Smiers e Van Schijndel em SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, 
Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor nem monopólios – Um ensaio. Institute 
of network cultures. Amasterdan, 2009. disponível em  http://livrosdoexilado.org/imaginem-
um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-
formato-pdf/, acessado em 15/02/13,  SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. 
Imagine there is no copyright and no cultural conglomerates too - An esay. Institute of 
network cultures. Amasterdan, 2009. disponível pela Internet em 
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que estes são muito poderosos. Mas não necessariamente o modelo de 

transformação tenha que ser o tecno-brega ou o Creative Commons 669  para 

atender a todas as demandas. E, obviamente, o produto final divulgado ou posto 

em circulação sob outras formas ainda não tradicionais talvez não seja 

qualitativamente fundamental para o desenvolvimento cultural. Talvez para a 

diversidade cultural, mas não necessariamente de grande qualidade e 

longevidade670.   

Por outro lado, modelos que sejam mais libertarianistas e que, além 

disto não sejam ofensores do direito de autor são muito mais dinâmicos e 

passíveis de aplicação na atualidade (v.g. Creative Commons) do que a negação 

pura e simples do direito de autor (como deseja Smiers, por exemplo) ou a 

excessiva diminuição (irrestrita) de seus institutos. Isto porque a impossibilidade 

de rompimento paradigmático é, no mínimo,provável e merecem ser observadas 

com mais atenção as possibilidades construtoras de novas hipóteses de direito de 

autor e de circulação de obras e formas de expressão. 

Ou seja, estabelecer uma trincheira na batalha contra os excessos do 

direito de autor é razoável – e passível de ganhos de terreno – desde que não se 

pretende ocupar todo o terreno de uma só vez por meio do caos total. 

Quando defendo a possibilidade de que novas formas de direito sejam 

aplicáveis não significa, em nenhum interpretação, que sou favorável a elas na 

sua totalidade, mas admito que há muitos posicionamentos de grande monta e que 

                                                                                                                                                  
http://networkcultures.org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf e em SMIERS, Joost. Artes 
sob pressão: promovendo a diversidade cultural na era da globalização. Escrituras Editora 
– Instituto Pensarte. São Paulo, 2006. Acessado em 15/02/13 
669 Constantemente defendido por autores como Ronaldo Lemos, por exemplo. 
670 Se assim o fosse, a criatividade no modelo cinematográfico de Nolywood faria com que o 
cinema da Nigéria (citar fontes na Internet) estivesse a frente das produções nacionais de 
praticamente de todos os paises o que, evidentemente, não é o caso. Por outro lado, deve ser 
considerado  que tanto o cinema nigeriano, quanto o espanhol ou o francês sofrem com o 
predomínio da indústria cinematográfica norte-americana e da relação- promíscua - 
estebelecida entre Estado e indústria (naquele país) como medida de manutenção da cultura 
daquele país nos territórios dos demais países. Ou seja, tanto o audiovisual nigeriano, quanto 
o francês, o espanhol ou brasileiro busscam outras formas de manutenção da sua cultura e da 
diversidade cultural includente do próprio país, por exemplo, por meio de cotas de tela. 
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merecem imediato respeito da comunidade jurídica e reflexão imediata pelo 

Poder Legislativo671. 

Por fim, concluo dizendo que teses como a de Smiers – de acentuada 

negação do direito de autor – se colocam, no cenário contemporâneo como 

antítese ao sistema em vigor e que a sua existência e divulgação ajuda a que se 

alcance a uma concepção sintética que, certamente, não será fundamentada em 

todo o seu escopo, como um resultado negativo ao direito de autor. Muito pelo 

contrário, talvez as teses de Smiers ajudem a encontrar soluções efetivas e não 

paliativas, mas sem a necessidade de implosão do sistema.  

O conflito, por si só, possui enorme valor ao possibilitar análises 

sobre um novo modelo de circulação de obras que, evidentemente, não poderia 

contemplar, ao menos num curto ou médio prazo, a negação do direito de autor 

em sua totalidade. 

O que definitivamente pretende Smiers é uma reavaliação da 

circulação do direito de autor, ou melhor, uma reavaliação da economia da 

criação o que é bastante relevante. 

Porém, há mérito nas ideias do radical oposicionista ao direito de 

autor mas que precisam, para ser eficientes, tratadas de modo mais técnico do 

ponto de vista do Direito. 

Se Smiers não pode ter suas teses aplicadas – e é o que defendo – isto 

não afasta a seriedade com que apresenta diversos argumentos, o que faz merecer 

reflexão.  

Por outro lado, entendo que não é necessário um rearranjo econômico 

que proponha, por exemplo, que o Estado seja responsável pela remuneração dos 

intelectuais ou artistas, ou que as universidades devam cumprir este papel (pela 

                                                
671 Neste sentido, sociedade civil e Estado tem trabalhado em conjunto, nos últimos anos, 
para modificar a atual lei de direitos autorais (Lei 9610/98) com vias a melhor adequá-la ao 
novo contexto social. Os conflitos ideológicos, porém, são imensos. Basta, para tal, ver a 
polêmica instituída durante as discussões da CPI do ECAD realizada no Senado Federal em 
2012/2013 bem como o processo legislativo que gerou a Lei 12.853/13. Como exemplo, 
indico a necessidade, no caso do Brasil, de admitir o acesso a obras órfãs. 
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sua inoperabilidade na maioria dos países do mundo) ou que haja um simples 

estebelecimento de que o direito de autor deixe de ser transformado em um bem 

de natureza econômica. Entendo que as soluções estão dentro do sistema, com a 

possibilidade de se alcançar a eficácia da compreensão de que o sueito-criador é e 

deve ser o verdadeiro beneficiário do direito de autor e para tal, a primeira 

questão a ser resolvida é encontrar este sujeito-criador. 

Por outro lado, algumas ideias básicas intra-sistemáticas me parecem 

evidentes, o que me parece afastar ainda mais das concepções genéricas de 

Smiers, ainda que concorde com algumas de suas pontuações isoladamente, como 

já pude indicar. 

6.4. Por que excluir o sujeito-criador (considerado) tradicional e 

não lhe permitir uma coexistência pacífica com (um assim chamado) “novo 

autor”? 

Aproveitando-me das ideias de Smiers como ideólogo de uma espécie 

de implosão dos sistemas de direito de autor (aqui considerando os dois sistemas 

copyright e droit d’auteur) e considerando que a crítica aos sistemas de direito de 

autor e sua reavaliação é que devem conduzir à recuperação do valor do direito de 

autor, valho-me de um ponto importante do direito de autor contemporâneo, que 

vem sendo objeto de análises demasiadamente adiantadas para a percepção do 

que é - e o que pretende ser - o processo criativo.  

Trata-se da equivocada ideiade que o autor efetivamente não (mais) 

cria sozinho, numa espécie de desconsideração indutiva da hipótese da criação 

individual surgida como ideário do século XVIII672. 

De fato, o processo criativo não é mais visto somente um movimento 

de espera de um momento genial, uminsightindividualista, um 

momentodeEureka! ou mesmo um acúmulo de transpirações que possam 

conduzir a um momento de inspiração. 

                                                
672 E que na verdade, no meu entender, ocorreu antes do século XVIII, já, pelo menos, com 
Descartes. 
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Mas este ainda existe. Ainda se cria desta forma. 

Portanto, propriamente os autores de linhas que propagam estas ideias 

podem, e muitas vezes o fazem, escrevem textos inseridos numa concepção de 

criação individual, o que, por si só não torna nenhum resultado criativo inferior 

qualitativamente. 

Não se trata de uma concepção de mérito qualitativo. Trata-se de um 

processo criativo que pode ser escolhido. Assim como há advogados que 

preferem trabalhar em conjunto com outros e músicos que preferem tocar em 

grupos musicais ao invés de sustentarem uma carreira solo ou ainda de atores que 

preferem o processo de produção artística de modo coletivo por meio de 

companhias de teatro do que composições de personagens isoladamente. 

A escolha entre individualidade ou coletividade não impõem nenhum 

reflexo ao direito de autor contemporâneo que não seja, portanto, já conhecido. 

Por outro lado, não resta nenhuma dúvida de que a contemporaneidade traz 

hipóteses de participação direta ou indireta, como influência e/ou novas 

composições criativas, ou mesmo poderes decisórios no processo criativo. A 

grande modificação ocorrida decorre de um desenvolvimento tecnológico que 

conduziu, hoje, à autoria colaborativa. Isto não afasta o velho modelo criativo, 

como hipótese plenamente coexistente. E nem afasta a possibilidade de outras 

modalidades criativas que não podem ser ainda reveladas, por desconhecimento 

do desenvolvimento tecnológico que ainda está por vir e que pode conduzir a 

eventuais novas formas de criar. 

Ocorre que do ponto de vista da filosofia, como tenho insistido, o 

momento de considerar um processo criativo exclusivamente “externo” ao 

sujeito-criador ainda não chegou. Não deixa de haver a criação na sua concepção 

sequer ainda compreendida, numa espécie de discurso virtual, ostentantório de 

uma posição autonôma da do sujeito. Se este momento irá chegar, não sei 

apontar, mas o que consigo afirmar é que ainda não chegou. Isto não significa, 

porém, que eu esteja em desacordo que uma necessária re-compreensão de quem 

é o sujeito-criador, nem muito menos observada sob a luz de uma análise 

filosófica da busca pelo sujeito-criador mesmo, qual seja: uma espécie de proto-
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sujeito-criador. Inadmitir que houve um rompimento paradigmático ou que 

o sujeito-criador não é o “velho” sujeito de direito de autor não é o mesmo 

que desprezar a necessidade de observar com rigor científico quem era e 

quem é este sujeito. 

Entendo que o sujeito-criador que ainda se busca não é o alardeado 

pelos proprietaristas (que desviaram o seu caminho e esvaziaram a sua 

compleição) nem é uma consideração autônoma que não está em ninguém. Ele 

não é, nem nunca foi, o que parte da comunidade autoral indica e indicou. O 

sujeito-criador romântico do século XVIII somente é o sujeito-criador na medida 

em que ele impede que outros tomem o seu lugar. Ou ainda, na medida em que 

haja uma necessidade de ampliação de conceitos de liberdade somados à 

propriedade privada, tanto no sistema inglês quanto no sistema francês. Os 

burgueses franceses, mais especialmente, necessitavam garantir um lugar ao sol 

no proprietarismo autoral que legislativamente propuseram. Exatamente para 

compreender em que medida aquele comportamento estava de acordo com o 

direito de autor então incipiente e com o direito de autor contemporâneo é que 

venho denominando a necessidade de compreensão de um déficit filosófico do 

direito de autor. 

Por outro lado, alegar que o sujeto criador está superado é um 

equívoco filosófico. Parte da minha questão, portanto, se funda na seguinte 

pergunta: como se pode apontar a superação de um sujeito que ainda não se 

conheceu? Por isto, entendo, por exemplo, que o paradigma do processo criativo 

contemporâneo não passou a ser considerado sob uma forma necessariamente 

plural ou coletiva na sua essência, mas também sob esta forma673. 

Por isso, não obstante o fato de concordar com muitas ideias de 

Branco Jr., sou instado a discordar do autor quando este indica que: 

                                                
673 CARBONI, Guilherme.Autoria colaborativa na economia da informação em rede: novos 
fundamentos para o direito autoral. Quartier Latin. São Paulo, 2010. p. 154.Para nós, o 
grande desafio do direito autoral seria o de superar o atual paradigma da titularidade 
estável a uma entidade, pessoa física ou jurídica, para incidir sobre as relações 
intersubjetivas, sobre os fluxos de informação em redes. 
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Já se entende que o autor não trabalha mais exclusivamente sozinho. É preciso 
compreender quem é o autor na sociedade da informação. Vários são os exemplos 
que podem ser invocados: há autores que escrevem livros online contando com a 
contribuição dos leitores; programas de televisão que têm seu curso determinado 
pelos espectadores; usuários da internet que, diariamente, estão a criar obras 
derivadas de obras alheias num trabalho infinito e não sem valor artístico e 
cultural – muito pelo contrário674.(grifei). 

Sou conduzido a discordar de Branco Jr. por algumas razões que 

pretendo explicar. Inicialmente devo salientar que há efetivamente uma tendência 

a um reposicionamento do sujeito-criador e, como tal, o mais interessante e 

significativo movimento neste sentido é o do processo wiki, e bastante difundido, 

em especial pela enciclopédia digital Wikipedia675. Não há dúvidas de que este 

movimento é o que desponta como o mais influente na concepção de um novo 

(possível e futuro) rompimento paradigmático do direito de autor, que poderia (ou 

poderá) conduzir a uma hipótese criativa pela denominada autoria colaborativa 

(ou outras vertentes coletivas). Não obstante eu entenda e concorde que este 

modelo autoral já é e será ainda mais influente num futuro próximo, não deixo de 

indicarque este será mais um modelo criativo e que isto não significa a “morte do 

autor” (para provocar uma remissão a Foucault). Trata-se, por outro lado, de uma 

hipótese que pode trazer reflexões na concepção não somente do processo 

criativo inerente ao sujeito-criador como também de uma reestruturação do 

entendimento do que é fundamentalmente a criação, caso este modelo se torne 

uma espécie de imperativo criativo, o que entendo como pouco provável. Ainda 

assim, como apontei, que um núcleo subjetivo será sempre indicado e a sua 

compreensão é parte do que busquei alcançar neste estudo. 

Neste sentido, devo deixar claro que não discordo do discurso em 

geral do autor citado sobre um novo direito de autor, que apresenta ideias 

bastante significativas não somente neste texto, mas também em outros676. Isto é 

bem diferente, porém, de instituir uma expressão que considero meramente 

                                                
674disponível em 
http://academico.direitorio.fgv.br/wiki/Direitos_Autorais_%E2%80%93_Princ%C3%ADpio
s_Gerais acessado em 19/12/13. 
675www.wikipedia.org 
676 Por exemplo na obra O Domínio Público no direito autoral brasileiro. Lumen Juris. Rio 
de Janeiro, 2011. disponível também em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9137/Sergio%20Branco%20-
%20O%20Dominio%20Publico%20no%20Direito%20Autoral%20Brasileiro.pdf?sequence=
1 
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metafórica que é a já anteriormente citada, Já seentende que o autor não 

trabalha mais exclusivamente sozinho [...]. 

Parece-me uma indicação demasiadamente e hermeticamente fechada 

numa semântica, no mínimo simbólica, que possa induzir a que mais nenhum 

autor (sujeito-criador) trabalha exclusivamente sozinho. Como outra opção 

interpretativa, o autor poderia estar metaforicamente indicando uma modificação 

acentuada no processo criativo, mas neste particular e em muitas outras 

circunstâncias, o Direito não permite metáforas e sua interpretação literal pode 

conduzir a uma mantrificação performática.O autor, no mínimo, correu risco 

demasiadamente alto e pode ter sido prejudicado com esta definição na 

interpretação de sua ideia, pois pode conduzir a que seu texto seja interpretado 

como um mantra performático que pode conduzir a perniciosas utilizações.  

No mais, aproveito para tomar de exemplo entre os citados, sem 

desmerecer os demais, todos essencialmente significativos, a questão dos 

programas de TV, que traz um particular interesse na sua análise. 

Antes de tudo, é importante indicar que os programas que possuam 

interatividade promovem uma relação indireta no processo criativo, ainda que o 

público não defina que caminho uma obra deva necessariamente seguir, dando 

muitas vezes somente um norte677. 

Por outro lado, a técnica de discussão dos denominados group 

discussions de empresas produtoras e emissoras de TV que buscam identificar 

quais os movimentos que poderiam melhorar audiência de programas, em 

especial telenovelas é bastante mais invasiva do/no processo criativo. Neste 

mesmo sentido, a simples condução de uma telenovela por parte do resultado da 

audiência pode conduzir a história para um ou outro caminho. 

Isto porém não significa que o público escreve o texto, determina os 

cenários e os diálogos. O que ocorre é uma maior percepção imediata dos efeitos 
                                                

677 Programas como No Limite, Big Brother Brasil, Você Decide, The Voice, A Fazenda, 
todos formatos televisivos que fazem uso da interatividade como elemento de conexão com 
o público. entre diversos outros. Ocorre que, entre estes, o grau de criação que atua em 
decorrência do direcionamento do público não é tão acentuado.  
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da criação o que pode gerar distintas soluções dramáticas. Ora, uma novela que 

fosse escrita e publicada por meio de periódicos no século XVIII ou XIX 

possuiria as mesmas condições. Não há neste sentido, uma variação tão acentuada 

do ponto de vista da relação entre sujeito-criador e destinatário da criação do 

ponto de vista da hermenêutica da criação artística, senão uma maior 

possibilidade de acesso e mais tecnologia envolvida no processo. 

Ocorre porém que os processos de influência que significativamente 

poderiam conduzir aos prejuízos no processo criativo também estavam presentes 

no surgimento do direito de autor. É bem verdade que os meios tecnológicos 

ampliam a possibilidade de acesso, não só às obras, mas também, na 

contemporaneidade, a movimentos de transitoriedade criativa. Por outro lado, 

dispensar a figura do sujeito-criador peremptoriamente me parece, para 

dizer o mínimo, altamente inadequado. 

Por outro lado, esta tendência a forçar uma criação coletiva como 

pedra fundamental da nova criação, ainda que sob distintas formas, por meio da 

autoria colaborativa ou mesmo de reuniões coletivas para processos criativos, 

parece ignorar o valor do individualismo nesta seara que, afinal, não é pernicioso 

nem mesmo contrário ao processo criativo. 

Não se pode esquecer que as mais relevantes e significativas obras da 

literatura universal e das artes plásticas, somente para citar algumas modalidades 

de criação, decorreram de processos criativos individuais. Nem mesmo as 

atividades musicais que permitem uma participação mais coletiva, não são 

necessariamente consequência de um processo de criação coletiva 

obrigatoriamente. 

O que efetivamente ocorre é que há modalidades artísticas mais 

voltadas à uma natureza coletiva e outras menos. Isto inclui as atividades em si 

mesmo e os processos de composição/criação e de interpretação. 

Ora, nas atividades musicais de estilo popular, o processo criativo 

pode ser individual, em dupla ou coletivo, e isto não implica em nenhuma 

desvalorização de mérito ou de possibilidade criativa. Já nas composições de 
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música erudita, o modo tradicional de se observar o processo criativo é o 

individual, o mesmo ocorrendo, também, com a literatura universal. É portanto, 

evidente, que pelo simples fato de existirem compositores de música erudita 

individualmente criadores geniais ou de escritores de obras clássicas da literatura 

universal não se pode nem deve desvalorizar o processo criativo individual. Em 

composições de gêneros populares como samba é comum a coautoria, o mesmo 

não ocorrendo com composições clássicas, não sendo identificada nenhuma 

coautoria nesta categoria. Pode ser que os compositores clássicos tenham um 

perfil mais individualista e centralizado na própria compreensão de mundo. Não 

há efetivamente nenhum mal nisto.   

O sujeito-criador apresenta-se em sua maior plenitude nas 

profundezas de sua individualidade, pois não se pode esquecer que o processo 

criativo individual possui (em tese) mais facilidade para ser concebido, para dizer 

o mínimo, e é mais profundamente (e talvez mais facilmente) alcançado na 

individualidade. O sujeito-criador que precisa expor ao coautor um processo 

criativo necessita fazer uso da linguagem para “sair de si como indivíduo” e 

somente posteriormente receber o contributo do coautor, o mesmo processo se 

dando na coletividade mais ampla. Assim, na essência, do ponto de vista da 

hermenêutica do processo criativo, não há dúvidas que a criação mais diretamente 

relacionada e concatenada com o processo interpretativo-criativo será a criação 

individual, o que afasta ideias equivocadas de Branco Jr. e Miguel Jost (a seguir 

citado), somente para citar alguns. O processo internalizado e profundamente 

analítico, individual, prescinde de “tradução interpretativa” para um terceiro que 

venha a atuar como coautor. 

Desvalorizar o sujeito-criador individual é esquecer da história da 

literatura, das artes plásticas (e das artes de um modo geral) e do contributo de 

uma série de sujeitos-criadores o que não significa, insisto, em reafirmar a visão 

perniciosa, demasiadamente proprietaristas e desvinculante do processo 

individual-criativo. Uma coisa é defender o sujeito-criativo, outra é alardear esta 

defesa em interesse próprio como se vem observando nos exercícios indevidos da 

apropriação do sujeito-criador. 
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Neste sentido, discordo também da declaração que cito deJostpara a 

série de Videocasts denominada A morte do pop star: 

Desde as teorias pós-estruturalistas e já fazem (sic) cerca de 140 anos isso, a 
questão do autor vem sendo debatida frequentemente  [...] já sendo afirmada, né, a 
morte do autor. A autoria hoje com certezaé um processo fragmentado; é um 
processo plural; é um processo de colaboração; a gente não tem mais como 
identificar um sujeito fechado [...] assim como a gente perdeu toda a referência na 
sociedade daquela questão do homem branco eurocêntrico, heterossexual, chefe de 
família  [...] quando cai ele, cai toda esta ideia de autoria também [...]678. 

As indicações de Jost, por não permitirem uma abertura para o 

processo criativo individual, propõem um fictício rompimento paradigmático que 

ainda não ocorreu e, data vênia, não se trata de antecipação cientifica do autor, de 

descoberta visionária, mas de equivocada interpretação analítica do que é a 

autoria na contemporaneidade. Ela é concomitantemente plural, colaborativa, 

participativa, mas sem detrimento do processo individualista com origem na 

concepção do sujeito-criador uno e indivisível. Ainda se cria sozinho, e muito. E 

muito profundamente.E, na maioria das vezesm muito mais profundamente do 

que no processo colaborativo. Portanto, o processo criativo nãoé um processo 

plural ele pode ser um processo plural. Ele não é um processo colaborativo, ele 

pode serum processo colaborativo. A declaração de Jost pode ser somente mal 

interpretada considerando a sua oralidade, mas a contundência das palavras e a 

citação em base científica justificam a sua indicação com as críticas que 

apresento. 

Não foi percebido por Jostcomo também não o foi por muitos outros 

pensadores e teóricos, que o sujeito-criador pode exisitir em concomitância com 

um “novo” sujeito. Alegar que faz muito tempo que a figura do autor já não é a 

do autor romântico (se é que foi esta a figura que pretendeu desqualificar Jost) 

faltou uma compreensão de que a imersão no processo de recepção da cultura se 

faz no âmbito do círculo criativo. O que pretende Jost é impossível na 

                                                
678 “Série de vídeocasts denominada “A morte do pop estar”, episódio #1 com Miguel Jost, 
acessado em 21/12/13 disponível em http://www.youtube.com/watch?v=65MW1f63h0s . 
Produzido por Fórum de mídia livre; Movimento música para baixar; Coletivo Mundi. (cc) 
Blog Garganta. Trata-se de exemplo significativo de coleção de enunciados que podem ser 
caracterizados como mantras performáticos que merecem acentuado filtro hermenêutico em 
cada um de seus episódios. Veja-se, com atenção os produtores dos vídeos para uma mais 
acentuada percepção da ideologização dos mantras que atravessam cada um dos episódios.   
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compreensão da hermenêutica sem a transformação do sujeito-criador individual 

em um verdadeiropária do processo criativo em detrimento de toda a 

coletividade criativa. Aliás, numa simples operação aritmética se estaria diante de 

um exército de párias não criativos, sem a possibilidade de serem sequer 

considerados autores de qualquer criação que fosse.  

Por outro lado, as novas tecnologias ou mesmo a possibilidade 

criativa da contemporaneidade abriu uma perspectiva de criação mais ampla por 

possibilidades de novas visões do conceito criativo, o que nunca, porém, afastará 

o sujeito-criador de sua centralidade do núcleo duro criativo, pois o mínimo 

contributo existente por parte de um sujeito-criador decorrerá de sua 

Weltanschauungo que conduz a uma percepção individualista, ao menos na sua 

versão de sua pequena participação em obra de maior magnitude. Por estes 

fatores, não posso estar de acordo com sentenças que sejam indicativas de um 

rompimento paradigmático que ainda não ocorreu, que somente poderá ocorrer 

(que é a possibilidade do processo criativo tornar-se eminentemente e 

eventualmente coletivo/plural) e que, uma vez que ocorra, nunca afastará o 

sujeito-criador - visto como um indivíduo - da possibilidade do exercício criativo, 

pois o homem nunca terá alma plural, nunca terá subvertida a sua essência 

biológica a uma pluralidade, sua personalidade nunca emanará de forma coletiva, 

e todas as discussões que, na percepção deste mesmo estudo, a leitura que se faz 

deles, a interpretação passará por uma percepção do indivíduo como essência 

humana. A relativização do processo criativo, porém, não permite o afastamento 

do indivíduo da possibilidade de criação. 

No sentido do que exponho, mas com um viés um pouco mais 

econômico (pois trata de indicar a remuneração como elemento significativo), 

Merges baseia uma relação de causa e efeito que indica que o direito de autor 

deve ser compreendido sob o olhar do criador individual pois o processo criativo 

é essencialmente individual ou moldado na concepção criativa de pequenos 

grupos, no que o autor está completamente correto: 

Porque os direitos são associados com os indivíduos, são mantidos por indivíduos 
(pessoas físicas). E uma remuneração-reivindicação do indivíduo é precisamente o 
caminho certo para reconhecer a criação de ativos e propriedade intelectual 
dignos. Criatividade ainda é, na maioria dos casos, um intento individual (ou de 
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um pequeno grupo). Uma reivindicação apoiada pelo estado individual é o meio 
adequado e apropriado para recompensar o trabalho criativo679. 

O mesmo não pode ser dito – quanto à criação individualizada - do 

processo criativo eminentemente surgido no âmbito das sociedades simples e 

comunidades nas quais modos de fazer, de atuar, obras e expressões culturais 

tradicionais surgem como resultado cultural de todo o grupo social. Nestas 

circunstâncias o processo é coletivizável e tem outra razão de ser. Em primeiro 

lugar ele não decorre de um fundamento em que um criador constrói o processo 

criativo. Assim, o modo de atuar de sociedades simples como sociedades 

indígenas possui esta característica, sem detrimento de uma individualismo 

também concomitante. Ou seja, também é permitido o processo individual.Por 

outro lado, o coletivismo pode ser o fundamento de algumas sociedades como 

ponto de partida, como fundamento maior de tal sociedade como é o caso do 

surgimento das Molas do povo Kuna do Panamá680. Ali, naquele grupo, a criação 

das Molas nasce como criativa e, de fato, o conceito de surgimento coletivo-

espontâneo permeia o imaginário daquela sociedade. Isto não é o que ocorre, ao 

menos ainda, na sociedade complexa – ao menos até hoje. Assim por mais que se 

admita que há um processo acelerado de novas formas de composição criativa, 

não ocorreu um rompimento efetivo como modelo e mais, ainda que tivesse 

ocorrido, a concomitância seria plenamente admitida. 

Curiosamente a análise da possibilidade de criação coletiva ( e, no 

sentido das sociedades simples, de difícil alcance da autoria) e o enquandramento 

desta concomitantemente em sociedades simples reafirma a hipótese desta mesma 

concomitância nas sociedades complexas, como é o caso. Ao invés de afastar o 

conceito de criação individualizada, o que se vê é uma aceitação de uma 

concomitância na concepção criativa. 

                                                
679  Tradução do autor para: Because rights are associated with individuals, are held by 
individuals. And an individual  reward-claim is precisely the right way to recognize the 
creation of IP-worthy items. Creativity is still, in most cases, an individual (or a small-team) 
affair. An individual state-backed claim is the appropriate and fitting way to reward 
individual creative labor.MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Harvard 
University Press. Cambridge/London, 2011. Why IP rights? p. 293. 
680 A este respeito, ver a minha dissertação de Mestrado denominada: Tutela das expressões 
culturais tradicionais, depositada na FDUL no ano de 2004. Sobre o conceito de tutela 
coletiva de direitos relacionados ao folclore e conhecimento tradicional cabe indicar a Lei 20 
do Panamá que propõe uma proteção por meio de direitos de natureza mista.  
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Portanto, o homem criativo participativo e a sua própria visão de 

mundo estãoainda presentes na parte que lhe caberá na criação, ainda que 

amplamente coletiva ou colaborativa. Sempre se poderá socorrer a uma criação 

individual. Nas sociedades simples não há individualidade criativa, muitas vezes, 

pela impossibilidade de alcance da criação (pela atemporalidade e pela tradição) 

ou pelo fato de que a oralidade conduz a uma interpretação-criação, em 

detrimento do processo criativo individual. Por outro lado, há grupos que aceitam 

a concomitância dos processos, que é como deve ser.  

Portanto, não houve na contemporaneidade, uma despersonalização 

na essência do ser que conduzisse a uma criação que fosse, na sua essência, uma 

criação coletivista obrigatória. Não há empréstimo de uma Weltanschauungpara 

uma coletividade como regra geral ou como fundamento criativo da sociedade 

contemporânea. 

Este aspecto não possui qualquer vínculo com a relação existente 

entre os sujeitos–criativos e os destinatários do processo criativo ou do entorno 

que compõe o círculo criativo, pois esta circunstância é vista sob um outro 

aspecto. O âmago do processo criativo está em um sujeito-criativo, identificável 

ou não, atuante em conjunto ou não, atuando em colaboração ou não. 

Dizer que isto deixará de acontecer é dizer que o homem deixará de 

ter consciência de si mesmo, ou mesmo a possibilidade de agir por conta própria 

ou como indivíduo, mesmo que (teoricamente) se relativize o sujeito. Não se 

penetra no individualismo do ser humano e de seu mais profundo ser, somente 

quem pode extrair o processo criativo será este próprio ser. 

Tudo isto está na essência do humano. É pretencioso e altamente 

ideologizada a ideia de que o sujeito-criador não pode mais ser um 

indivíduo(que até hoje não se identificou corretamente, no âmbito do direito de 

autor) e que somente criará com outros. 

Ele sempre será o indivíduo e poderá coletivizar e tornar colaborativa 

a sua participação, mas nunca em detrimento do seu individualismo. E isto não 

significa não estar atento a uma reavaliação do sujeito-criador, mas perceber que, 
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do ponto de vista do direito de autor nunca se pretendeu compreender o real 

sentido do déficit filosófico sem qualquer verniz ideológico ou combatente de 

linhas opostas681682. 

O direito de autor surgiu como fundamento de proteção individualista 

porque o sujeito-criador estava sendo descoberto e não necessariamente como 

consequência a um gênio artístico egocêntrico infalível. O sujeito-criador, como 

já indiquei, surge como tal no cogito cartesiano e não somente com a 

formalização das leis de direito de autor, o que faz com que a análise de que  

direito de autor teria sido romantizado noséculo XVIII não campanha a ideia da 

evolução da subjetividade e da consciência como valores humanos. A atribuição 

da condição de autor naqueles idos da história, com todos os seus problemas 

decorrentes e com todos os seus equívocos que eu mesmo venho apontando, deve 

ser vista como uma valorização da figura central do pensamento: o próprio 

homem. O sujeito que pensa, cria, interpreta e merece consideração pelo Direito. 

E cria, efetivamente, na sua mais profunda individualidade, uma vez que 

constatou-se a evolução do sujeito, também esta ideia. Ora, no contexto da 

transmissão da cultura por meio da literatura oral havia uma confusão entre 

autoria e interpretação fato que, curiosamente, também vem ocorrer na 

                                                
681Para nós, o grande desafio do direito autoral seria o de superar o atual paradigma da 
titularidade estável a uma entidade, pessoa física ou jurídica, para incidir sobre as relações 
intersubjetivas, sobre os fluxos de informação em redes. CARBONI, Guilherme. Autoria 
colaborativa na economia da informação em rede: novos fundamentos para o direito 
autoral. Quartier Latin. São Paulo, 2010. P. 154. 

682Aliás, é possível que em determinados aspectos haja uma nova re-valorização da figura do 
autor (sujeito-criador) pela sociedade. Há inclusive, um fluxo de informação paradoxalmente 
dinâmico na sociedade tecno-comunicacional que decorre de uma certa des-dissertalização 
das comunicações, em que a palavra escrita vem sendo susbtituída por uma comunicação ao 
mesmo tempo, menos rigorosa (na qual predominam corruptelas de linguagem, tais como: kd 
vc? qto tempo!1 bj!) e , mesmo que não seja oralizada em sua totalidade, vem sendo 
substituída por outra formas de comunicação tecnológica sintética (como a proliferação de 
vídeos curtos, fotografias e símbolos tais como o curtir da rede social Facebook). Susbtituir 
o processo criativo efetivo ou admitir a inexistência dele não pode ser o grande paradigma, 
ainda mais em uma sociedade em que a comunicação se dá fortemente como pela forma 
indicada. Mas de fato, não há qualquer originalidade em curti!, acordei de mal humor, dia 
lindo de sol, reunião de família, encontro de velhos amigos queridos, ou expressões desta 
natureza sob a forma de legendas ou expressões que pudessem ser consideradas criativas, 
seja para pontuar fotos, vídeos, comentários ou qualquer outro elemento textual, fotográfio 
ou de audiovisual de redes sociais, tais como Facebook, LinkedIn, Twiter, Instagram, etc. 
Interpretar estas expressões como se fosse um processo criativo é altamente pernicioso para 
o processo criativo, seja individualizado/individualizável, seja coletivo, seja colaborativo.  
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contemporaneidade, pois uma espécie de discurso não dissertativo pasosu a 

dominar a comunicação na sociedade. Ou seja, não porque a sociedade voltou aos 

tempos da oralidade como manifestação comunicativa, mas porque as formas de 

se comunicar começam a demonstrar-se muito pouco escritas, como é o caso das 

trasnferências de arquivos sonoros, fotográficos, audiovisual e, quando escritos, 

de forma sintética e, as vezes, limitada pelos meios de comunicação da sociedade 

tecno-comunicacional.  

Por outro lado, o que pretendem alguns grupos demasiadamente 

libertarianistas é esvaziar o conceito de criação concebido no individualismo e 

atribuir a questão do direito de autor exclusivamente a questões de ordem 

econômica visto que muitas empresas – especialmente em sistemas mais 

permissivos, como o dos países de copyright – acabam ocupando o espaço que 

socialmente e originalmente, em algumas concepções, deveria ser ocupado pelos 

sujeitos-criadores, “pessoas de carne e osso” e além de tudo, identificáveis. 

Outra tendência é o esvaziamento do conceito do que é o autor 

(sujeito-criador) pela impossibilidade decorrente do avanço tecnológico, 

tornando-se este um impeditivo da condição antropológico-filosófica do que é o 

autor (sujeito-criador) 683 . O que pretendo afirmar é que ainda que haja 

efetivamente um certo esvaziamento do conceito e da figura do autor no direito 

de autor, aquele a quem tenho denominado de sujeito-criador (e que aqui indico 

também ser autor para fazer a comunicação mais efetiva ao seu esvaziamento, em 

oposição ao termo que proponho), este esvaziamento não é um esvaziamento 

estrutural na sua totalidade. Insisto:o autor ainda é considerado autor (sujeito-

criador), ainda que haja outros personagens que ocupem o seu lugar na 

consideração social da denominada por Gui Debord sociedade do espetáculo, 

como as personalidades instantâneas de reality shows e os wannabes em geral. 

                                                
683Ora, o avanço da tecnologia importa e, em especial, quando se afirma que há algo errado 
quando há uma judicialização excessiva dos conflitos algo de errado há na concepção do 
direito. Ora, quando as companhias fonográficas veem por bem acionar judicialmente parte 
de sesus consumidores, algo parece estar equivocado no Direito. Muito diferente disso é 
dizer que o autor deixa de ser autor porque há meios tencologicos para ciracoes 
colaborativas ou coletivas com mais opções. São situações totalmente distintas e que não se 
comparam. 
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As considerações que pretendem esvaziar a figura do autor atribuem-

lhe uma posição de orfanidade, já que a tendência é a atribuição de obras 

colaborativas e como parte do mercado de direito de autor é dominado por 

grandes grupos econômicos ou mesmo entidades de gestão coletiva.  

Aliás, não há porque afastar-se a condição e possibilidade de um 

autor identificável resistir à tendência da figura contemporânea do autor-

anônimo-colaborativo. 

O autor (e aqui trato o autor como o sujeito-criador genericamente e 

não o autor de autor de obras literárias) ainda é (socialmente bem) considerado, 

ainda há um apreço social, ainda há a consideração do gênio criativo. Ainda se 

respeitam as figuras de Beethoven, Villa Lobos, Freud, Machado de Assis, 

Darwin, Picasso, Niemeyer, dentre muitos outros. Ainda existe um 

respeitabilidade inerente a estes criadores, os quais acabam sendo personagens de 

sua própria história. 

Neste sentido, a possibilidade de criação por meio de obras 

colaborativas, para citar um exemplo, não impede a respeitabilidade inerente a 

um autor que se pretende considerar como um ser criativo que trouxe um aporte – 

mais ou menos significativo – ao mundo 684. Entendo que, desta forma, por mais 

que o conceito de obras colaborativas ou qualquer outra forma de difusão do 

processo criativo (pois é disto que se trata) seja uma tendência num presente e 

futuro próximo, não há que se falar em um deslocamento do eixo 

representativo do que é um autor (sujeito-criador) e da respeitabilidade 

inerente ao mesmo por conta desta nova modalidade que, no meu entender, 

decorre principalmente dos avanços tecnológicos e, em segunda linha, das 

difusões ideológicas e ideologizadas. Ou seja, não vejo condições que exijam 

um reposicionamento de toda a condição criativa a uma sistemática criativa 

primordialmente de obras colaborativas, em decorrência desta simples 

                                                
684 Aqui cabe outra crítica aos julgadores brasileiros e à teoria da decisão. Não se pode 
confundir a respeitabilidade, no caso do direito, da condição do autor, com a respeitabilidade 
decorrente da autoridade do julgador. A autoridade do julgador decorre do cargo que ocupa e 
não da condição de ser criativo. Esta parece ser uma confusão reinante no campo do 
processo da teoria da decisão em “ vigência” no Brasil.  
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possibilidade e potencialidade atual. O ganho de terreno da concepção das obras 

colaborativas foi, fundamentalmente, consequência do avanço tecnológico, e não 

de uma reapreciação filosófica.  

Dito de outro forma, por razões diversas, o autor individual, o 

sujeito–criador, continuará existindo também por uma razão de interesse social 

em ser considerado o autor de determinadas descobertas, invenções e, 

obviamente, no que aqui interessa, criações do universo artístico, cultural e 

científico. Também, e não somente por isto, saliente-se.  

Ora, o apreço social é uma mola propulsora da consideração do 

sujeito-criador, que o estimula e o faz integrar o universo com a posição de autor. 

O autor quer ser autor. E quer ser assim considerado. E os que o veem também o 

desejam. 

Digo isto porque o autor que não deseja a consideração social ou o 

reconhecimento pode criar e aparecer de outra forma à sociedade, por meio de 

pseudônimos 685 , de grupos pseudônimos (Bourbaki 686 ) ou mesmo de 

coletividades que não pretendem uma individualização criativa (caso do grupo 

cubano de música experimental do ICAICC 687). Pode ainda aparecer fora da 

                                                
685Como o fez Chico Buarque para “driblar” a censura nos anos 1970 fazendo uso do 
pseudônimo Julinho da Adelaide. 
686  Por volta da década de 30 do século passado, um grupo de matemáticos, mais 
precisamente Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Delsarte, Jean Dieudonné e André 
Weil), desenvolveu uma série de teses matemáticas  reunidos sob o pseudônimo denominado 
Bourbaki. 
687  O processo criativo pode ser tão originalmente pluralizado que é curioso notar que 
algumas vezes se puede testemunhar processos criativos essencialmemte coletivos, como se 
pode observar nas declarações dos participantes do grupo de experimentación sonora del 
ICAIC. En una parte del libro que cuenta la historia del grupo, en la cual se entrevista a 
Silvio Rodrigues, este declara: Estar al lado de compositores como Pablo (Milanés), como 
Noel (Nicolas) que enfocan un tema no como lo enfocas tú, sino desde otro ángulo y que te 
hacen meditar y tu dices: “coño, que interesante, qué bien” eso también se enriquece. 
Tuvimos experiencias colectivas de composición, como por ejemplo el caso de Cuba va, en 
que nos dimos una tonalidad. Vamos a hacer esta canción en ton mayor y vamos a hacer 
una estrofa cada uno. [...] Entonces nos fuimos a nuestras casas y cuando regresamos al día 
siguiente cada uno tocó su parte y, por lógica, todos supimos qué orden debía tener cada 
una. Empezamos con la de Pablo, seguimos con la de Noel y terminamos con la mia que 
tenia un carácter un poco más conclusivo. Y nada, las pegamos y parece una canción escrita 
por una sola persona. Fijate qué compenetración teníamos en ese momento. Estábamos muy 
unidos, escuchando la misma música, tocando todos los días las canciones del otro. 
SARUSKY, Jaime. Una leyenda de la música cubana – grupo de experimentación sonora 
del ICAIC. Editorial Letras Cubanas. La Habana, 2006. Também a este respeito ver o texto 
DRUMMOND, Victor Gameiro. Obras musicales de naturaleza plural. VIDE, Carlos Rogel 
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condição de autor - é o autor “não autor” - aquele que cria e atribui a sua própria 

criação a condição de obra anônima, seja por razões inerentes a des-

necessidadeou des-interesse na consideração social, por receio ou por experiência 

empírica da autoria-não autoria. 

Por outro lado, num universo contemporâneo em que a vulgarização 

do saber, a difusão da ignorância, a sistematização dos assuntos de menor valor 

científico e qualitativo passam a ser imperantes na massa comunicativa por saber 

incipiente, a figura do autor (que ao que parece se quer denominar de) 

setecentista, oitocentista ou romântico, é um alento para as massas, para dizer o 

mínimo. 

Numa sociedade em que há supervalorização dos wannabes, selfies e 

outros anglicismos que denotam a prevalência da tecnologia, da comunicação de 

massa, da mediocrização em massa dos “produtos” culturais a figura do sujeito-

criador, visto sob um olhar tradicional não somente deve ser alcançada do ponto 

de vista da hermenêutica da criação artística, mas também precisa ser valorizada, 

compreendida, por um aspecto, no mínimo, de saúde social. 

A sociedade contemporânea não poderá suportar a inexistência do 

sujeito-criador individual que possa atuar defendendo suas ideias e fundamentos 

lógicos, suas criações artísticas. Portanto, a concomitância entre um “novo autor” 

que seja o sujeito-criador colaborativo688 com o sujeito-criador tradicionalmente 

considerado (porém revisto) é possível, razoável, esperada e, numa perspectiva de 

esvaziamento dos representantes do saber tradicional, necessária para a 

contemporaneidade. 

Assim, muitas perguntas continuam presentes. Quem é o autor 

(sujeito-criador), do ponto de vista da sociedade? Que local ele ocupa no 

imaginário social? Estas perguntas me parecem fundamentais do ponto de vista 

da atribuição de algum direito a quem, em determinadas circunstâncias, 
                                                                                                                                                  

. Editorial Reus. Madrid, 2012. p. __  

688 Ou atuante de qualquer forma que seja sob um leito criativo contemporâneo e cuja 
concepção autoral seja vanguardista ou simplesmente menos tradicional da já conhecida 
criação autoral individual. 
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possibilita um relacionamento com o universo das possibilidades ideológicas e 

conduzem a expressões de alguma forma, as obras artísticas. 

O sujeito-criador deixa, muitas vezes, de ser o criador e passa a ser 

um personagem de si mesmo, o que conduz a uma série de personagens 

contemporâneos. Mas não deixa de serimportante a consideração social que 

contemporaneamente vai sendo atribuída ao sujeito-criador. Cada vez mais, 

mesmo com o advento de novas possibilidades de criação (obras colaborativas, 

criações à distância, etc.) e mesmo com o advento de atribuições de titularidades 

a grupos econômicos (com o esvaziamento da figura do sujeito-criador, por 

exemplo, nas casas produtoras de programas de computador – software houses - 

ou dos grandes conglomerados já fartamente indicados) ainda se valoriza a figura 

do sujeito-criador. Ainda se permite considerar o sujeito-criador (neste sentido, 

seja o criador intelectual ou o artista) alguém que possui destaque pelo seu 

contributo social, mesmo em tempos de esvaziamento de sua real posição pela 

dominação, cada vez maior das personalidades midiáticas instantâneas, que 

parecem ocupar parte demasiadamente significativa do imaginário social 

disponível.  

Ou seja, a forma de obras colaborativas não surge somente como um 

elemento decorrente de uma crise do autor (sujeito-criador) contemporâneo, mas 

essencialmente (insisto) da possibilidade tecnológica de uma criação coletiva, de 

tal modo implementada que a autoria passa a ser uma espécie de (quase)autoria 

impessoal. O contributo tecnológico é que conduziu a uma reapreciação da 

condição subjetiva, neste caso e deve ser assim interpretdo. Em algum sentido, 

como indiquei, as obras colaborativas assemelham-se às obras de origem 

folclóricas ou tradicionais que, mesmo que tenham uma origem individual, 

acabam, perdendo esta individualidade pela tradição e pela apropriação coletiva 

do processo ou do resultado da criação. E aqui não estou me referindo à tradição 

no sentido gadameriano, mas a tradição no sentido antropológico de entrega de 

algo de um grupo a outro, no contexto da tutela das expressões culturais 

tradicionais. 

Isto não significa dizer que as obras colaborativas não possuem um 

valor intrínseco e que conduza a uma nova consideração do sujeito-criador, mas 
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entendo que a condição e o interesse no autor ainda se manifestará ao menos por 

longos períodos históricos que a nova modalidade – tecnologicamente importante 

– ainda irá amadurecer. Neste mesmo sentido, não se pode esquecer o fato de que 

ao autor é facultado pelas legislações de muitos países, a condição de se 

apresentar ou não à sociedade e que o conceito de obras colaborativas já está 

implícito a esta condição, o que, mais uma vez, mostra que neste aspecto, as 

obras colaborativas não representam um rompimento paradigmático como parece 

ser defendido por alguns autores689. 

No mais, o sujeito-criador, visto como um autor tradicional ou 

conservador, pode também participar, na condição desta autoria impessoal, do 

processo criativo sem afastar ou inibir a sua possibilidade de criar também 

individualmente, podendo ser apresentada esta experiência, como experiência 

empírica. Não lhe é feita uma determinação de escolha definitiva como autor a 

partir de então, ainda que uma vez que tenha participado de uma obra 

colaborativa, não poderá destacar a sua participação. Um mesmo sujeito-criador 

individual pode ser um colaborador do processo de autoria colaborativa, sem 

qualquer impedimento para tal concomitância prática, inclusive. Ora, se esta 

concomitância pode ser vista sob um olhar pragmático, de um sujeito, um 

indivíduo, pode ser vista sob o olhar de toda a potencialidade de sujeitos-

criadores, o que significa dizer que todos os sujeito-criadores em potencial são 

individualmente potenciais e colaborativamente/coletivamente potenciais. A 

própria concomitância nestas posições já afasta a narrativa possível e defesa de 

um rompimento paradigmático em detrimento do sujeito-criador individual. 

Outra crítica feroz e contumaz feita aos sujeitos-criadores, ou ao 

conceito de autoria – ou ainda, a representatividade daqueles – acaba decorrendo 

também do fato de que muitos são representados de forma a atribuir uma 

legimidade relativizável, por razões ideológicas ou econômicas. É o caso das 

entidades de gestão coletiva e editoras musicais, somente para citar alguns 

exemplos. 

                                                
689  Especialmente por tendências mais libertarianistas, tais como Branco Jr., Jost entre 
outros. 
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Ocorre, porém, que o autor, sujeito-criador, que é representando por 

mandatários de entidades de gestão coletiva, por exemplo, não deixou, em 

nenhum momento de estar inserido no círculo criativo e, portanto, não deixou de 

ocupar o mesmo espaço que antes ocupava690. Se há uma maior incidência (e há) 

de outras circunstâncias, estas devem ser analisadas sem uma exclusão da figura 

do sujeito-criador, pois a filosofia não permite o deslocamento com eficácia deste 

fato por uma simples razão de argumentação teórica e improdutiva. 

Trata-se de merasargumentações para afastar a condição do sujeito-

criador. Veja-se, por exemplo, os temas mais correntes que tem como o objetivo 

“des-sujeitar” o sujeito-criativo: 1) a atribuição de titularidades de direito de autor 

a grandes grupos econômicos, especialmente no sistema de copyright; 2) o 

exercício de representação pelas entidades de gestão coletiva (já indicado); 3) 

novos modelos de criatividade e participação do sujeito, verbi gratia, obras 

colaborativas. 

Mesmo com estas circunstâncias não há de se analisar o sujeito-

criador como um não-autor ou um autor que deve ser menosprezado em sua 

concepção de criador individual. 

Brevemente, veja-se porque, tomando proveito dos temas correntes 

acima indicados. 

A atribuição de acentuadas titularidades a grandes grupos econômicos 

é um problema (ou melhor dito, um sintoma) da crise do direito de autor 

contemporâneo. 

Se há uma atribuição efetiva e demasiada, isto ocorre porque o(s) 

sistema(s) foram arquitetados ou sucessivamente desenvolvidos com este 

objetivo. O resgate da figura do sujeito-criador traz a possibilidade de apontar 

quando há excesso nesta consideração e atribuição de titularidades por razões 

estruturais sistemáticas. Nisto a hermenêutica da criação artística aponta uma 

direção precisa, pela compreensão do círculo criativo. 

                                                
690Ou não deixou de ter que ocupar o mesmo espaço que deveria também ter ocupado. 
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No tocante às entidades de gestão coletiva, é certo que parte delas 

adquiriu, artificialmente, uma legimitidade artificialmente alcançada pela 

arquitetura historicamente construída pelo direito de autor e pelos seus agentes 

atuantes, muito em decorrência do déficit filosófico do direito de autor. Neste 

sentido, há entidades que hoje se utilizam de mantras performáticos da 

representatividade dos sujeitos-criadores mas, em verdade, fazem uso de tal 

legitimidade em benefício próprios como instituições ou em nome de sujeitos-

criadores, mas representando grandes corporações ou grupos econômicos, como é 

o caso de entidades de gestão coletiva que atuam, por exemplo e muito 

genericamente, em nome de grandes editores musicais. Este exemplo é 

particularmente interessante pois a representação por meio de entidades de gestão 

coletiva de editores musicais coloca o sujeito-criador em três graus de distância 

entre aquele que o representa e a sua posição691. 

O problema aqui não é a representação ou não de grandes grupos 

econômicos que sejam titulares de direitos de autor, mas sim o falsear a 

representação com o fim de iludir parte da sociedade com a defesa de algo 

que não lhes corresponde. A verdade deve ser dita como efetivamente é. 

Por outro lado, a questão é que a gestão coletiva é, e continuará sendo 

a melhor – senão a única forma de exercício de uma série de direitos ou 

faculdades de direito de autor. Desta forma, o “re-vislumbramento” do sujeito-

criador, no caso das entidades de gestão coletiva, é ainda mais necessário como 

forma de reafirmar a posição e a função do sujeito-criador e para lhe garantir o 

espaço que sempre deveria ter sido ocupado efetivamente por ele. Neste sentido, 

a Lei 12.583/13 efetua uma revaloração do ordenamento brasileiro, com alguns 

                                                
691 No caso do Brasil se alcança distância ainda maior. Veja-se que no setor musical, em 
especial no exercício da gestão coletiva de direitos musicais de execução pública musical, o 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) representa as associações de 
gestão coletiva de direitos, como por exemplo ABRAMUS, UBC, SOCIMPRO, AMAR, 
entre outras. Estas, por sua vez, representam os editores musicais que, por sua vez, 
representam os compositores que fazem parte de seu casting. Do compositor ao seu 
representante perante os usuários de obras musicais abrem-se três longos espaços 
representativos, o que não ocorreria com o setor audiovisual, por exemplo. Esta distância 
fictícia demonstra a dificuldade representativa e comprova um alto déficit filosófico no caso 
particular do Brasil considerando que o ordenamento jurídico do país permitiu que esta 
arquitetura fosse montada ao longo dos anos.  
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erros e acertos, mas promove uma nova estruturação que se reflete na 

representatividade. 

Por fim, a existência de uma (ou várias) novas formas de concepção 

autoral, por si só (em especial em decorrência do acentuado grau de 

desenvolvimento tecnológico) não fazem com que o sujeito-criador (ainda que 

possa ser criticado como uma espécie de autorsetecentista, oitocentista, 

romantizado) deixe de poder ser o núcleo subjetivo central da criação humana e, 

portanto, este simples fato não induz que o sujeito-criador deixe de ser um 

indivíduo pensante em seu centro criativo humano. 

Ou seja, é plenamente possível concluir que a autoria colaborativa ou 

qualquer outra modalidade que surja pode ser concomitante aos “velhos” - porém 

não ultrapassados - modos de se criar, e que alegar que há dificuldades na 

compreensão do sujeito-criador ou que houve desvios por parte de seus 

representantes que ainda mais prejudicam o sujeito-criador ou que há novas 

formas objetiva de criar não afastam a sua possibilidade de existência nem 

mesmo a sua concomitância criativa objetiva com outras formas de criar. 

Não se pode deduzir, sob a forma de umnon sequitor que se houve 

um desvio na utilização do nome do sujeito-criador e de sua representação ou 

que, como há formas novas de se criar, a figura do sujeito-criador deixa de ser 

necessária, relevante ou mesmo, que possa ser excluída do processo criativo. 

O único argumento inconcusso na análise do direito de autor é que a 

sua figura precisa ser realmente compreendida, o que parece nunca ter ocorrido 

considerando os diversos atalhos na arquitetura engendrada ao direito de autor 

pelos seus beneficiários, os quais, muito poucas vezes, foram os sujeitos-

criadores. 

O que se deve pretender não é excluí-los do sistema, mas 

compreender quem são, que espaço ocupam e devem ocupar e dar-lhes subsídios 

para que sejam (re)incluídos no sistema, sem graves prejuízos à sociedade. Não 

se combate a doença matando o doente. 
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6.5. Os princípios de direitos de autor e o pamprincipiologismo a 

serviço de tendências conservadoras ou libertarianistas. A relação entre 

pamprincipiologismo e os mantras performáticos. 

Assim, como em muitas categorias do direito, um outro mal que 

assola as discussões inerentes ao direito de autor é a atribuição de princípios 

como método explicativo ou argumentativo para as respostas que o direito de 

autor busca. 

Esta, que é uma tendência verificada com bastante amplitude no 

Direito brasileiro e não uma particularidade do direito de autor, está bastante 

presente no direito constitucional, especialmente pela confusão entre os velhos 

princípios de Direito e os princípios de direito constitucional. 

Não tenho a pretensão de esgotar as discussões sobre os princípios de 

direito de autor, que, como temática, seria suficiente para uma tese autônoma. Por 

outro lado, vejo o tema como de grande relevância para levantar a questão da 

atribuição de princípios especialmente pelas dificuldades na sedimentação do 

direito de autor no Brasil, por ser categoria ainda em expansão doutrinária 

(quantitativa e qualitativamente), e que enfrenta  dificuldades de entendimento no 

Poder Judiciário, entre outras searas do Estado. 

De toda sorte, e não obstante à condição pouco amigável que um 

enfrentamento de um tema desta complexidade me imporia, vi por bem tratar do 

tema dos princípios do direito de autor também pela sua presença nas oposições 

entre tendências libertarianistas e conservadoras.   

Como consequência, não poderia deixar de mirar a questão dos 

princípios sem o olhar desde a perspectiva do pamprincipiologismo streckiano, 

fundamental para dar cor à discussão dos mal compreendidos-formulados e 

livremente desenhados, princípios. 

Desta forma, atribui-se a qualidade de princípio a uma séria de 

fundamentos, características, circunstâncias, institutos jurídicos como se 
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princípios fossem, instituindo o que já foi denominado por Lenio Streck, repito, 

como pamprincipiologismo692. 

O que ainda mais agrava o problema no âmbito do direito de autor é 

que ainda que não haja uma grandeamplitude de criações principiológicas, como 

é o caso do direito constitucional, do direito processual e outras categorias com 

mais abrangência e destaque por parte da comunidade jurídica, existe uma 

tendência à criação de mantras performáticos vinculados à ideia dos princípios 

(ou a princípios criados). Neste particular, devo afimar que enquanto os 

princípios são moldados essencialmente pela comunidade jurídica, os mantras 

performáticos são criados e desenvolvidos por qualquer um que deseje dizer o 

que bem (ou seria mal?) entende sobre o direito de autor e o processo criativo e 

de difusão das artes e do conhecimento. Quando digo qualquer um, refiro-me ao 

fato de que não parece ser exigido qualquer conhecimento acadêmico, científico 

ou jurídico para que venha a professar qualquer ideia ou opinião sobre os temas 

inerentes ao direitos de autor, mesmo que sejam verdadeiras aberrações jurídicas. 

Este problema em especial assola a todos os juristas do direito de autor, que se 

tornam estigmatizados em suas posições técnicas em decorrências de opiniões 

muitas vezes desqualificadas de terceiros que se compreendem e atribuem a 

condição de conhecedores dos temas autorais, considerando a sua presença 

marcante (dos temas) na contemporaneidade. E isto se dá pelo fato de que as 

relações nas quais se apresentam o direito de autor hoje são muito mais 

abrangentes e complexas do que eram no início de sua existência (ainda, naqueles 

idos, somente aplicável praticamente sobre obras literárias ou partituras – ou 

melhor dito, obras musicais). 

Assim, tal e como as pessoas comuns acreditam que podem falar tudo 

o que pensam sobre telenovelas ou canções que escutam nos rádios ou livros que 

                                                
692  O autor, em diversas obras, especialmente artigos, vem fazendo menção ao 
pamprincipiologismo, sendo fundamental a leitura do tema, pelo menos, na obra que 
findamentalmente trata sobre o assunto, que é Verdade e consenso – constituição 
hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em 
Direito, 3a edição. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009. e o artigo Hermenêutica, 
neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade dos juízes, acessado em 
21/12/13 disponível em http://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdfe em outras datas. 
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leiam, num exercício de liberdade de expressão (o que efetivamente nestes 

exemplos não necessariamente comprometeria a circulação do conhecimento), 

também existe uma tendência a se acreditar que, como o direito de autor permeia 

a realidade prática do cotidiano, qualquer um pode ter opinião sobre os temas que 

lhe digam respeito. De fato, opinião sim, o que não significa que esta opinião será 

embasada em preceitos técnicos que lhe emprestem qualquer fidedignidade. 

Nisto, quanto mais tecnicamente despreparadas as opiniões e os seus difusores, 

mais grave o desacerto sobre uma categoria jurídica que merece acentuada nova 

reflexão. 

Tudo isto não diz respeito ao que se tem dito sobre os princípios, pois 

de fato, nada de tão grave tem sido construído na doutrina brasileira que possa 

desvalorizar o ordenamento como um todo no tocante aos princípios, ao menos 

no que tenho visto por parte dos autoralistas, mas, efetivamente, o valor do direito 

de autor passa pela possibilidade de que sobreo mesmo se construam os mantras 

performáticos e, a utilização indevida dos princípios pode conduzir 

exatamanete àuma ainda mais obtusa construção artificiosa de mantras 

performáticos, pois o público das ideias do direito de autor não é mais 

somente o de juristas. Com a difusão artificiosa de uma plêiade de especialistas-

auto-crentes-desta-condição-de-si, especialmente nas redes sociais e por meio de 

outros modos de se relacionar através das tecnologias da sociedade tecno-

comunicacional, o pamprincipiologimo se torna um problema vinculado à criação 

(ou adptacao e interpretação) de ideias sob a forma de mantras performáticos.   

Portanto, há, neste caso, de se levar em conta que o público difusor de 

todo o ideário autoralista não é mais composto essencialmente de estudantes de 

direito ou de juristas, mas de pessoas sem formação em Direito. Isto agrava a 

situação de risco e conduz a que os advogados, dirigentes, empresários, juízes, 

professores e, principalmente doutrinadores de direito de autor, tenham que ser 

muito mais cautelosos nas apreciações do direito de autor, o que inclui, como um 

dos elementos, a compreensão do que efetivamente são princípios, para que, 

mesmo que de bom grado e com boa intenção, não acabem por confundir o 

(novo) público das ideias sobre o direito de autor e para que não conduza (mesmo 
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que involuntariamente, há de ser dito) a que surjam novos e se acentuam velhos 

mantras performáticos. 

Nesta linha de raciocínio, não obstante o fato de que é um direito 

altamente técnico e complexo, o direito de autor convida ao debate pela sua 

atualidade e pela curiosidade e certo glamour que desperta. Isto conduz a que a 

mantrificação pamprincipiológica performática (ou pamprincipiologismo 

mântrico-performático) seja uma belladona para o direito de autor: parece 

cosmeticamente embelezar, mas afinal, mata! 

Há, portanto, uma evidente confusão compreensiva da figura dos 

princípios, como se tudo o que se quisesse dizer sobre o Direito fosse 

efetivamente baseado em princípios e como se os princípios de Direito fossem a 

mais sacralizada e única saída para o direito de autor, numa tentativa de se buscar 

uma super-valorização de institutos de direito de autor sob a alegação de tratar-se 

de princípios, e, neste sentido, para além de uma ausência completa de 

significação do que são princípios. 

Em primeiro lugar há de se compreender que o Direito é uma ciência, 

portanto, não se pode dizer o que se quer dizer sem compromisso, ao menos, sem 

o compromisso com o conteúdo que lhe é anterior. Como ferramenta de justiça 

distributiva, com idêntico rigor, o Direito deve obedecer à sua própria origem, 

não se podendo decidir qualquer coisa como se o Direito fosse uma página em 

branco à disposição do julgador. 

Assim, doutrinador ou julgador, nenhum tem o direito (ou melhor, 

nenhum é detentor da possibilidade ou legitimidade) de preencher a tela vazia à 

espera de uma criação jurídica como se lhes fosse permitido uma criação sem a 

compreensão de seus antecedentes. Não se pode aceitar que o doutrinador, o 

cientista do Direito ou o julgador possa ter plena liberdade para dizer o que bem 

entende baseado em concepções como liberdade de criação - no caso do 

doutrinador, ou da própria consciência - no caso do julgador. Engana-se quem 

interpreta o “fazer o Direito” como um ambiente de total liberdade para se dizer o 

que se pensa sem qualquer compromisso com a realidade que o antecede. 
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O ambiente protetivo do direito de autor, por sua vez, este sim 

alcança a maior liberdade possível. Ou seja, em literatura, artes plásticas, música, 

teatro ou qualquer outra manifestação artística mais ou menos tradicional ou 

tipicamente contemporânea, é permitido ao sujeito-criador a total liberdade de 

criar e interpretar do modo que quiser. Um escritor ou artista plástico, por 

exemplo, podem, a seu único juízo, criar algo que não traz grandes inovações do 

ponto de vista estético ou da originalidade e o consequente prejuízo que irão 

alcançar será simplesmente a desconsideração como artista inovador ou qualquer 

outra análise de ordem qualitativa. Ocorre que a análise de mérito, neste caso, não 

implica em nenhuma desqualificação do ponto de vista do direito de autor. 

Já o doutrinador pode escrever e buscar produzir fontes de Direito 

uma vez que tenha (necessariamente) efetuado a devida análise do estado da arte, 

a ponto de, uma vez repetindo o que já foi dito anteriormente parecer ineficiente 

e, equivocando-se nas suas constatações (se vazias) tornar o seu próprio estudo 

em algo imprestável para a análise científica. É interessante a particularidade da 

apreensão de uma “criatividade” na doutrina do direito de autor (e, muitas vezes 

da jurisprudência) como se a liberdade criativa inerente a processo criativo  - e 

protegida pelo direito de autor - pudesse ultrapassar fronteiras para as discussões 

e narrativas acadêmicas e jurisprudenciais. 

Desta forma, não se pode analisar do mesmo ponto de vista uma obra 

musical que seja a repetição de um estilo musical consagrado cuja fórmula já se 

encontra esgotada, pois não trará malefício efetivo a ninguém, salvo melhor juízo, 

com a produção acadêmica de algum doutrinador que, por suas concepções 

equivocadas possa trazer malefício na estruturação e compreensão do direito de 

autor. Uma obra de Direito que conduz a um mal caminho produz um efeito 

nefasto (que pode ser devastador) o que implica em que o sujeito-criador no 

universo das criações do universo jurídico possui muito menos liberdade do que 

imagina. 

O mesmo ocorre com os julgadores que não possuem um grau de 

liberdade argumentativa ou criativa, devendo se submeter ao que fora já 

anteriormente julgado, sob pena de gerar ofensas ao Direito que lhes sejam 
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praticamente irrecuperáveis e, mais especificamente, sob pena de violarem o 

direito alheio. 

Dentre todas as circunstâncias que prejudicam a doutrina do direito, e 

neste caso do direito de autor, uma das que mais problemática suscitam é o uso 

indiscriminado dos princípios, como se estes fossem responsáveis pela abertura 

semântica de todas as análises do Direito. 

Os velhos princípios de Direito acabam servindo (equivocadamente) 

como contributo para o fechamento semântico em decorrência da impossibilidade 

de alcançar o Direito em toda a sua extensão, seja do ponto de vista da legislação 

ou de precedentes. Portanto, além de eventualmente ser observado como 

utilização de mantra performático (o que já seria gravíssimo), a atribuição de 

princípios pode também não se referir a nenhum princípio, senão outros institutos 

de Direito, sejam valiosos ou não. 

O já indicado pamprincipiologismo, oriundo da Nova Crítica do 

Direito criada por Lenio Streck, indica com bastante precisão os efeitos desta 

prática jurídica brasileira: 

Não é, portanto, a imperatividade da lei (juiz como “boca da lei”) ou a 
criatividade (sem limites) do intérprete que se constituem como “inimigos da 
autonomia do direito” e da democracia, mas sim, as condições pelas quais se dá a 
atribuição de sentido no ato interpretativo-aplicativo693. 

Neste ambiente, muitas atribuições de sentido decorrem dos 

“criativos” princípios surgidos no Direito brasileiro, tendo como fonte a doutrina 

ou mesmo a jurisprudência. Parte significativa da comunidade jurídica interpretou 

os velhos princípios de Direito que tinham como função efetuar um fechamento 

semântico/hermenêutico (no positivismo exegético), como tendo sido sucedidos 

por princípios de outra natureza que são os princípios constitucionais cuja 

valoração significativa não possui relação direta com os “velhos” princípios. 

                                                
693 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso – constituição hermenêutica e teorias 
discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito, 3a edição. 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009. p. 475.   
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Ocorre que o contínuo modo de estudar Direito no Brasil de forma 

manualesca contribui a que os juristas ainda compreendem os velhos princípios 

como (densa) fonte de direito e que a única diferença entre estes e os princípios 

constitucionais é a presença dos últimos nos textos constitucionais. 

O que ocorre é que o que parece pouco é fundamental. A existência 

de princípios constitucionais fortalece a ideia de constitucionalismo e deveria 

indicar com mais precisão o valor da jurisdição constitucional. Não é o que 

ocorre, pois numa confusão generalizada, evidenciando uma mescla de valores, 

insitutos, direitos, faculdades, assertivas, como se qualquer coisa que se quisesse 

valorizar em termos de direito, esteja ou não prevista na lei, deva denominar-se 

por princípio. 

Há uma supervalorização da ideia de princípio por dois fatores. 

Em primeiro lugar, criou-se a ideia de que o princípio é um criação 

autônoma (que pode ser criada mesmo “fora” do ordenamento, por um sujeito) e 

portanto, aplicável em qualquer circunstância na qual o intérprete pretenda extrair 

qualquer valor que lhe interesse. 

Por outro lado, e, em segundo lugar, há um tendência 

demasiadamente criativa a que se permitiraaos doutrinadores (e julgadores) como 

solução pragmática (decorrente da primeira razão: extrair qualquer valor) criar e 

aplicar princípios baseados na sua (plena?!) liberdade criativa. Como se criar ao 

invés de obedecer a lei (especialmente os julgadores), fosse o que se espera do 

Direito. 

Criou-se o hábito de denominar por princípio algo que, com tal 

denominação, alcançasse um statusdiferenciado na comunidade jurídica, ou 

como, novamente nas palavras de Streck, como se: 

[...] o paradigma do Estado Democrático de Direito fosse a “pedra filosofal da 
legitimidade principiológica” da qual pudessem ser retirados tantos princípios 
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quantos necessários para solvermos os casos difíceis ou corrigir (sic) as 
incertezas da linguagem.694 

É verdade que o direito de autor não é um ambiente excessivamente 

dominado por princípios, ou melhor, pelo pamprincipiologismo. 

Por outro lado, há um elemento em particular nesta categoria jurídica, 

queinsisto: é a potencial utilização de princípios sob a forma de mantras 

performáticos que pode conduzir aos riscos já indicados neste estudo: aumento do 

déficit filosófico do direito de autor; desvalorização da figura do sujeito-criador; 

utilização equivocada (dos mantras) por tendências demasiadamente 

conservadoras ou libertarianistas, “matando o direito de autor”, apesar de parecer 

o embelezar, entre outros riscos. 

Veja-se, por exemplo, quando Bittarindica que no plano nacional (do 

direito de autor) prevalecem os seguintes princípios (sic): 

o da especialidade da matéria; o da protegibilidade da forma estética original; o da 
exclusividade de exploração econômica; o da restritividade da interpretação; o da 
limitabilidade no tempo e o da tutelabilidade sob níveis distintos695.  

Bittar, não obstante ser considerado um autor incluído entre os 

pioneiros na análise do direito de autor no Brasil, numa época em que raros eram 

os autoralistas, não elencou, dentre os argumentos apresentados, um único 

princípio. 

O que denomina de princípio da especialidade da matéria é 

simplesmente a circunstância jurídica em que uma disciplina alcança denominada 

autonomia por suas características ou pela presença de institutos típicos de outras 

categorias (como em certa medida é o direito de autor e também o direito do 

consumidor, somente para citar alguns). Ora, há categorias que alcançam 

autonomia e outras não, sendo, portanto, relevante a sua compreensão como uma 

sistemática adquirida com a evolução do Direito que lhe foi sendo aplicado. Por 

isso, o direito do consumidor, que se autonomizou do direito 
                                                

694 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso – constituição hermenêutica e teorias 
discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito, 3a edição. 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009. p. 475.   
695 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor. Editora Revista dos 
Tribunais, 2a edição. São Paulo, 1999. p. 22.    
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comercial/empresarial e civil, alcançou status que o inclui em uma categoria de 

Direito à parte das quais toma de empréstimo alguns institutos e, eventualmente, 

princípios. A autonomização de uma categoria, portanto, é uma consequência de 

sua evolução e não possui nenhum aspecto principiológico. Não existe, 

rigorosamente, nenhum princípio da especialidade da matéria (do direito de autor) 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Outro exemplo é a denominada exclusividade de exploração 

econômica, que nada de princípio possui. Trata-se simplesmente da atribuição 

típica do direito de autor em que institui como fundamento para a sua aplicação, 

que o sujeito-criador ou, em outras análises o titular de direitos, possa exigir com 

exclusividade que o uso da obra da qual seja titular, seja requerido. É 

efetivamente uma densa característica do direito de autor, mas não uma ordem 

que se dá de forma principiológica com o objetivo de abrir o sentido da norma ou 

do direito aplicável. É verdade que o direito de autor se baseia fortemente na ideia 

da exclusividade, como ocorre também com a propriedade intelectual. Por outro 

lado, isto não é uma premissa absoluta (ainda que assim tenha surgido 

historicamente), considerando não somente pela evolução relativizável do direito 

de autor, mas também porque há direitos de autor que não possuem a 

característica de direitos exclusivos, como é caso dos direitos de remuneração, 

que pressupõe, como regra geral, o uso independente de prévia autorização (e 

ainda que sejam direitos de exploração, não são exclusivos). 

Devo alertar porém, em defesa do autor criticado, que, neste 

particular aspecto o conceito de direito de remuneração ainda não foi devida e 

densamente compreendido no ordenamento jurídico brasileiro, sendo certo que 

seria injusto atribuir a Bittaruma indicação de um certa supremacia da 

exclusividade como fundamento do direito de autor, que, afinal, ainda se baseia (e 

se baseava) nesta premissa. O que não significa porém, que se trate de um 

princípio. 

O posicionamento deBittar indica uma tendência interpretativa de 

linha principiológicamais conservadora, ao analisar tanto o direito de autor 

quanto os direitos conexos sob uma perspectiva consequente da atribuição de 
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convenções ou leis nacionais e daí extrair fundamentos e “falsos” princípios 

“mantrificando-os”. 

Por outro lado, o direito de autor experimentou nos últimos anos o 

aparecimento de uma nova geração de autoralistas provocadores de 

questionamentos de diversas naturezas, sendo certo que alguns trouxeram 

acentuada qualidade às discussões, outros somente fragilidade por acreditar que 

são possuidores de alguma densidade, mas propõe discussões meramente 

incipientes, fator este último que deve ser compreendido como uma construção 

do processo de conhecimento científico e que trouxe benefícios ao direito de 

autor696.É importante porém, que a construção do saber seja democrática, desde 

que amparada em noções e fundamentos científicos densos. 

Há porém uma necessidade de reflexão muito mais aberta sobre a 

aplicabilidade do direito de autor numa sociedade em que seus fundamentos ainda 

se mantém, mas a visão sobre eles precisa ser re-elaborada como fazem muito 

autores contemporâneos, entre estes Ascenção e Moura vicente no cenário 

europeu e concomitantemente brasileiro, Carboni e Souza, somente para citar 

alguns do cenário brasileiro, ePatry, no cenário norte americano.Além destes, os 

que se filiam abertamente ao sistema de licenças Creative Commons fundado 

essencialmente por Lessig, nos Estados Unidos, como é o caso de Lemos,  

Branco Jr., entre diversos outros. 

Ocorre que entendo que esta análise plural, aberta, vasta, do direito de 

autor, não pode esquecer sobre a necessidade de densificar as discussões, em um 

processo contemporâneo amparado pela hermenêutica da criação artística. Assim, 

especial cuidado merecem as discussões sobre a alegada presença dos princípios, 

                                                
696 No caso do Brasil a evolução da discussões sobre direito de autor alcançou um nível 
quantitativo inimaginável a cerca de 15 anos atrás quando se contava nos dedos das mãos os 
artigos e livros publicados sobre a matéria. Hoje cursos de pós-graduação lato senso e strictu 
senso, dissertações, teses, estudos, institutos, grupos de pesquisas e outras formas de 
desenvolvimento científico tem transformado o direito de autor em um área do Direito de 
enorme projeção, ainda que efetivamente falta a este entorno um embasamento qualitativo 
menos suscetível às ideologizações ainda demasiadamente presentes e a ausência de 
compreensão de fundamentos de mairo densidade como é o caso da ausência – quase 
desértica da filosofia – no direito de autor. Pretendo com este estudo, ao menos, promover as 
discussões sobre a filosofia no direito de autor, com a finalidade de extrair do imaginário 
alguns perniciosos pensamentos que tem prejudicado a sua evolução científica.  
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que foram, como demonstrei, mal interpretados por autorestanto de linhas mais 

conservadoras quanto libertarianistas. Um exemplo de tendência mais 

conservadora já foi apresentado. Ainda lhe faltaria, pelo menos, uma análise de 

tendência mais libertarianista. 

É o que sucede, exemplificadamente, com a situação fática que 

merece especial atenção quando Souza697 indica a existência dos cinco princípios 

aplicáveis às limitações de direito de autor: 

Assim, são cinco os princípios que pautam a determinação dos limites ao direito 
autoral, de acordo com a legislação especial: (1) ausência de fins lucrativos; (2) 
parcialidade da reprodução; (3) não ser esta reprodução a essência da obra nova; 
(4) não prejudicar a exploração comercial da obra; (5) não causar prejuízo aos 
interesses do autor. 

No que tange ao seu conteúdo, trata-se, esta compreensão de Souza, 

um modo de interpretar conjuntamente uma sistemática de limitações de direito 

de autor numa perspectiva romano-germânica influenciada pelo instituto do fair 

use norte-americano, concepção na qual não faço nenhuma oposição inicial de 

grande densidade. Aliás, muito pelo contrário, neste especial aspecto, tal 

sincretismo sistêmico pode trazer bons resultados, dependendo da forma que seja 

adotado. A demanda doutirnária é justa, em termos genéricos, e (aparentemente e 

incialmente) aplicável, em termos técnicos. Discorrer sobre seus fundamentos 

seria objeto de outro estudo698. Deve ser analisado se o ordenamento jurídico 

brasileiro comporta uma concomitância de institutos inerentes ao seu próprio 

sistema em conjunto com institutos de outro.   

                                                
697 SOUZA, Allan Rocha de. Os limites dos diretos autorais: uma interpretação civil 
constitucional, texto apresentado no XIV CONPEDI disponível em  
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/153.pdf, acessado em 
23/12/13. 
698 Também no mesmo sentido favorável a um sincretismo sistêmico entre o instituto do fair 
use e das limitações de direito de autor está SANTOS: De início cabe destacar que o 
dispositivo legal deveria conter, além das exceções expressas, uma cláusula geral 
permitindo outros tipos de uso que não prejudiquem a exploração comercial da obra nem 
causem prejuízos injustificados aos legítimos interesses dos titulares.. SANTOS, Manoel 
Joaquim Pereira dos. Principais tópicos para uma revisão da lei de direitos autorais 
brasileira, O direito autoral numa perspectiva de reforma. In: Estudos de direito de autor – 
a revisão da lei de direitos autorais. Fundação Boiteux. Florianópolis, 2010. p. 55. 
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O que importa, porém, neste momento, é a compreensão se as 

restrições que Souza indica são efetivamente princípios. E entendo que não699. 

Não enxergo nas colocações de Souzauma correta atribuição de tais 

fundamentos sob a forma principiológica. 

Talvez nomeando explicitamente cada ideia de Souzasob a forma 

princípio fique mais evidente esta inaplicabilidade (especialmente por razões 

linguísticas), pois isto levaria a existência dos seguintes princípios: 

- princípio da ausência de fins lucrativos; 

- princípio da parcialidade da reprodução; 

- princípio do impedimento de que uma reprodução seja a 

essência de uma obra nova; 

- princípio do não prejuízo da  exploração comercial da obra; 

- princípio de não causar prejuízo aos interesses do autor. 

Reitero, quanto ao conteúdo das ideias de Souza, que não é esta a 

seara para a discussão conteudística do que o autor propõe. Por outro lado, 

entendo que as suas indicações merecem as considerações de que se tratam de 

importantes condições de possibilidade para que as limitações do direito de autor 

sejam corretamente e justamente aplicadas. 

São, portanto, importantes ideias, mas não são princípios. 

Poderiam ser nomeados, exemplificadamente, como (1) pressupostos 

para a correta aplicação do direito de autor em atenção aos seus limites; (2) 

condições de possibilidade para que o direito de autor seja efetivamente justo; 

                                                
699 [...]a atual proliferação descontrolada de princípios tem acarretado o enfraquecimento 
da  autonomia do direito, uma vez que tais princípios são criados fora da discussão pública  
(democrática) e sem a participação de quem será regido por eles. O sentido de 
normatividade, proposto pela ideia de princípio, requer que uma decisão esteja 
condicionada a outra, obedecendo a moral política de determinada comunidade e 
recuperando, assim, a noção de igualdade: isto é, casos semelhantes são julgados de igual 
modo.AZEVEDO,Victoria Santos de; FOGAÇA, Lucas Dallarosa. O panprincipiologismo 
no constitucionalismo contemporâneo e a função dos princípios. acessado em 21/12/13 
disponível em http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/SIC/XIII/XIII/895.pdf . 
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(3) elementos previamente exigidos para a correta aplicação dos limites do 

direito de autor, entre outras possibilidades de denominação. 

 Não sendo aplicadas todas estas ideias, concomitantemente, não se 

estaria diante de um direito de autor justo. Basicamente esta é a ideia do autor. 

Em linhas gerais, há de se salientar, correta do ponto de vista da análise de 

mérito, mas que não configura as ideias defendidas efetivamente como elementos 

de ordem principiológica. É preciso insistir para diferenciar a análise 

conteudística de mérito das vestes principiológicas. 

Isto ocorre porque princípios devem ser elementos norteadores de 

fechamentos interpretativos (semânticos). Não seria possível extrair das ideias de 

Souza uma relação principiológica como o autor propõe, mas seria possível 

extrair, de suas ideias analisadas genericamente, um fechamento semântico que 

pudesse amparar a relação entre liberdade de acesso às criações (para um 

processo recreativo, por exemplo) e a proteção das criações pelo direito de autor. 

Esta relação seria instituída na base de um equilíbrio entre o uso das obras e sua 

proteção muitas vezes excessiva. 

O que propõeSouzaseria um princípio genérico, uma espécie de 

princípio de equilíbrio (que é o que compreendo ser, no mínimo, a base 

principiológica do direito de autor, senão o único princípio), que, efetivamente, 

seria extraído da complexidade entre as necessidades que o indicado autoralista 

entende como imperiosas, tendo em vista um objetivo que atendesse ao objetivo 

do direito de autor (no que se refere à proteção do sujeito criador) ao mesmo 

tempo em que protege a sociedade contra excessos protetivos. 

Haveria de se compreender, inicialmente, 

qualdeterminaçãoprincipiológica se extrai da ideia deprincípio de ausência de 

fins lucrativos na aplicação de limites de direito de autor. Ora, se há um 

impedimento para o uso das obras fundado na ideia de que o direito de autor é 

excessivamente limitador, basta que a lei determine as circunstâncias em que se 

aplicam as cláusulas gerais e as limitações. O princípio norteia o que conduz ao 

sistema de limitações, que é exatamente a ideia de que o direito de autor deve 

proteção ao sujeito-criador (e portanto, com limites aos demais titulares, em 
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decorrência do déficit filosófico e a consequente ilegitimidade extraída daí) e 

sempre garantindo um efeito de acesso às obras criadas, tudo isto num amparo 

legal e, normativo. 

Ou seja, se há princípio(s) normativo(s) indicado(s) nas ideias de 

Souza700este(s) deve(m) estar baseado(s)pelo atendimento de critérios que o autor 

propõe para análise do direito de autor de modo sistemático: independentemte de 

o direito de autor ser uma categoria limitadora de acesso às obras em diversas 

situações, há alguns limites que não se justificam pela função extraída da leitura 

do texto das leis contemporâneas, quando excessivamente ofensivas ao conteúdo 

das obras criadas, por: 1) interesses de representantes ou titulares ilegítimos; 2) 

situações fáticas que não se sustentam pelo excessivo rigor proibitivo da lei de 

direito de autor, impedindo a disseminação das ideias e obras. 

Ora, se o que acabo de indicar é uma indicação norteadora do direito 

de autor e a necessidade de se aceder a obras, a lei poderá indicar quando o 

acesso será permitido. 

É o que pretenderia, em tese, o teor do artigo 46, inciso III701. Ocorre 

porém, que este artigo está em pleno desacordo com a ideia supra mencionadas, e 

algumas circunstâncias deveriam ser promovidas para a compreensão do excesso 

limitativo do referido dispositivo. E aí, neste sentido, propõe Souzaque: caso a 

obra que venha a ser utilizada não tenha finalidade lucrativa; caso haja somente 

parcialidade da sua reprodução; caso a reprodução não se configure como a 

essência de uma obra nova, caso a exploração desta nova obra não prejudique a 

exploração da obra original e, por fim, caso esta exploração não traga prejuízo 

aos interesses do autor, atendidos todos estes pressupostos (e não princípios) uma 

                                                
700 Que reitero, tem fundamento e sua razão de ser na atual conflituosa e injusta aplicação de 
fundamentos de direito de autor, neste caso excessivamente conservadora. 
701 Lei 9610/98: Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: III - a citação em livros, 
jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, 
para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, 
indicando-se o nome do autor e a origem da obra. 



 
 

519 
 

obra será lícita mesmo que a lei de direitos autorais702 não indique a obediência a 

tais pressupostos. 

Quanto à questão da aplicabilidade destas ideias, não faço restrições 

ao que propõe o autore também compreendo que suas conclusões são muito mais 

benéficas ao direito de autor do ponto de vista de uma sistemática justa e 

adequada, do que contraditórias ao direito de autor. Entendo que Souza extraiu, 

em suas concepções, o sentido procurado pelo direito de autor, que, 

basicamente, se institui sobre uma ideia genérica de que a proteção das 

criação não pode ser excessivamente enclausurada a ponto de prejudicar o 

próprio círculo criativo (digo isto, já no meu entendimento da hermenêutica 

da criação artística). 

Daí, porém, não se extraem os princípios que Souza define como tais, 

que, afinal, são pressupostos, determinações, condições de possibilidade para se 

alcançar a maior justeza na compreensão do direito de autor e, por fim, para 

alcançar um devido equilíbrio. Quisesse o autor definir o ambiente proposto pela 

compreensão normativa por meio de um princípio de equilíbrio, ou outra 

nomenclatura que pretendesse indicar a leitura principiológica do equilíbrio entre 

as circunstâncias fáticas inerentes ao direito de autor (proteção ao sujeito-criador 

e da criação e acesso a esta) estaria correta a sua indicação. 

As ideias de Souza, porém, não chegam a constituir-se como um 

mantra performático, muito pelo contrário, mas precisam ser organizadas sob a 

ideia de sua realidade jurídica para que não possam dar azo a que outros autores 

criem mais e novos princípios de direito de autor, no que Streck, volto a dizer, 

denominou corretamente de pamprincipiologismo que, no direito de autor703 seria 

fatal, pela colocações que ja indiquei incialmente. 

Por fim, seguindo as corretas análises de Streck, é importante ainda 

compreender que: 
                                                

702 Faço uso da expressão direitos autorais por ser a nomenclatura atribuída à lei que rege a 
matéria no Brasil. 
703 Pamprincipiologismo este que alcançou o seu ápice no direito de autor na obra 
denominada “Principios de direitos autorais”, de Eduardo Salles Pimenta que, salvo melhor 
juízo enumerou trinta e cinco princípios de direito de autor.  
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[…]tem-se a inadequada compreensão acerca da tensão entre regra e princípio, 
que acaba sucumbindo em mais um dualismo metafísico. A regra não explica; ela 
esconde (a regra não desvela; ela vela). O princípio desnuda a capa de sentido 
imposta pela regra (pelo enunciado, que pretende impor um universo significativo 
auto-suficiente). […]704. 

No caso do dispositivo apresentado por Souza, a regra daria azo à 

proteção não dos sujeitos-criadores (neste caso em particular autores de livros 

acadêmios) mas de editoras representando interesse próprio alardeado como de 

terceiros, sob o mantra conservador da proteção do autor e respeito ao direito de 

autor. Estes titulares seguem fazendo uso da condição artificiosamente mantida 

pelo déficit filosófico do direito de autor. Interpretar a regra, neste caso, seria 

indicar que para o direito de autor, o uso fora do determinado pelo inciso III do 

artigo 46 seria uma violação legal. 

Por outro lado, interpretar deste modo sem se adentrar na discussão 

sobre o sentido da atribuição de tantas condições de possibilidade como as 

indicadas por Souza seria ignorar o sentido que (ao menos) um princípio do 

equiliíbrio pode ser observado no direito de autor 

De toda forma, é importante definir se esta seria uma denominação 

suficiente para atribuir ao referido princípio mas este tema já seria questão para 

outras análises doutrinárias não cabíveis neste estudo, pois exigiria mais 

densidade sobre o tema. 

Por outro lado, constata-se que efetivamente a regra, neste caso, 

esconderia o sentido da necessidade de se publicizar, por exemplo, textos 

acadêmicos de professores universitários que, uma vez que tenham sido estes 

publicados em revistas acadêmicas, estariam proibidos de autorizar seu uso pelos 

próprios alunos. Estaria a regra escondendo o sentido do princípio, que por sua 

vez, seria o de permitir o acesso às obras considerando: que o próprio sujeito-

criador permite o acesso; que a divulgação da obra pode efetivamente ser por ele 

                                                
704 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e “o problema da 
discricionariedade dos juízes”. p. 17, acessado em 21/12/13 disponível em 
http://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf 
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permitida, numa tentativa de equilíbrio entre o seu (próprio) direito de autor e o 

que ele pretende com o uso da obra (difusão das ideias). O princípio aqui desvela 

o sentido da necessidade de equilibrar a exclusividade do direito de autor neste 

caso em partitular. 

Fundamental, portanto, insitir na citação de Streck, como forma de 

reafirmação da ideia da negatividade inerente ao pamprincipiologismo e quanto 

aos riscos da confusão conceitual sobre o que significa princípio705: 

Distinguir regra e princípio não pode significar que as regras sejam uma espécie 
de renegação do passado – e de seus fracassos – e nem tampouco que os 
princípios traduzam o  ideal da “boa norma”. Ora, regra e princípio são textos, 
d ́onde se extraem normas. Regras (se se quiser, preceitos) produzidas 
democraticamente podem/devem, igualmente, traduzir a institucionalização da 
moral no direito.(grifei). 

Parece haver uma certa afirmação de que somente os princípios 

carregariam os valores efetivos que merecem consideração social. E é daí é que 

os criadores pamprincipiologistas buscam a super-valorização de suas crias! Uma 

auto-super-valorização muitas vezes discreta, amparada pela consideração de que 

o que foi dito e divulgado como princípio posiciona o “pai do princípio” numa 

posição de superioridade tácita. 

Desta forma, a aplicação de um princípio de ordem mais genérica 

estaria em total acordo com a hermenêutica da criação artística e sem dar azo a 

que intérpretes mais ardilosos viessem a utilizar, por exemplo, as corretas 

apreciações de Souza para aplicar-lhes um verniz legalista contrário aos 

fundamentos do direito de autor. Isto tudo porque extrair das ideia de Souza a 

caracterização como princípios é: 

ignorar que os princípios constitucionais, que deveriam superar o modelo 
discricionário do positivismo, passaram a ser anulados por conceitualizações, que 

                                                
705E continua o autor, em sequência, na mesma obra: A distinção regra-princípio não pode 
significar, assim, maior ou menor grau de subjetividade. Isso é equivocado e proporciona 
mal-entendidos. Se assim o fosse, os princípios não representariam uma ruptura com o 
mundo de regras. Mas regras não são “boas” nem “más”; carregam, inegavelmente, um 
capital simbólico que denuncia um modelo de direito que fracassou: omodelo formal-
burguês, com suas derivações que cresceram à sombra do positivismo jurídico. STRECK, 
Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade dos 
juízes. p. 17. acessado em 21/12/13 disponívelemhttp://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf  p. 19. 
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acabaram por transformá-los em regras (a conceitualização de um princípio 
petrifica seu sentido706. 

Por fim, deve-se insitir na ideia de que há uma tendência a uma 

valorização de características e institutos diversos de Direito como se princípios 

fossem, amparados na ideia dos princípios gerais de Direito, anteriores à invasão 

da filosofia da linguagem no universo jurídico e, mais que isto, baseados no 

positivismo exegético que não contemplava os princípios como fechamentos 

semânticos no ordenamento jurídico, criando, nas palavras de Streck,standards 

interpretativos (e enunciativos)como se qualquer coisa pudesse ser dita sobre 

qualquer coisa. 

Ainda analisando a doutrina inerente ao direito de autor, Pimentaé o 

autor que mais evidencia e estimula o pamprincipiologismo com as características 

supramencionadas,justamente por haver escrito uma obra denominada “Princípios 

de direitos autorais”707. O autor elenca, no texto, nada mais nada menos do que 

trinta e cinco princípios de direito de autor, além daqueles que anuncia como 

princípios constitucionais relacionados do direito de autor, salvo se algum 

intérprete da obra do autor possa “reconhecer” ainda mais princípios indicados na 

mesma. 

Pimenta comprova, desafortunadamente, não haver compreendido a 

distinção entre os velhos princípios gerais de Direito e os princípios 

constitucionais, o que traz evidente desconforto além da já grave penetração na 

vasta atuação na seara do próprio pamprincipiologismo, fato que, por si só, já 

seria acentuadamente grave708.  

No mais, torna difícil a compreensão de sua definição de princípio ao 

afirmar que este é  [...]o conceito puro do conhecimento entendido em juízos 

sintéticos, que em sentido formal se justificam pelo livre arbítrio, como 

                                                
706 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e “o problema da 
discricionariedade dos juízes”. p.17, acessado em 21/12/13em http://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf 

707 PIMENTA, Eduardo Salles. Princípios de direitos autorais – um século de proteção 
autoral no Brasil – 1898 – 1998 – Livro I. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004. 
708 PIMENTA, Eduardo Salles. Princípios de direitos autorais – um século de proteção 
autoral no Brasil – 1898 – 1998 – Livro I. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004. 
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manifestação do exercício da vontade, o que permite cognir o que é o bem e o 

mal.709 Há uma evidente confusão entre princípio na ordem jurídica e vinculado a 

valores morais (fatores que interessam ao Direito), confundindo-se ideias 

fundamentais que, ainda que possam apresentar algum jaez, estão definitivamente 

fora de esquadro. 

A ideia de princípio identificada e definida pelo autor se refere a um 

comportamento pessoal, o que parece indicar que este pretende atribuir um  

princípio diretor comportamental na ordem da moral e pretende denominar de 

princípio em direito exatamente  esta definição. Parece, insisto. Há enorme 

confusão conceitual710. O autor confunde o que poderia ser uma definição de 

princípio na ordem da filosofia moral com princípios gerais de direito e, como 

não distingue estes dos princípios constucionais, aindamais agrava a 

complexidade da confusão conceitual. No mais, deve se atentar para que não se 

confunda a noção de bem e mal com a noção de certo e errado, de justo e injusto, 

de moral e contrário à moral, sob pena de se ultrapassar a fronteira da ciência na 

direção de compreensões demasiadamente infantilizadas ou pueris sobre o que é o 

Direito. 

No mais, não se pode compreender com muita facilidade o que 

conduz à noção de livre arbítrio na definição do autor, ou o que justifica ao autor 

afirmar algo que parece indicar que o princípio possui relação com a 

manifestação do exercício da vontade. Princípio de Direito não possui relação 
                                                

709 PIMENTA, Eduardo Salles. Princípios de direitos autorais – um século de proteção 
autoral no Brasil – 1898 – 1998 – Livro I. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004. 
710 Novamente socorro-me de Streck: O princípio não é a “norma da regra”; também a 
regra não é um “ente disperso no mundo jurídico, ainda sem sentido”. A diferença é que 
sempre há uma ligação hermenêutica entre regra e princípio. Isso é fundamental para a 
compreensão do problema. Não fosse assim e não se poderia afirmar que atrás de cada 
regra há um princípio. Esse princípio, que denominamos instituidor, na verdade, constitui o 
sentido da regra na situação hermenêutica gestada no Estado Democrático de Direito. Essa 
é a especificidade; não é um princípio geral do direito, um princípio bíblico, um princípio 
(meramente) político. No fundo, quando se diz que entre regra e princípio há (apenas) uma 
diferença (ontológica, no sentido da fenomenologia hermenêutica – no original, 
ontologische Differentz), é porque regra e princípio se dão, isto é, eles acontecem (na sua 
norma) no interior do círculo hermenêutico. Há sempre, pois, um engendramento 
significativo (um Ereignissignificativo). STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, 
neoconstitucionalismo e “o problema da discricionariedade dos juízes”, p.17, acessado em 
21/12/13, disponível emhttp://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf. 
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com livre arbítrio como quer indicar o autor. Não se indica ou anuncia princípios 

por meio de atuações baseadas no livre arbítrio. Não é este o caso. E mais, 

considerar uma relação entre livre arbítrio e princípios de Direito parece induzir a 

que os juristas poderiam ser “criadores” de princípios. Ou seja, esta definição 

poderia ser interpretada como a liberdade pamprincipiológica ao grau máximo! 

Amparando-se esta circunstância à manifestação da vontade, o quadro parece 

estar fatal e negativamente concretizado. É importante pois, salientar: aos juristas 

não é permitido “criar” princípios como se criadores artísticos ou intelectuais 

fossem. O Direito não permite esta liberdade fantasiosa, como se denominar 

qualquer coisa sob o nome de princípio lhe emprestasse, desde já, uma aura de 

qualidade, complexidade, supra-proteção, superioridade tácita e intrínseca, como 

venho afirmando. Este é exatamente o grave equívoco do pamprincipiologismo. 

Ora, se os princípios de direito servem ao objetivo de fechar semanticamente o 

significado que falta alcançar na interpretação legal, não se pode criar quaisquer 

princípios sob pena de se responder aos anseios legais com qualquer respostas 

que seria – artificiosamente – satisfatória. E se não se pode deixar de cumprir a 

norma legal por meio de argumentos quaisquer, com mais razão não se pode dizer 

qualquer coisa sobre a lei, sob o argumento de que a lei deve ser sempre 

cumprida (se válida). Ora, isto não seria admissível, pois abrir a interpretação 

para que ele possa ser fechada por meio de “princípios criados ou inventados” é o 

mesmo que dar qualquer resposta ao Direito, baseando-se na discricionariedade, 

arbitrariedade e como já indicou Streck nas bases da NCD, fundamentando-se 

num gravíssimosolipsismo. A definição de Pimenta, portanto, é de altíssima 

dificuldade não por sua sofisticação, mas pela evidente e equivocada utilização - 

quase aleatória - dos termos e conceitos, como o autor faz, também, na seara da 

indicação do que seriam propriamente os princípios de direito de autor. 

Neste aspecto, chama a atenção a enorme coleção de princípios 

indicados pelo autor, sendo, porém, muito difícil que se possa coletar um pequeno 

punhado dentre tantos elencados, exatamente pela confusãoconceitual praticada 

(e supraindicada) por Pimenta ao atribuir o mesmo sentido aos princípios gerais 

de direito (que tinham como fundamento a abertura de sentido) com os princípios 

no sentido contemporâneo da hermenêutica (que tem como fundamento o 

fechamento semântico). 
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No mais, ao que parece, o autor compreende princípios como “juízos 

sintéticos”, induzindo a que se extraia de quaisquer ideias sintéticas um valor 

princípiológico. Grave equívoco. Princípios em Direito não são simplesmente um 

começo, um início, um fundamento sintético, uma ordem de valor que pode ser 

individualmente “inventada” como parece indicar o autor711.  

Nas sua pretensa plêiade de princípios, Pimentadescreve 

características, fundamentos, institutos jurídicos e até mesmo simples transcrições 

legais, atribuindo-lhe a todos, sem distinção, a supra caracterização de princípios, 

insistindo na ideia equivocada de que ao se nomear algo como princípio já estaria 

evidenciada a sua importância e elevação a um alto grau categórico na 

classificação das ciências jurídicas. 

Dentre os princípios elencados se incluem, por exemplo, 

modalidades propriamente de direitos (princípio do direito de sequência); 

características do direito de autor (princípio da modalidade independente de 

utilização); modalidades de exploração de uso das obras (princípio da 

execução pública) e institutos característicos do direito de autor (princípio do 

domínio público). A gravidade é tamanha que o autor chega a indicar um que se 

denomina “princípio do suporte físico” para indicar que [...]o princípio do 

suporte físico é o divisor entre o corpus mysticum e o corpus mechanicum712. 

Com qual sentido se deve compreender que há um princípio por traz da indicação 

evidenciada e simples de que o corpo por meio do qual se materializa uma obra 
                                                

711 O autor chega a fazer uso de definições de dicionário genérico para ostentar a correta 
posição semântica ocupada por termo de tamanha complexidade como o tema dos princípios 
de Direito, citando, por exemplo, a definição de princípio do dicionário Aurélio Buarque de 
Holanda. Esta definição é evidentemente geral e formadora de colocações genéricas e que 
não serviriam como base para o desenvolvimento científico do que parece preocupar-se 
Pimenta. A definição do dicionário Aurélio citada por Pimenta como definição para 
princípio é: são proposições diretoras de uma ciência, às quais todo desenvolvimento 
posterior dessa ciência deve estar subordinado. Definitivamente não se trata, esta definição, 
de qualquer definição aproximada dos contemporâneos princípios de Direito que são, até 
hoje, ainda tão sacrificados e desqualificados. No mais, seria altamente presunçoso imaginar 
que uma obra que ostenta trinta e cinco “princípios” pudesser ser um verdadeiro norte 
cientifico subordinador de qualquer fundamento científico que lhe fosse posterior. A 
definição do dicionário Aurélio, definitivamente e infelizmente, não é favorável a Pimenta e 
a seus postulados. Melhor seria se fosse. PIMENTA, Eduardo Salles. Princípios de direitos 
autorais – um século de proteção autoral no Brasil – 1898 – 1998 – Livro I. Lumen Juris. 
Rio de Janeiro, 2004. p. 212 
712PIMENTA, Eduardo Salles. Princípios de direitos autorais – um século de proteção 
autoral no Brasil – 1898 – 1998 – Livro I. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2004. p. 350. 
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não se confunde, por si só com a criação em si713? No que se extrai desta 

carcaterística e fundamentação do direito de autor que isto é um princípio?Devo 

alertar que não efetuo críticas às definições do autor sobre os temas indicados, 

não se trata de discutir o mérito do conhecimento do autor sobre os temas que 

indica aos quais implacavelmente caracterizou como princípios.714 

Não mereceria indicação o conteúdo da obra citada senão pela 

confusão que a mesma propõe à doutrina autoralista, configurando alto grau de 

pamprincipiologismo. Tal fato poderia  ser de fato, preocupante, caso tais 

definições caíssem em mãos erradas, por exemplo, de julgadores que não 

possuam conhecimento da matéria de direito de autor e que também, por 

coincidência, não tenham compreendido a noção de princípios. Sedimentar um 

pamprincipiologismo na jurisprudência autoralista seria um grave equívoco e um 

prejuízo de difícil correção posterior, considerando as já graves dificuldades em 

se extrair decisões corretas e amparadas pelos corretos institutos de direito de 

autor. A isto deve ser somada a preocupação que já evidenciei sobre a 

mantrificação pamprincipiológica performática (ou “pamprincipiologismo 

mântrico-performático”). 

Diante do exposto, é importante compreender que há uma particular 

necessidade em se proteger o direito de autor contra definições 

pamprincipiológicas, considerando o fato de que esta categoria jurídica é ainda 

muito fragilizada nas posições que ocupa, por exemplo, no entorno judicial, o que 

conduz a que se possa induzir a compreensões fatais de fundamentos do direito de 

autor, violentando esta categoria jurídica de forma que possa ser difícil alcançar 

uma devida recuperação. No mais, o pamprincipiologismo poderia conduzir a 

uma formatação de mantras performáticos de enorme letalidade ao direito de 

autor, e isto deve ser evitado, como já deve ter ficado claro no decorrer do 

presente estudo.  

                                                
713 Com a breve exceção no direito de autor, das obras de artes plásticas e outras em que há 
uma acentuada promiscuidade entre o suporte físico e a expressão criativa. E nisso imagino 
que Pimenta e eu devemos concordar. 
714 Como é o caso, por exemplo, do direito de sequência; das modalidades independentes de 
utilização, da execução pública, do domínio público e do suporte físico. Não cabe neste 
estudo apontar erros ou acertos sobre tais temas, concode eu ou não com as definições ou 
opiniões do autor. 
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6.6. Saldo positivo parcial aos libertarianistas: Creative Commons 

e a função social do direito de autor e da propriedade intelectual. Análises 

(otimistas) sob o olhar da hermenêutica da criação artística. 

Na análise genérica dos conflitos inerentes ao direito de autor, em 

especial numa concepção dialética entre escolas conservadoras e libertarianistas, 

há, no mínimo, duas tendências que já podem ser observadas como um saldo 

positivo das discussões. 

Uma delas é a sedimentação (genérica) da ideia dos Creative 

Commons, que consolidam-se como uma opção contemporânea ao direito de 

autor tradicional. Como uma espécie de sistema dentro do sistema. Ocorre, 

porém, que os Creative Commons (bem como o movimento do software livre) 

merecem análises mais pormenorizadas que não caberiam especificamente neste 

estudo. O que promovi foram análises vistas sob o olhar filosófico e não um 

estudo sobre as licenças Creative Commons do ponto de vista de seus 

fundamentos, seja de forma descritiva ou crítica. O estudo portanto, é diagonal, 

somente no que interessa à hermenêutica da criação artística. O que pretendi foi 

analisar se havia incompletude do ponto de vista filosófica. E constatei que esta é 

uma realidade. 

A outra tendência (diga-se, também positiva) é a consideração de uma 

espécie de  relativização do direito de autor sob uma perspectiva de flexibilização 

da função social da propriedade aplicada ao direito de autor, propostapor Souza, 

Carboni, Ascensão, Mizukami entre outros autores. Também conclui que faltam-

lhe fundamentos filosófico-fundantes. 

Portanto, o que cabe neste momento do estudo é analisar (de forma 

não exaustiva) elementos positivos e negativos do sistema de licenças Creative 

Commons e da função social do direito de autor (e da propriedade intelectual) sob 

o olhar da hermenêutica da criação artística. Já antecipo o que evidenciei na 

própria nomeação do capítulo indicando que compreendo cada uma destas 

tendências como positivas ao embate do direito de autor na crise que este 

atravessa na contemporaneidade. 
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Estar de acordo em linhas genéricas com suas ideias não significa, 

porém, estar de acordo que as propostas solucionem (ou tenham solucionado) 

todo o problema inerente à crise do direito de autor, até porque, como se 

evidencia, pouco se extrai de conteúdo efetivamente filosófico de cada uma 

destas tendências. 

As discussões, genericamente observadas, apresentam visões 

economicistas, o que faz necessitar ainda um acentuado avanço da filosofia tanto 

nas análises e reflexões sobre as licenças Creative Commons quanto na função 

social do direito de autor como soluções filosófico-fundantes de um “novo” 

direito de autor. 

Como mérito na defesa de seus seguidores e propositores, é bem 

verdade que não parece haver a pretensão de solucionar definitivamente a crise 

do direito de autor, tanto com as licenças Creative Commons quanto por meio da 

função social do direito de autor. Observo as referidas soluções como 

possibilidade de reequilíbrio, mas isto não significa uma solução definitiva. 

Tendo a crer que também os seus defensores das duas teses (por assim dizer)  não 

pretenderam ser exaustivos na solução da crise do direito de autor 

contemporâneo. 

Isto indica, portanto, que, se tanto há resultados nas soluções 

apresentadas, falta-lhe uma resposta definitiva, ao menos, para a compreenssão 

do déficit filosófico do direito de autor. Mas, em defesa de seus defensores, 

reafirmo, não parece que a pretensão fosse apresentar uma solução final. 

6.6.1. Os Creative Commons sob o olhar da hermenêutica da 
criação artística. 

O Creative Commons é um sistema de licenças (e não um sistema 

jurídico, efetivamente) que foi idealizado com o objetivo (ao menos declarado) de 

facilitar a circulação de criações fazendo uso das ferramentas tecnológicas da 

sociedade tecno-comunicacional. 

Um dos fundamentosdas licenças é permitir que estas sejam 

identificadas por símbolos que, em tese, seriam efetivamente facilitadores da 
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compreensão por parte de seu usuários simplificando, como consequência, a 

compreensão sobre o direito de autor. De fato, como a sociedade vem se 

manifestando comunicacionalmente sob a forma cada vez menos discursiva, a 

ideia seria facilitar por meio de símbolos – à semelhança do símboloqual o grau 

de mantença de direitos o seu sujeito-criador pretenderia possuir sobre as obras 

que criou. Aquele que tem interesse em promover uma divulgação da sua criação 

sob a forma da licença necessita seguir os ditames indicados pelas 

administradores do sistema de licenças Creative Commons por meio do endereço 

eletrônico para este fim: (www.creativecommons.org). 

O sistema teria sido criado, ou ao menos difundido, pelo professor 

norte americano Lawrence Lessig que antes mesmo do surgimento das licenças já 

era um crítico do direito de autor (em especial da sua vertente norte americana do 

copyright) desde os idos de 2000 quando publicou a obra denominada Code (And 

other laws). Nas palavras de Lessig a permissão é necessária mas é obtida de um 

modo neutro715.  

A proposta difusora do processo de aplicação do sistema de licenças 

Creative Commonsé instigante, e vem provocando um antagonismo entre seus 

entusiastas e os defensores de linhas mais conservadoras de direito de 

autoragudizandoainda mais o conflito contemporâneo do direito de autor entre 

linhas mais conservadoras contrárias ao sistema de licenças e os seus entusiastas 

mais (co)movidos por ideologias. Há porém os que enxergam no sistema uma 

possibilidade de soluções que o direito de autor não conseguiu propor nos últimos 

anos como solução pragmática aos problemas que esta categoria jurídica 

apresenta. 

Constantemente, quanto mais vem alcançando projeção, mais as 

ideias que a compõem vem sendo difundidas, o que aumenta o número de 

entusiastas, tanto os que tem conhecimento do terreno em que caminham e sabem 

o que podem dizer, quanto o daqueles que seguem uma tendência sem saber 

muito do que se trata, até porque, como já indiquei, o direito de autor é uma 

categoria contemporaneamente afeita a comentários proféticos em qualquer 
                                                

715 LESSIG, Lawrence. The future os ideas , p. 20. 
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esquina, mesmo, muitas vezes, sem o menor rigor acadêmico. A bem dizer, se o 

direito de autor (como todos os sesus defeitos e problemas que aponto no presente 

estudo) era analisado no decorrer do século XVIII por filósofos e pensadores do 

nível de Kant; Fichte; Defoe entre outros, hoje qualquer pretendente a 

personalidade instantânea se vê qualificado ou legitimado a tratar do assunto 

(especialmente no entorno digital). E isto se dá por uma razão histórica, 

primordial, dentre outras, que é o fato de que antes, durante e após o século 

XVIII, durante muito tempo a presença de criações e do que hoje vem sendo 

nomeado e  considerado “conteúdo” ou “bem cultural” não circulava com a 

mesma frequência com que a tecnologia passou a permitir (inclusive desde o 

século XX716). Hoje, se não se tratar de um ermitão ou de alguém que viva uma 

vida monástica ou raríssimas outras exceções, cada pessoa que tenha acesso à 

tecnologia ou a muitas ferramentas já sedimentadas no mundo contemporâneo 

estará submetida à presença de criações de terceiros, ou, se preferir as expressões 

mais economicistas, “conteúdo” ou “bens culturais”. Este fator, ao invés de 

fortalecer teses (genericamente positivas e) defensáveis como a do sistema de 

Creative Commons acabam por prejudicar a sua compreensão que toda a 

tecnicidade (e até simplicidade interpretativa jurídica)exige. 

Neste sentido, entendo que osCreative Commons(como movimento) 

vem sofrendo um esvaziamento de seu sentido por uma excessiva utilização de 

seus ideais, visto que, ainda que seja uma opção, não pode ser considerada a 

única opção para o direito de autore a vulgarização de suas ideias aumenta a 

consolidar esta perda de sentido. De fato, não observo, por parte dos pensadores 

mais entusiastas que fazem parte do grupo(inclusive seus representantes) uma 

tendência abertamente desarmoniosa que pretende o estabelecimento contumaz 

de mantras performáticos. Ocorre que  estes acabam surgindo por um sentido 

descolado de muitas de suas declarações e análises comportamentais, em especial 

por parte de entusiastas externos e simples usuários do sistema de licenças. Como 

                                                
716 Evidentemente que o surgimento da imprensa foi o grande promovedor da circulação de 
obras literárias e da difusão de partituras, mas, por outro lado, outras modalidades de 
exploração de obras foram a rádio (consta que a primeira emissora de rádio a emitir um 
programa foi a KDKA, cujo endereço na Internet é http://pittsburgh.cbslocal.com/ e cuja 
primeira emissão teria ocorrido em 1920); a invenção do fonongrama por Emil Berliner em 
1888 entre outras. 
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já afirmei, o direito de autor se tornou um ambiente para profetas amadores 

declararem suas previsões independentemente de qualquer formação científica. 

O sistema de licenças Creative Commons acaba, portanto, conduzindo 

(ainda que seja de modo interpretativo por parte de terceiros) a uma difusão de 

ideais opositores às linhas mais conservadoras. Isto, em si, não é o problema que 

afeta a questão da hermenêutica da criação artística. Além do que, faz parte do 

processo evolutivo do direito de autor que haja argumentações no processo 

dialético e, sem dúvida, o Creative Commons apresenta uma solução bastante 

evoluída e que consegue trazer soluçõespara uma série de questões problemáticas 

do direito de autor. 

O que efetivamente merece indicação são dois outros pontos, que 

passo a indicar. 

Em primeiro lugar, (1) o tratamento indireto, enviesado e 

desvalorador a contrario senso, do direito de autor genericamente, como 

opção desacreditada que não serve aos propósitos da proteção da criação; 

Em segundo lugar, (2) a ausência de solução para o 

desenvolvimento de mecanismos que conduzam o sujeito-criador a conseguir 

alcançar algum resultado ou proveito econômico com as obras que venham a 

criar e licenciar soba forma das referidas licenças. 

Quanto ao primeiro ponto, entendo que o objetivo da disseminação do 

Creative Commons como opção ao direito de autor visto dialeticamente como 

tradicional não poderia ser promovido como desconsideração de toda a ciência 

jurídica e, nisto, muitas vezes falta um certo grau de honestidade científica na 

disseminação das ideias por parte da comunidade que o utiliza como entusiática, 

o que conduz a alguns mantras performáticos por parte, especialmente, daqueles 

que não conhecem efetivamente as possibilidades de uso das licenças Creative 

Commons. Isto é negativo tanto à disseminação das ideias inerentes ao Creative 

Commons quanto também à compreensão do direito de autor de um modo geral e 

é uma importante questão de fundo que deve ser atentamente observada à luz da 

hermenêutica da criação artística. Se as Creative Commons são uma opção para o 
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direito de autor que devem ser interpretadas em concomitância, como um 

complemento ao direito de autor tradicional (para pontuar as diferenças) então é 

significativo que se promova uma efetiva divulgação clara e inequívoca destes 

fatos, sem a utilização de armadilhas semânticas para desvalorizar o sistema 

tradicional. 

Por outro lado, entendo que a possibilidade de identificação dos 

direitos aplicáveis às obras é o verdadeiro diferenciador das licenças desta 

natureza, sendo importante perceber que, de fato, a aposição do símbolo (CC), se 

corretamente disseminada e compreendida, auxilia, no mínimo, a que os 

destinatários das obras, ou seja, os seus usuários, possam compreender com maior 

precisão, sob quais condições as obras em questão estão protegidas e sob quais 

condições podem ser reutilizadas. E considerando a dinâmica do processo criativo 

circular tão presente na contemporaneidade, o sistema de licenças atende a quem 

pretende uma disseminação de suas obras com a circulação que conduz a uma 

maior difusão das ideias. Isto é particularmente mais evidente em textos 

acadêmicos e obras musicais, na cultura do denominado remix. De fato, como 

anuncia uma das frases de efeito do vídeo de divulgação do Creative Commons 

na sua versão brasileira: Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de 

intermediários717. 

Mas, distanciando-se de textos acadêmicos e cujas ideias se desejam 

que sejam difundidas independentemente do mercado tradicional, pouco releva o 

Creative Commons no mercado editorial tradicional e mesmo por meio do 

comércio digital de livros. Assim, a potencialidade distributiva e difusora de 

ideias que, por exemplo, pode auxiliar na comunidade acadêmica internacional 

dos pensadores, doutrinadores, professores, estudantes de Direito (somente para 

ficar em uma área do conhecimento) tem desde já muito a agradecer ao “novo” 

sistema de licenças, o mesmo sendo irrelevante ao se adentrar uma livraria 

tradicional. Ou seja, para o sistema tradicional ou digital de distribuição de livros 
                                                

717  Vídeo institucional de Creative Commons, disponível, entre outros, em 
http://dl.dropboxusercontent.com/u/102874773/Get-Creative-nova-versao.swf (disponível no 
site do Creative Commons – www.creativecommons.org.br ) ou 
http://www.youtube.com/watch?v=izSOrOmxRgE (1’30’’) acessado em 21/12/13. Também 
merece indicação o endereço do Creative Commons no Brasil: 
http://creativecommons.org.br/ 
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com o devido pagamento pelo seu uso, os Creative Commonsnão fazem (quase 

nenhum) sentido, nem importam. 

Por outro lado, de modo similar ocorre, em alguma medida com os 

sujeitos-criadores do setor musical. Aquele que pretende se estabelecer no 

mercado por meio do sistema de Creative Commons possuirá também uma 

dificuldade do ponto de vista comercial, considerando o fato de que, mesmo que a 

sua obra alcance uma grande circulação, isto não significa que ele poderá “viver” 

dos lucros da mesma, somente em muito eventuais e raríssimos casos. 

Isto ocorre por uma razão evidente e, neste momento, ingressamos na 

análise do ponto (2) supra indicado que é fato de que o sistema de Creative 

Commons não é um sistema alternativo de comércio, mas, eventualmente, de 

distribuição de obras, o que não conduz a uma remuneração. Ou, nas palavras de  

Smiers e Van Schijndel:[...]o Creative Commons não dá qualquer indicação de 

como uma vasta diversidade de artistas através do mundo, os seus produtores e 

os grupos que distribuem o seu trabalho podem obter ganhos razoáveis.718Não se 

trata, portanto, de um sistema econômico, o que o fragiliza em comparação com 

as formas de participação econômica do sistema tradicional que, com todos os 

seus defeitos, apresenta uma concretude na remuneração. Se a remuneração é 

corretamente obedecida ou se há uma concentração de poder nas mãos de 

determinados setores (e isto é verdade e deve ser admitido por autoralistas de 

qualquer tendência) é um problema de outra ordem, que precisa ser observado 

sob um prisma de soluções como as propostas pelo Creative Commons. O fato 

porém, é que como critério distributivo o sistema de licenças se apresenta 

relativamente eficaz, mas do olhar econômico ainda não apresentou soluções 

melhores que o direito de autor tradicional.  

A ausência de solução econômica não pode ostentar, como resposta, 

que o mercado irá solucionar a dar vazão às melhores condições. Isto porque, se 

as Creative Commons pretendem ser uma alternativa jurídica para a solução de 

                                                
718SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor 
nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam, 2009. acessado em 
15/02/13 disponível em  http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-
autor-nem-monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/  p. 08. 
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problemas inerentes ao direito de autor, deve, ao mesmo tempo, garantir uma 

solução jurídica eficaz ao equilíbrio econômico tão necessário à circulação das 

obras. Dito de outra forma, não se pode sustentar, em benefício das licenças em 

análise, que o “mercado” que afinal é concepção demasidado débil para que seja 

atribuída tal responsabilidade, deverá responder pelas soluções pragmeaticas que 

conduzirão à remuneração por parte dos entusiastas das licençaas em apreço.  

Se estão moldadas como arquitetura jurídica (e são assim “vendidas”, 

como alternativa e complementares ao direito de autor) as licenças Creative 

Commonspretendendo ou não ser uma solução (ainda que não a única, para os 

conflitos de direito de autor), devem suplantar a solução do problemas do direito 

de autor genericamente. Quando afirmo genericamente não pretendo significar a 

solução para todos os problemas do direito de autor.  

Por outro lado, considerando que a função do direito é trazer soluções 

para conflitos sociais e se a única solução das Creative Commonsse dá num 

pequeno e relativo aspecto do direito de autor (ainda que enorme relevância) que 

é a distribuição de obras, seria até mesmo questionável afirmar que as Creative 

Commonspodem ser consideradas um “sub-sistema”, um “sistema dentro do 

sistema” (como eu mesmo já indiquei), ou se não deveria ser enquadrada como 

simplesmente uma modalidade objetiva para solucionar um único terreno 

conflituoso do direito de autor: a distribuição. 

Parece-me que o olhar sobre uma modalidade de uso das obras, que é 

exatamente a distribuição, é muito pouco, considerando que parte do senso 

comum autoralistas universal considera o direito de autor, em qualquer de seus 

sistemas, como um direito formado por elementos de distintas naturezas, de 

ordem econômica e extra-econêmica, diretamente vinculadas ao sujeito-criador. 

Entendo, portanto, que possivelmente há um olhar míope sobre o 

direito de autor quando as licenças de Creative Commons pretendem solucionar 

mais do que tem possibilidade pela sua constituição como sistemática alternativa. 
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O olhar communeiro deveria ser o da solução da continuidade da 

proteção econômica e extra-econômica do direito de autor, dentro da perspectiva 

que a contemporaneidade permitiria. 

Um sujeito-criador que tenha interesse econômico não pode se 

vincular ao Creative Commons sob pena de não alcançar nenhum êxito na 

comercialização de suas obras. Uma pretensa proteção do ponto de vista jurídico 

deve dar a possibilidade ao sujeito-criador que tenha interesse econômico em que 

ele possa auferir algum lucro – se for a sua escolha – ou não, se também for o seu 

interesse. 

Há, porém de se evidenciar que não me refiro e nenhum sujeito que 

não seja o que indico como sujeito-criador, pois é a este que me reporto em todo 

os meus interesses neste estudo, como sujeito a ter construído um sistema 

dinâmico e favorável ao processo criativo. Portanto, neste aspecto, imagino que 

minha teses e as licenças Creative Commons estão em completa consonância, 

salvo melhor juízo.  

Tranformar todo e qualquer sujeito-criador em um diletante ou 

filantropo por uma sistemática que não lhe seja economicamente viável não me 

parece ser uma solução abrangente para um direito que se fundamentou durante 

os últimos três séculos no lucro719. O lucro e a finalidade econômica não podem 

ser vistos como um vilão da sociedade contemporânea. Assim, é importante que 

um sistema de direito de autor possa equilibrar o resultado econômico como 

medida de sobrevivência (o que pretendo manter) com outros usos das obras 

protegidas e que possa redimensionar os seus efeitos, diminuindo os excessos 

promovidos por uma poderosa e lucrativa indústria impessoal, muitas vezes 

altamente arrogante (e que não pretendo defender, nem as licenças de Creative 

Commons). 

O direito de autor deve ser uma categoria jurídica que deve promover 

uma circunstância sustentavelmente econômica para os sujeitos-criadores, 

                                                
719 Ainda que se possas ostentar que o lucro possa ser razoável, mas não aquele buscado e 
praticado por Disney, Elsevier, Apple, Youtube, Google, todas estas empresas que se 
relacionam diretamente com o direito de autor, em diversas posições inerentes a tal direito. 
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garantindo os demais elementos que a o direito de autor e os direitos inerentes à 

cultura pretendem proteger. Não consigo enxergar estas hipótese na arquitetura 

do direito de autor proposto pelas licenças Creative Commons, mas devo seguir 

analisando outros significativos elementos, sepre sustentando que o sistema 

apresenta mais acertos do que erros. 

6.6.2. Esvaziamento do interesse dos sujeitos-criadores e ausência de 
sedimentação de sua simbologia e expressões. Alguns elementos negativos do 
sistema de licenças no terreno do simbólico. 

O modelo das Creative Commons traz um problema em si analítico que se 

refere ao fato de que o direito de autor, como categoria de direito, é hermético e 

acentuadamente técnico. Por isso, de dificuldade na sua compreensão. Isto 

efetivamente dificulta o entendimento muitas vezes pelo principal destinatário do 

direito de autor, que é o próprio sujeito-criador. Se o sistema de licenças de 

Creative Commons tem o mérito de pretender facilitar o acesso ao direito de 

autor, ao mesmo tempo ele conduz a um esvaziamento do interesse pelos sujeitos-

criadores, dos direitos que lhes cabem. 

Esta relação paradoxal, decorre do fato de que até hoje os sujeitos-

criadores matém-se um pouco a margem do conhecimento conteudístico do 

direito de autor. Músicos, atores, compositores, artistas plásticos, entre outros 

criadores, em geral possuem muito menos domínio da técnica do direito de autor 

do que advogados, empresários, dirigentes de entidades de gestão coletiva, entre 

outros profissionais. 

A relação dicotômica, portanto, decorre do fato de que os entusiastas 

do Creative Commonscertamente poderiam alegar que este sistema propõe 

exatamente uma facilitação na interpretação destes direitos. 

É um ponto de vista, mas pela ausência de negativa de que o sistema 

não é uma lei, mas somente uma hipótese a ser aplicada por parte dos sujeitos 

criadores, entendo que deveria haver um discurso mais diretamente voltado a um 

esclarecimento para os não-iniciados. 
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Ora, as licenças Creative Commons propõem um conhecimento 

prévio para a sua aplicação, pois evidentemente não se pode alegar que sejam 

conderadas necessariamente simples expressões que levam o nome: Atribuição – 

compartilhamento pela mesma licença (by-sa); Atribuição – não a obras 

derivadas (by-nd); Atribuição – uso não comercial (by-nc); Atribuição – uso não 

comercial -  compartilhamento pela mesma licença (by-nc-sa); Atribuição – uso 

não comercial – não a obras derivadas (by-nc-nd).  

O que pretendo portanto, não é desvalorizar os fundamentos 

doCreative Commons, que, inclusive, indico, apresenta soluções criativas para o 

discurso do direito de autor e sua aplicabilidade (além dos benefícios da 

distribuição, ao menos no setor de textos acadêmicos como até agora se pode 

constatar). 

A única questão que coloco é que deveria haveruma maior difusão do 

direito de autor tradicionalmente conhecido, pela própria indicação de difusão das 

licenças Creative Commons, pois observo um certo olhar preconceituoso, 

contrario senso, àqueles que não fazem uso destas modalidades de licença por 

parte da comunidade adepta do sistema, sejam sujeitos-criadores sejam 

destinatários. Isto, exatamente para que se possa valorizar as licenças em 

detrimento de posturas radicalmente opostas por parte de linhas excessivamente 

conservadoras. Já me antecipando, dizer que não é função dos communeiros não é 

argumento sequer razoável, pois se as Creative Commonssão um complemento ao 

direito de autor, não há que se falar em ausência de dever de informar. 

Por outro lado, entendo que o direito de autor, se conhecido seu 

fundamento econômico, poderia dar soluções discursivas para o uso de obras 

protegidas. Um livro que indicasse, somente para citar um exemplo: permito o 

uso desta obra para fins acadêmicos, inclusive para citação e cópia para uso 

privado, responderia a uma série de anseios no âmbito do direito de autor, sem a 

necessidade de filiações a esta ou aquela licença. É bem verdade, porém, que este 

fato poderia dificultar a “leitura” por parte de equipamentos eletrônicos das 

condições do licenciamento.  
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O receio, porém, que apresento neste particular, é mais de uma ordem 

do terreno simbólico do que da atribuição de direitos. Preocupa-me que eventuais 

desvios de focos de tensão e criação de focos tecnicamente artificiais, ao propor 

que o direito de autor não apresentaria soluções para questões como a indicação 

da proteção ou não das obras criadas, possa conduzir a um esvaziamento de 

fundamentos que lhes sejam importantes, como é o caso por exemplo, dos 

direitos pessoais de autor, que nãocostumam ser analisados a fundo pelos 

entusiastas do sistema de Creative Commons. 

Estou de acordo, possivelmente, com uma série de fundamentos 

relativizáveis no direito de autor contemporâneo e parte deles está presente nas 

licençasCreative Commons. Ocorre que este estudo não é uma crítica às licenças, 

nem mesmo uma extensa discussão sobre o seu valor e a sua aplicabilidade (ou 

ataques à sua credibilidade, como tendências mais conservadoras (e belicosas) 

poderiam preferir que fosse promovido). Trata-se, portanto, de uma breve análise 

sobre o que compõem o estudo desta tese e, portanto, o olhar que a hermenêutica 

da criação artística observa na contemporaneidade do direito de autor o que deve 

incluir, no mínimo que fosse uma breve homenagem ou discussões diagonais, à 

arquitetura relativamente eficiente difundida por Lessig e seus demais partícipes. 

Portanto, pretendo simplesmente extrair uma desvaloração atribuída 

ao sistema dito “tradicional de direito de autor”, pelo sentido simbólico negativo 

indiretamente promovido pelasCreative Commons, seja pela consequência de 

uma desvalorização simbólica (eventualmente radical) promovida pelos usuários 

do sistema, em detrimento de valores que não foram contemplados pelas licenças, 

ao menos em tese, seja simplesmente pelos seus entusiastas. Nesta direção está a 

necessária indicação de que no já indicado vídeo de divulgação principal das 

Creative Commons no Brasil e em outros países, a figura do advogado de direito 

de autor é tratada como intermediário, o que simbolicamente institui um juízo de 

desvalor e estabelece uma espécie de performance não fundada nos mantras 

performáticos que venho denunciando, mas sob a forma de criativa indução – 

porém sob perniciosa simbologia. Como se o sistema de Creative Commons, por 

sua superioridade, prescindisse da figura dos advogados para a sua compreensão, 

o que efetivamente se percebe facilmente que é uma indução falaciosa. 
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Há uma sutil sugestão de des-necessidade da figura do advogado, o 

que para qualquer atividade que pretenda ser capitaneada por juristas ou pelo 

menos praticada preponderantemente por estes (e o Direito sempre será pelos 

próprios juristas) parece equivocada. Esta mesma sugestão seria observada com 

bastante concretude se a um sujeito-criador fosse sugerido firmar contratos de 

direito de autor arquitetados sob a égide do sistema tradicional de direito de autor. 

A invasividade é a mesma, mas a forma simbólica é diferenciada.Ora, os que 

efetivamente possuem o maior esclarecimento sobre o sistema de licenças são os 

seus usuários de formação acadêmica exatamente em Direito. Ou, com raras 

exceções, outros sujeitos-criadores que pouco a pouco vão adquirindo formação 

no direito de autor. 

Ainda na seara simbólica, mas já bordeando conceitos do direito de 

autor tradicional e novamente aproximando-me dos temas do direito de autor de 

natureza pessoal, preocupa-me, por exemplo, uma inadequação das licenças ao 

denominado direito  pessoal de arrependimento ou de retirada. Não me parece 

claro se o sistema permite efetivamente o arrependimento por parte do sujeito-

criador caso haja utilização da licença em determinada obra. Da mesma forma 

ocorre no que tange ao direito pessoal de modificação. Não consigo conceber se 

há plena eficácia das licenças para o exercício destes direitos (ou faculdades) de 

natureza pessoal. 

Não se pode ignorar a gravidade da tensão entre o sistema de licenças 

e as características proeminentes dos direitos ou faculdades pessoais. E mais, 

considerando o fato de que o Brasil, como os demais países do sistema de direito 

de autor surgido e baseado no sistema francês, atribui aos direitos de natureza 

pessoal as características da irrenunciabilidade e da inalienabilidade 720  este 

simples fato poderia conduzir à invalidação das licenças Creative Commonsno 

território brasileiro em decorrência de sua consideração de licenças nulas de 

pleno direito.  

Por outro lado, evidencia-se uma falta de análise sobre estes pontos 

por uma desconsideração das licenças (Creative Commons) por parte de linhas 
                                                

720 Brasil: Lei 9610/98, Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
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mais conservadoras e, portanto, uma desvalorização intrínseca, como se elas não 

trouxessem nenhum benefício ao direito de autor (novamente o simbólico 

atuando). 

Por outro lado, entendo que há uma perspectiva demasiadamente 

libertarianista com o objetivo de não pretender discutir alguns pressupostos das 

referidas licenças. No que especialmente se refere aos direitos pessoais de autor 

não se pode esquecer que o ambiente para o surgimento das licenças (cc) foi o 

ordenamento jurídico norte-americano, cujos direitos pessoais possuem muito 

menos densidade – para dizer o mínimo – que nos países cujo sistema seja de 

droit d’ auteur. 

Muito possivelmente a objetificação tão típica do sistema norte 

americano tenha resumido as questões ao plano da distribuição e, no mais das 

vezes, considerando a sua valoração econômica. De toda forma, a valoração 

econômica considerada não foi a do sujeito-criador, mas do titular de direitos que 

recebe os direitos sobre os “bens culturais” e, portanto, um esvazimento de uma 

acentuado valor econômico destes foi uma consequência da implementação do 

sistema Creative Commons. O que se planejava, em algum sentido, era também 

diminuir o custo sobre os bens culturais para um destinatário final. Ocorre que, 

mesmo sob esta perspectiva, não se alcança uma solução ao problema da 

concomitância dos direitos pessoais dos sistemas tradicionais (em especial do 

droit d’auteur) no ambiente das licenças Creative Commons. Este tema parece 

essencialmente ainda sem resposta.   

Por outro lado, e retornando ao terreno dos simbolismos, atribuir ao 

sistema de licenças uma valorização contundente e que indireta e simbolicamente 

desvaloriza o direito de autor, em meu entender esvazia a possibilidade de 

chamamento ao debate, o que ocorre, por exemplo quando Lemos declara: 

Até o surgimento da Internet, da tecnologia digital e de um modelo jurídico como o 
Creative Commonsnão havia meiospara que esses (os) autores pudessem indicar à 
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sociedade que eles simplesmente não se importam com a divulgação de suas 
obras[...]721 

Esta indicação se mostra excessiva e frontalmente contrária a uma 

ideia simples, que é o fato de que o direito de autor pode ser relativizável no 

âmbito de suas utilizações e permissões. Ora, quem “possui” todos os direitos 

pode “possuir” somente alguns. 

É verdade que transfomar esta informação sobre a possibilidade de 

uso da obra em algo mais simples seria benéfico ao direito de autor. É também 

uma verdade de conteúdo bastante contundente que os autoralistas de linhas mais 

conservadoras sempre buscaram manter o direito de autor como uma categoria 

acentuadamente hermética, como muitas outras áreas do Direito, e este 

enclausuramente também tinha um interesse que era manter as rédeas sobre o 

domínio dos “bens” e “produtos” culturais nas mãos dos verdadeiros (grandes) 

beneficiários do sistema: grandes corporações; empresários; dirigentes; 

advogados, entre outros. Mas as coisas devem ser mostradas como são e não 

como se pretende para promover juízos de valor ou desvalor ideologizados. O 

fato, portanto, é que havia (e há) nos sistemas tradicionais, plena possibilidade de 

atribuição de menos direitos do que os instituídos como “todos os direitos 

reservados.” O que releva é indicar que a possibilidade de circulação destas ideias 

sob a forma tecnicamente mais facilitada é um benefício, mas é argumento de 

outra ordem e que, neste caso, deveria ser indicado também com precisão. 

A declaração de Lemos, portanto, necessitaria de uma simples 

adjetivação (não havia meios de fácil indicação ou não havia meios 

suficientemente divulgados ou  etc.) o que já a tornaria plenamente aceitável. 

Infelizmente, a trincheira estabelecida pelas escolas libertarianistas tem sido de 

combate pelo uso ideológico de expressões de efeito e que possam ter apoio na 

sua divulgação massiva. Isto tem sido utilizado por opositores mais radicais ao 

direito de autor. A declaração de Lemos, ex-diretor do CTS/FGV faz pensar que 

                                                
721 LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura.FGV. Rio de Janeiro, 2005. p. 83. 
VERIFICAR SE ESTA E A PAGINA MESMO). (verificar a fonte original)(sobre a lógica 
de Frege, ver: KENNY, Anthony. Filosofia no mundo moderno – uma nova história da 
filosofia ocidental, vol. IV. Edições Loyola. São Paulo, 2009. pp. 122 e seguintes)  
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os sistemas pré-Creative Commonseram (e são) de tal modo ineficazes que nem 

mesmo a indicação de se abrir mão de direitos – prerrogativa que os direitos 

patrimoniais sempre possuíram na tradição romano-germânica e de common law 

– podia (pode) ser implementada. Não se deve, nem pode, simplesmente alegar 

que estas ideias não são cabíveis, mas devem as mesmas ser refutadas por não 

atenderem a premissas ou inferências verdadeiras e deve ser retirada das mesmas 

a capa ideológica. Os entusiastas do modelo do Creative Commons devem aceitar 

– efetivamente e não sob a forma de argumentos de técnica de guerrilha 

intelectual, como muitas vezes ocorre, ainda que não sejam os únicos (isto é 

muito típico de linhas mais conservadoras de direito de autor) – que há 

fundamentos do direito de autor que são respeitáveis e que, por sua consolidação 

devem ser aceitos e o são, até mesmo pelos comuneiros (em tradução 

aproximada para commoners). 

Afimar que o sistema de direito de autor não permite indicar que os 

sujeitos-criadores não se importam com o uso que se faz de suas obras é uma 

falácia que merece repreensão do ponto de vista do desenvolvimento histórico do 

direito de autor. Não significa, porém, que as grandes corporações incentivavam 

tais ideias e que os sujeitos-criadores (e não os titulares, de modo mais amplo) 

fizessem uso corrente destas ideias. 

Nisto está um dos grandes talentos inerentes à simplificação (relativa) 

do modelo ainda vigente pela contemporânea escola dos Creative Commons, que 

soube utilizar positivamente de sua grande arma (fácil acesso à sociedade tecno-

comunicacional e aos internautas) para chegar ao seu público consumidor, já que, 

afinal, o Creative Commons também possui um público consumidor. Este talento 

é inegável, mas reitero que um certo valor de preconceito contra o direito de 

autor, como se este fosse um eterno adversário, ou uma espécie de predador 

natural das liberdades de expressão ou de acesso à cultura,permeia parte do 

universo comuneiro na simples difusão das ideias do sistema de licenças. Assim, 

a polarização tão criticada pelos libertarianistas como comportamento das escolas 

mais conservadoras acaba sendo também praticada, em alguma medida, como 

idéia enfatizada pelo setor comuneiro. Ainda que eventualmente esta difusão de 

ideias contrárias não decorra necessariamente dos fundadores ou representantes 
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diretos das organizações que cuidam das licenças, é um elemento que merece 

destaque, especialmente se a defesa dos administradores dos Creative Commons é 

de que o sistema é uma alternativa, um complementariedade do direito de autor. 

Com mais razão, neste sentido, portanto, o combate so preconceitos deve ser 

promovido, diga-se, de “dentro para fora” do centro intelectual responsável pelas 

licenças para os seus admiradores. É de certo modo compreensível que surja uma 

oposição que possua um conteúdo polarizado, considerando o descaso o direito 

de autor sofreu ao ser “isolado” (paradoxalmente) dos sujeitos-criadores e 

considerando os excessos praticados pelo grandes titulares ou representantes de 

direitos, especialmente grandes corporações e entidades diversas de gestão 

coletiva. Compreensível, do pontode vista de um re-enquadramento das funções 

do direito de autor pela suas desvalorização histórica (e pelos excessos 

praticados) que houvesse uma polarização entre entusiastas e não entusiastas do 

sistema Creative Commons, considerando uma espécie de quase-compensação-

histórica. Ocorre que há muitos interessados no sistema Creative Commons que 

não estão interessados emqualquer aspecto filosófico, inerente ao direito de autor, 

muito menos de filosofia moral, tais como a Google e outras grandes operadoras 

de Internet. A defesa de novos rumos para o direito de autor virou meio de vida 

para muitas organizações não governamentais, instituições educacionais e 

entusiastas de um combate ao direito de autor tradicional e, muitas vezes, o 

uniforme de combate é o sistema de licença Creative Commons. É inadmissível 

do ponto de vista das análises científicas que se admitam revanches ou 

revanchismos históricos que conduziriam a um acirramento dos ânimos. Com a 

manutenção dos antagonismos bélicos ainda muito sedimentados na seara do 

direito de autor, pouco se poderá alcançar como sínteses dialéticas. 

Evidentemente não se pode evitar que haja juízos de valor por parte 

dos consumidores ou dos usuários das licenças, mas parece, muitas vezes, que se 

está diante de conflitos ideológicos plantados sob a forma de uma espécie de 

difusão a contrario senso, de má informação do direito de autor. Entendo que o 

sistema é relevante, mas precisa aceitar críticas com mais precisão, inclusive para 

que possa superá-las. 
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Por outro lado, realmente não se pode afastar a criatividade inerente 

ao sistema de licenças criada (ou pelo menos difundida por Lessig). Uma ideia 

genérica e que faz parte de uma espécie de senso comum dos defensores do 

sistema de licenças Creative Commonsé aquela que pretende estabelecer o 

referido sistema de licenças como complementar ao direito de autor. Até mesmo 

opositores radicais ao sistema enxergam aspectos positivos (e que devem 

serlevados em conta mesmo que não se considere o sistema “a grande solução”) 

como é o caso deSmiers e Van Schijndel: o aspecto apelativo722 de construções 

como o Creative Commons é que até certo ponto torna possível encontrar um 

caminho para sair da selva do copyright723. 

Em muito apertada síntese, o sistema de licenças Creative Commons 

propõe (numa análise comparativa e analítica do direito de autor patrimonial 

como se estivesse sempre fundado em relações contratuais) uma espécie de 

contrato erga omnes, por meio do qual os efeitos da decisão tomada na ocasião da 

escolha da licença se farão presentes para todo e qualquer destinatário que fizer 

uso ou tiver acesso às obras que ostentem tal licença. 

Por outro lado, admito que uma sistemática por meio de facilitações 

aplicáveis por meio de símbolos pode auxiliar o processo comunicativo e 

informativo sobre a natureza dos direitos em questão para parte da sociedade 

pouco afeita à discursividade. Esta é uma das ideias primordiais do sistema de 

licença, facilitar a comunicação, o que o faz novamente importar para a 

hermenêutica contemporânea, estando eu de acordo ou não com a totalidade ou 

plenitude das facilitações comunicativas. 

Por fim, para talvez esclarecer de forma mais contundente, 

expressamente indico não ser contrário às referidas licenças, mas também nem 

plenamente favorável (o que não me impede ou impediria o uso das mesmas para 

                                                
722Interpreto a expressão apelativo no sentido positivo, a atribuir grande valor ao contexto 
de marketing das ideias divulgadas pelo sistema, ou, como denominam os referidos 
pesquisadores holandeses “construção”. 
723SMIERS, Joost ; VAN SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor 
nem monopólios – Um ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam, 2009. acessado em 
15/02/13 disponível em http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-
autor-nem-monopolios-joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/, p. 08. 
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aplicação em minhas próprias obras, por exemplo) no sentido da exigência que 

faço para que a dualidade entre um direito de autor tradicional (genericamente 

considerado) seja efetivamente confrontado com este novo modelo, que, repito, é 

um saldo positivo para as ideias libertarianistas, e no mínimo, apresentou uma 

maior discussão na sociedade contemporânea, sobre o que é o direito de autor e o 

caminho que se possa traçar para ele. 

Tudo isto, porém, sem detrimento de que efetivamente falta ao 

sistema de licenças Creative Commons, um banho de filosofia e compreensão da 

hermenêutica da criação artística para que possa se des-ideologizar. No mais, o 

campo de batalha do direito de autor foi modificado com o advento das licenças 

Creative Commons, que, por outro lado, precisam de uma sedimentação e 

amadurecimento para sua melhor implementação. 

Se não são “a solução” para a crise do direito de autor, ao menos 

indicam um caminho acentuadamente pavimentado, considerando a anterioridade 

neste terreno já densamente belicoso.  

 

 

 

6.7. A função social do direito de autor sob o olhar da 

hermenêutica da criação artística. 

Tema que vem sendo defendido como solução para os conflitos de 

direito de autor contemporâneo é a denominada função social da propriedade 

intelectual ou, segundo alguns,função social dos direitos autorais724. 

Como demonstrarei, a função social se apresenta como contributo 

eficiente, porémincompleto, para a análise geral das relações conflituosas que 
                                                

724 Como é o caso de Allan Rocha de Souza, no seu A função social dos direitos autorais: 
um interpretação civil-constitucional dos limites da proteção jurídica. Brasil: 1998-2005.. 
Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacases, 2005. (Coleção José do 
Patrocínio V.4) 
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compõem o direito de autor contemporâneo, em especial no que se refere à 

dicotomização entre as escolas autoralistas conservadoras e libertarianistas.  

De início, a consideração da função social da propriedade intelectual 

tem necessariamente que partir da aceitação prévia de que o direito de autor é um 

direito de propriedade. 

Ou seja, para que se possa buscar alguma relativização do conceito de 

propriedade, há uma aceitação prévia de que a categoria e o conjunto inerentes à 

proteção/difusão de criações obras denomina-se propriedade intelectual. Isto não 

significa aceitar que a atribuição do proprietarismo é a melhor solução ao direito 

de autor, mas uma aceitação da terminologia, desde já, mal utilizada. Isto já pode 

relativizar  a crítica. Acentuo isto porque continuo compreendendo que parte dos 

problemas decorrentes do direito de autor contemporâneo (assim como nas suas 

raízes históricas) se assenta na utilização indevida, para dizer o mínimo, de 

terminologias condutoras a um abismo semântico se não compreendidas no seu 

entorno principal. 

Neste sentido, faço a devida defesa dos autores aos quais 

primordialmente me reporto 725  quando da análise da função da propriedade 

intelectual ou do direito de autor em especial, visto que compreendi em seus 

textos, pelo sentido genericamente observado em suas ideias, uma aceitação da 
                                                

725  Sem me prender ideologicamente a nenhum autor, mas indicando alguns deles pelo 
contributo ao tema: CARBONI, Guilherme. Aspectos gerais da teoria da função social do 
direito de autor. texto disponível em http://gcarboni.com.br/pdf/G6.pdf acessado em 
23/12/13. SOUZA, Allan Rocha de. A função social dos direitos autorais: um interpretação 
civil-constitucional dos limites da proteção jurídica. Brasil: 1998-2005. Faculdade de 
Direito de Campos. Campos dos Goytacases, 2005.( Coleção José do Patrocínio V.4); 
MIZUKAMI, Pedro Nicolletti. Função social da propriedade intelectual: compartilhamento 
de arquivos e direitos autorais da CF/88. Dissertação de Mestrado em Direito apreentada no 
ano de 2007 na USP disponível em 
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5101 acessado em 
15/12/2013. ALVES, Marco Antônio Sousa, Sobre o direito de autor e sua função social, 
disponível emhttp://periodicos.pucminas.br acessado em 23/12/13. O estudo de Mizukami, 
além da exploração dedicada ao tema da função social, possui o mérito de ter analisado o 
tema sobre o ponto de vista constitucional e além disto, o mérito de discorrer historicamente 
sobre o desevolvimento histórico, com acentuada acuidade. No mais, o autor traça linhas 
perspicazes sobre o conceito de autoria e da propriedade intelectual no seu desenvolvimento 
ocidental além de outros méritos decorrentes da pesquisa cuidadosa e ampla. A respeito do 
tema, ver também outro texto que não trata genericamente do mesmo, mas que o enfrenta: 
DIAS,Maurício Cozer. A proteção proteção de obras musicais caídas em domínio público. 
disponível em  http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-
politicas-culturais-direitos-autorais.pdf e acessado em 19/12/13. 
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terminologia propriedade como combate ao próprio termo ou ainda somente 

como aceitação terminológica em decorrência da consagração do termo.Não 

discuto pois, nesta seara, novamente estas questões por restar infrutífero o debate 

especificamente nestestermos à presente altura deste estudo. 

  Analisando-se, portanto, teses densamente desenvolvidas sobre a 

função social do direito de autor (com as diferentes nomenclaturas que se utilize) 

é necessário esclarecer alguns pontos, comparando-se este tema que desenvolvo e 

aqueles estudos, em gênero. 

Em primeiro lugar há de compreender que não se está diante da busca 

de soluções para uma mesma problemática. As conclusões acadêmicas 

promovidas pelas teses que (em gênero) flexibilizam ou relativizam (por assim 

dizer) o direito de autor ou mesmo a propriedade intelectual são voltadas a 

soluções pragmáticas inseridas no contexto quase que exclusivamente jurídico 

sobre a possibilidade de acesso à criação, ou como há uma tendência 

contemporânea a se indicar, aos bens culturais e seus conteúdos726 (portanto, aos 

resultados da criação). 

Portanto, as soluções apresentadas pelos autores, em gênero, e como 

corretamente indica Souza 727 , concentram-se[...]na análise da extensão 

horizontal da proteção patrimonial considerando os direitos da coletividade 

igualmente e necessariamente incidentes na verificação da amplitude desta 

proteção. Comprova-se, com isto, pois, que o viés da solução proposta pelas teses 

(insisto, em gênero) da aplicação de uma função social da propriedade ao direito 

de autor possui um escopo exclusivamente jurídico vinculante ao direito e, mais 

especificamente, ao conceito de propriedade. Isto afasta uma análise comparativa 

ao estudo que aqui apresento, pois além do viés nitidamente da filosofia do 

direito, afasto o ponto de partida da propriedade como condição de possibilidade 

analítico-fundante. No mais, não compreendo que o fervor das análises deva se 

dar num contexto comparativo de uma horizontalidade de direitos na relação 

                                                
726 Valendo lembrar as críticas que faço a estas expressões. 
727SOUZA, Allan Rocha de. A função social dos direitos autorais: um interpretação civil-
constitucional dos limites da proteção jurídica. Brasil: 1998-2005. Faculdade de Direito de 
Campos. Campos dos Goytacases, 2005, p. 265. (Coleção José do Patrocínio V.4) 
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direitos públicos-direito privado ou interesses do público – direito privado728, 

mas sob a perspectiva do círculo criativo como elemento primordial do 

surgimento do processo criativo. Portanto, insisto, a análise não pressupõe uma 

consideração prévia de horizontalidade de direitos, pois este fato não está em 

questão quando as alimento. 

As teses que propõem a compreensão de uma função social do direito 

de autor e da propriedade intelectual estão inseridas neste contexto. E, como tal, 

no contexto da compreensão do conceito de propriedade, mesmo feitas as 

ressalvas supra mencionadas à questão terminológica, qunado o autor preferir 

referir-se a direitos autorais, por exemplo, como faz Souza. 

Ou seja, se é aceitável nomear-se por propriedade intelectual a área 

do conhecimento sobre a qual se pretende, tal e qual neste estudo, criar novas 

condições compreensivas, é importante também compreender alguma relação 

semântica que justifique as críticas operadas. Dito de outra forma, há de se 

compreender fundamentos mínimos da propriedade para se operar a crítica à 

propriedade intelectual sob o olhar de uma relativização da mesma em 

decorrência da denominação “função social”. 

Também releva, de início, que a perspectiva de relativizar a 

propriedade pode ser vista como ofensa ao conceito tradicional do direito de 

autor, elemento de enorme importância que deve ser levado em conta e poderia 

ser levantado pelos autoralistas de tendência radicalmente mais conservadora. 

Neste sentido, deve-se compreender que a análise da propriedade 

ordinária fundamenta-se sobre a posse e o domínio de algo sobre algum bem ao 

qual cabe decidir sobre a sua utilização especificamente. O proprietário do bem 

define, em linhas gerais e em larga medida, a história e o futuro do bem. Ocorre 

                                                
728 Ou como indica o próprio Souza, interesse coletivo-interesse privado: Identificando o 
grau de proteção dos direitos da coletividade ns relações sociais e jurídicas que se 
constroem a partir da comunicação da obra ao público poder-se-á então aportar as 
situações onde deve ser reconhecida a supremacia do interesse coletivo sobre o interesse 
privado  [...] SOUZA, Allan Rocha de. A função social dos direitos autorais: um 
interpretação civil-constitucional dos limites da proteção jurídica. Brasil: 1998-2005.. 
Faculdade de Direito de Campos. Campos dos Goytacases, 2005. pp. 265 e 266. (Coleção 
José do Patrocínio V.4) 
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que um dos primeiros desvios semânticos que conduziram ao déficit filosófico do 

direito de autor surge quando da atribuição do concetio de propriedade a um bem 

de natureza imaterial 729  cuja história, em alguma medida, não cabe ao seu 

proprietário. Tratar de denominar algo por propriedade intelectual é assumir uma 

construção semântica de que se trata de um bem cujo conceito jurídico que lhe é 

aplicável é a propriedade. Evoluiu-se para denominar por“bem cultural”. E, 

hodiernamente, composto por conteúdos ou confusamente definindo-se “bem 

cultural” como“conteúdo”. Nesta particular seara, cabe indicar que, como análise 

diagonal, percebe-se – até mesmo pela terminologia utilizada constantemente, 

qual seja, bens culturais e conteúdo – que a presença dominante nas discussões do 

ambiente do direito de autor são aquelas da seara econômica. Ou seja, as soluções 

relativas à função social são fundamentalmente jurídicas, mas amplamente 

concebidas numa razão econômica (ou melhor: justificadas por razões 

econômicas), fundada também em aspectos de justiça social que, obviamente, 

também recebem alguma cor da economia730 (como é o fato de que pode haver 

demasiada concentração de poder econômico, caso a propriedade seja aplicada na 

sua interpretação ausente das considerações da função social). 

Esta razão acentuadamente econômica me preocupa porque pode 

conduzir à interpretação de que a relativização e, portanto, o interesse coletivo 

inserido na flexibilização da propriedade intelectual, poderia assentar-se em 

questões patrimoniais. Muito mais relevante, entendo, é a consideração de uma 

acesso à criação (ainda que se denomine por bens culturais) e uma relativização 

da proibição deste mesmo acesso, como contributo ao processo circular criativo, 

que, afinal é fundamento do círculo criativo. Dito de outra forma, o maior 

                                                
729 Digo que é um dos primeiros desvios, pois entendo que o pioneiro destes desvios 
possivelmente seja a consideração de instituições não criativas (não sujeitos-criadores) como 
titulares de direitos inerentes à criação, como fundamentalmente ocorreu com os privilégios 
e, posteriormente, com a consideração de leis protetivas de editores. Mais tarde, com as 
companhias fonográficas e com as empresas de radiodifusão, na atribuição dos direitos 
conexos a estes titulares de direitos. 
730 No que parece concordar Allan Rocha de SOUZA, quando precisamente indica que As 
análises da sociedade de informação revelam contradições emblemáticas, entre as quais se 
destacam a primazia da economia sobre os demais campos, que pode ser observada pelo 
debate inconcluso sobre o valor e o preço, a liberdade e o controle dos seus usos e 
disseminação da informação  [...]. SOUZA, Allan Rocha de. Cultura, internet e direitos 
autorais: breves intervenções In: Brasil pirata, Brasil original, CASTRO, Oona; 
MIZUKAMI, Pedro (Org.). Folio digital. Rio de Janeiro, 2013. p. 191,  
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contributo da função social da propriedade se dá na garantia de acesso às obras 

criadas, como fomento à circularidade cultural. O problema está novamente 

presente numa questão terminológica. 

Ora, se se trata de propriedade, poderia ser interpretado como 

irrelevante o componente que forma esta mesma propriedade, portanto, os 

elementos de seu conteúdo. A propriedade pode ser formada por extensão de 

terras, espaços físicos, componentes químicos, elementos diversos e a 

“propriedade” que justamente se pretende “proprietalizar” no direito de autor, não 

é composta tangivelmente por nada, somente de apreciações sobre o mundo 

plasmadas sobre algo perceptível por terceiros731. Trata-se de um conceito de 

linguagem,pois o ato criativo é comunicação fundada na linguagem, no ver o 

mundo, ao invés do qual repousa a propriedade material ordinária na ordem 

daconcretude física, Este elemento fictício do direito de autor e da propriedade 

intelectual dificultam a compreensão de que o grande elemento que deve ser 

disponibilizado não é o objeto da concretude das criações (e que hoje vem sendo 

por vezes denominado por bem cultural, conteúdo, ou, de forma mais adequada 

no direito de autor, obra ou work – parao copyright). O que pretendo apontar é 

que não importa muito a questão do que envolve materialmente ou 

imaterialmente o conteúdo protegido pelo direito de autor, mas o acesso ao que 

resulta do ideário criativo, seja ele oriundo de um sujeito-criador mesmo ou de 

um autor ou titular de outra natureza. 

O contributo da função social da propriedade intelectual ou do direito 

de autor deve levar em conta muito mais esta relação com o que se representa 

como criado pelo humano (objetificado de algum forma) do que o valor 

econômico ou relação proprietária sobre tal(is) bem(ns). Mas entendo que o valor 

econômico é somente um deles. No mais, como minhas ideias se fundamentam 

numa (tentativa de apontar uma) ordem filosófica pura, num intento de excluir ao 

máximo contributos extra-filosóficos, entendo que o mais relevante é a 

                                                
731  Nunca há tangibilidade na criação, nem mesmo na criação já pronta, com exceção 
daqueles que a manifestação artística se dá sobre bens efetivamente corpóreos, como é o 
caso das artes plásticas. De toda forma, até mesmo esta tangibilidade pode ser relativizada, 
por exemplo nas pinturas, visto que a apreciação artística se encontra em outro sentido que 
não o tato. Mas esta discussão não faz sentido neste estudo. 
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compreensão da função social do valor intrínseco das obras como contributo à 

recriação732. 

Devo salientar, porém, que compreendo que, em algum sentido, as 

teses inerentes à função social do direito de autor e da propriedade intelectual 

foram construídas sob uma perspectiva jurídico-econômica, como vem sendo 

                                                
732 O caráter cíclico que pretende a função social da propriedade intelectual, em especial do 
direito de autor, é observado também por Carboni: A aplicação da função social do direito 
autoral deve ser entendida como uma contribuição para que o seu uso abusivo seja coibido 
e para que seja reafirmada a sua função de mecanismo voltado para o desenvolvimento 
econômico, cultural e tecnológico dos povos e não como algo que se auto-justifique.Autoria 
colaborativa na economia da informação em rede: novos fundamentos para o direito 
autoral. Quartier Latin. São Paulo, 2010. p. 154. No mais, corretamente, o mesmo autor, em 
outra obra, indica com precisão, num sentido de valorizar o fluxo do conhecimento, mas 
compreendendo que este conhecimento se manifesta de forma diferente daquela forma 
inaugurada com a imprensa e a circulação tradicional da informação quea cultura digital 
propiciada pela Internet guarda certa afinidade com a cultura oral primária (CARBONI, 
Guilherme. Aspectos gerais da teoria da função social do direito de autor. texto disponível 
em http://gcarboni.com.br/pdf/G6.pdf acessado em 23/12/13). De fato, não deixa de ser 
curioso que um movimento tão elevado no fluxo da informação promovido por meios de 
altíssima tecnologia que, hoje, por exemplo, permitem que um usuário de telefone celular 
(smartphone) seja um transmissor de cultura e conhecimento (por meio de incontáveis 
aplicativos, aproximando a distância entre sujeito-criador e destinatário da obra) seja 
assemelhado à cultura (da transmissão) oral. E no mais, o desenvolvimento desta tecnologia 
possível transformará comentários sobre o quão longe se chegou na tecnologia 
hodiernamente em textos totalmente ultrapassados no curso de muito poucos anos. Ocorre 
que rompimentos paradigmáticos não ocorrem com tamanha celeridade, o que faz com que 
ainda não se tenha alcançado uma substituição da figura do sujeito-criador por um modelo 
de autor-colaborador como essência do humano. Ao menos, por enquanto. Por outro lado, há 
um aspecto interessante colocado pelas ideias de Carboni, as quais complemento. Em 
primeiro lugar, é verdade que há semelhanças entre o modo de se comunicar antes do 
processo desenvolvimentista da imprensa ocidental, surgida pelos idos do século XV. De 
fato, anteriormente a este processo, havia uma comunicação primordialmente oral em 
decorrência da ausência de tecnologia que pemitisse o desenvolvimento da escrita ou da 
literatura escrita, “mantendo-se a forma de contar o mundo e as histórias” de forma oral, 
coletiva, em que o intérprete e o autor se misturavam,praticamente numa mesma figura ou, 
ainda sequer se poderia falar em conceito de autoria propriamente dito. Aliás, tese que 
defendo e que já deve ter sido percebida no decorrer deste texto. Por outro lado, o que 
observo é que a semelhança principal que traz uma nova oralidade ao modo de comunicar na 
contemporaneidade, agora não é mais a ausência de tecnologia que implementasse a 
literatura escrita, mas exatamente o seu oposto, o excesso de tecnologia que afasta o 
interesse e o ato de comunicar por escrito, de forma dissertativa, em especial. Ou seja, a 
profusão de medidas tecnológicas, aparelhos, dispositivos, programas de computador, 
aplicativos e novos suportes midiáticos, faz com que o modo de se comunicar hoje seja 
muito mais evidenciado por fotografias, vídeos, desenhos, sons e mensagens automatizadas 
e, quando muito, por mensagens com limitados caracteres ou que simplesmente transformam 
a ideia de que um parágrafo é um enorme e cansativo texto. É possível que o público 
interessado nas comunicações, por exemplo, das redes sociais, tenha para si que o que por ali 
se envia e recebe são notícias e, para tal, a síntese é uma condição de possibilidade. Mas, por 
outro lado, é possível, também que uma des-dissertalização da comunicação torne a 
comunicação brevemente mais difícil e a linguagem escrita mais distante no modo de 
comunicar, fato que, evidentemente, interferirá, também, no modo de criar arte e ciência.   
 



 
 

552 
 

construídas as demais teses de linha abertamente mais libertarianista em parte 

significativa de suas atitudes acadêmicas. Isto porque se pretende esvaziar o valor 

econômico da propriedade dos titulares relativizando-se para que se alcance um 

acesso às criações. 

Ou, visto sob outro viés, considerando-se o fato de que a propriedade 

é obviamente vista sob o aspecto de um bem e, como tal, componente do 

patrimônio de alguém, o valor econômico é evidente.  

A relativização da propriedade por meio da compreensão do, diga-se 

“quanto ela vale apara a sociedade” ou para o coletivo, é indicado pelo texto 

constitucional, ao menos no que se refere à propriedade ordinária. 

A noção de que a propriedade deve cumprir sua função social não 

deve estar, porém, dissociada do fato de que esta se compõe como um elemento 

de importância na significativa na formação de ideias republicanas e que a 

democracia pressupõe, ao menos na atualidade, um respeito à propriedade como 

conceito elementar no Estado Democrático de Direito. 

Neste sentido, deve ser compreendida a função social não de um 

ponto de vista isolado da condição do direito. A propriedade não é a função 

social, mas deve ser exigido que o direito cumpra a sua função social. Dito de 

outra forma, a propriedade é que se configura como um direito que deve 

cumprir a sua função social.O mesmo serve ao direito de autor, que deve 

cumprir a sua função social e não ser destituído de sua relação comseus legítimos 

titulares. 

Neste sentido, inclusive, deve-se e pode-se compreender e interpretar 

a aplicação da função social sobre o direito de autor de forma episódica e não 

como um fundamento para extração do conceito de propriedade ou de 

exclusividade que lhes são ínsitos. Aliás, volto a afirmar, para que se possa 

extrair a melhor eficiência das análises da função social da propriedade, o direito 
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de autor deve ser considerado sob a forma de espécie do gênero propriedade 

intelectual733. 

No caso do Brasil, a função social da propriedade vai ser lida numa 

ordem principiológica da regulação da atividade econômica: 

Art. 170- A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]II - propriedade 
privada;  [...]III - função social da propriedade; 

Por outro lado, não há indicativos constitucionais de como se efetivar 

a aplicação da função social da propriedade intelectual, o que, em sentido oposto, 

restando somente esta delimitação no que respeita à propriedade ordinária urbana 

e ao que respeita à propriedade ordinária rural, como se deprende do texto, 

respectivamente dos artigos 182 e 186 da CRFB: 

Art. 182, § 2o : A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - 
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração 
que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Ora, ao se efetuar uma leitura do texto constitucional, salta aos olhos 

o aspecto proprietarista e patrimonialista dos requisitos para cumprimento da 

função social. 

Melhor dizendo, no caso do Art. 182 o que está em causa é um valor 

social, mas de alta relativização, dependente de legislação infra-constitucional e 

altamente dependente de discricionaridades.  

No tocante à propriedade rural, os critérios são mais amplos, porém 

mais objetivados, ainda que de alta densidade discricionária.  

                                                
733 Este, inclusive, é um dos elementos que me conduzem a relativizar a solução da função 
social para que seja aplicada ao direito de autor, pela minha não constatação definitiva (até o 
momento) sobre o conceito de propriedade a este, visto que o conceito de círculo criativo 
inerente à hermenêutica da criação artística praticamente afasta a possibilidade de se 
compreender o processo interpretativo-criativo de modo tão aproximado com o conceito de 
propriedade. 
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Pois bem, com todos os eventos, defeitos e dificuldades, há algo. E 

retira-se dos dispositivos constitucionais o valor econômico da relativização da 

propriedade, mas também um caráter social de interesse coletivo. 

No tocante à função social da propriedade intelectual, a CRFB não 

determina expressamente qual o caminho a seguir. 

Poderia, este caminho, se dar sob o olhar economicista, observado-se 

o acesso às obras por uma (alegada e muitas vezes verdadeira) impossibilidade 

econômica de acesso aos bens culturais, o que estaria de acordo com a ideia 

fundada nos dispositivos constitucionais supra mencionados no intuito de se 

garantir ao acesso à cultura. Mas, porém, poderia servir à condução do 

pensamento de que a cultura é livre fosse uma assertiva idêntica a que o acesso 

aos bens culturais deve ser grátis (que seria a mantrificação daquela ideia). 

Por outro lado, poderia também estar fundado na compreensão de que 

o acesso a bens culturais (ainda que eu não considere como mais adequada esta 

terminologia, neste caso) promove o desenvolvimento cultural e educacional. 

Este caminho, mais voltado às concepções da circularidade cultural (e adequado), 

poderia, porém, ser percorrido por atitudes demasiadamente invasivas da 

propriedade de terceiros (já que se está considerando uma análise propritária do 

direito de autor ou propriedade intelectual), o que daria azo à discricionariedades 

também. 

Neste caso, curiosamente, discricionaridades decorrentes de uma falta 

de dispositivo constitucional que determinasse qual o grau de relativização da 

propriedade intelectual. Entendo porém, como restará evidenciado, que mesmo a 

compreensão de que há uma necessária relativização do conceito de propriedade e 

o enfrentamento da propriedade intelectual no âmbito constitucional, nem mesmo 

assim se alcançaria o núcleo duro da discussão do direito de autor sob o olhar da 

hermenêutica da criação artística.  

Observado porém, positivamente, que parte do mérito dos autores que 

tratam do assunto, reside no fato de que estes, em geral, delineam suas ideias sob 

o argumento de que a razão econômica não deve prevalecer em decorrência da 



 
 

555 
 

necessidade de acesso às obras. Esta linha de defesa conduz a uma verificação de 

uma equalização de ideias que pode fazer bastante sentido (e faz) para um grupo 

acentuado de autores, desde Lessig até Smiers, passando, no Brasil, por aqueles 

que tratam de analisar a função social como terreno para a solução da crise pela 

qual passa o direito de autor. 

Deve-se salientar, a crise que atravessa o direito de autor é a crise de 

todo o fundamento de ideias do Direito. Assim como para o direito de autor existe 

uma crise fundada, por exemplo: na necessidade de recriação do conceito de 

“autor” (para a qual proponho as presenças linhas indicativas de um caminho); na 

constatação de que as obras possuem circulação promovida também pelos 

sujeitos-criadores e destinatários (causando certo pânico aos intermediários e 

grandes titulares 734 ), também em outras áreas do direito existem crises 

decorrentes da incompreensão do ser humano. A crise institucional “genérica”, 

por dizer algo, do Direito, decorre, entre outros fatores, da ainda incompletude na 

compreensão de novos fundamentos nos quais a sociedade se assenta. Além disto, 

há uma cíclica constatação de uma crise na interpretação de valores morais e, 

tudo isto, parece ainda mais permear o universo contemporâneo por meio do 

desenvolvimento acelerado da sociedade tecno-comunicacional. 

Ou seja, em linhas gerais e retornando à ideia da função social da 

propriedade especificamente, o conceito de propriedade, visto de modo muito 

acentuadamente relacionado ao bem físico, tangível, foi emprestado à criação. Ou 

tomado de empréstimo pela disciplina da propriedade intelectual, 

fundamentalmente.  Efetivamente, sequer mesmo isto foi o que ocorreu, pois 

criou-se uma figura do “bem intangível” para se concretizar (o que não deixa de 

ser curioso) exatamente um bem intangível, potencializando-se uma estrutura de 

propriedade a algo que não poderia, de forma alguma,ter sido considerado 

                                                
734 Neste sentido, não se pode acusar soente os intermediários de malfeitores dos rumos do 
direito de autor. Também grandes titulares de direitos e provedores de “conteúdo” são tnão 
ou mais fomentadores da atual crise, o memso se dizendo sobre todos os usuários dos 
denominados mantras performáticos que, a cada vez que fazem uso de expressões e artifícios 
semantcos e simbólicos para atingir o seu público, esvaziam as discussões e prejudicam o 
direito de autor nas suas análise socntemporaneas, ao invés de trazer um contributo efetivo 
ao terrenos da discussão cientíica.  
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propriedade no seu surgimento como tal735. Neste sentido, Le Chapelier começou 

a defesa dos artistas de modo politicamentecorreto, mas filosoficamente e 

estruturalmente equivocado e, visto isto sob a perspectiva do círculo criativo que 

hoje defendo, ofendeu a compreensão da figura ao sujeito-criador ao (em tese) 

desejar protegê-lo, pois ele, posteriormente ficou refém da estrutura do direito de 

autor fundamentada sem o autor736 . A acentuada proteção proprietarista foi 

exatamente o elemento que mais afastou o sujeito-criador da obra por si 

(potencialmente) criada. 

Não fosse o suficiente, a ideia de função social foi aplicada à 

propriedade ordinária, empregando-se-lhe um contorno que conduza a que a toda 

necessidade que a sociedade possa alcançar na propriedade, possa relativizar-se 

(em alguma medida) a sua propriedade para que a coletividade seja beneficiada. 

Esta mesma lógica argumentativa (e socializante) da propriedade, foi então 

aplicada aos então bens intangíveis.A este respeito, deve ser salientado, trata-se 

de ficção criada pelo direito de autor para ultrapassar obstáculo 

intransponível, visto quenão é possível construir concretudes sobre 

apreciações metafísicas. Tratar o processo criativo como bem (de qualquer 

natureza, mesmo atribuindo-lhe a consideração de bem intangível) é ficção em 

profundeza que o Direito tenta (de modo ineficaz, do ponto de vista filosófico) 

alcançar. 

Consideradas todas estas hipóteses, deve também ser salientado que o 

contrato recebe nas análises do direito de autor e da aplicabilidade da função 

social, a sua relativização. Esta foi a ideia de Carboni, enquanto outros preferiram 

relativizar, pela via do insituto da função social, o conceito de propriedade. 

                                                
735 Ora, nomear de bem intenagível para poder aplicar o conceito de propriedade foi um dos 
problemas e elementos fundamentais que conduziu ao déficit filosófico do direito de autor, 
ainda que, resslavas à parte, evidencie-se a intangibilidade no universo autoral, por toda a 
sua obviedade. 
736 Ver a este respeito o texto de ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor sem autor e 
sem obra. Boletim da Faculdade de Direito, Studia Jurídica 91, Estudos em homenagem ao 
Prof. Dr. Antonio Castanheira Neves. Coimbra Editora. Coimbra, ano ____ e PEREIRA, 
Márcio. Direito de autor ou de empresário? Considerações, críticas e alternativas ao 
sistema de direito autoral contemporâneo. Editora Servanda. Campinas, 2013. 
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Ou seja, tanto a relativização dos contratos inerentes a direito de autor 

(fundamento das relações comerciais que relacionam bens culturais) como da 

propriedade intelectual em si servem como contributo que responde aos anseios 

de uma evolução do sentido de propriedade e da correlação das relações humanas 

num contexto mais, diga-se, humanizável (se a perspectiva for de acesso às 

criações para inserí-las na circularidade criativa e se houver um certo equilíbrio 

de ordem econômica). 

A interpretação da propriedade intelectual e dos contratos na direção 

de uma benefício para a sociedade estão de acordo com o conceito que procuro 

para o que denomino de círculo criativo, sendo certo porém que a minha 

perspectiva é exclusivamente oriunda de uma filosofia pura de direito de autor, 

para posteriormente ser amparada pelos conceitos do direito de autor na 

perspectiva efetiva do Direito.  

Faço alguma indicações sobre o que considero o olhar filosófico que 

proponho e as soluções jurídicas que venho observando por parte dos autoralistas. 

Em primeiro lugar, não enxergo nenhum problema que o Direito 

procure dar soluções, mais ou menos pragmáticas, para circunstâncias fáticas e 

sociais que mereçam reexame e revisionismos históricos (desde que justos) ou 

estruturais. Nisto, estou de acordo que as soluções amplamente baseadas em 

conceitos que corretamente trabalham o Direito sob uma perspectiva 

constitucional e muito mais ampla que um visão microscópia de mercados que se 

ambientam na discussão do direito de autor foram engenhosas, ainda que, e em 

geral, certamente seriam esperadas por aqueles que possuem uma visão 

constitucionalista, pela sua evidência. Ainda mais em países cujo aspecto da 

função social da propriedade e dos contratos esteja constitucionalmente previsto, 

como é o caso do Brasil737. 

                                                
737 No Brasil, a função social da propriedade, como já indiquei no corpo do texto neste 
mesmo capítulo,  está prevista no texto constitucional (CRFB: Artigo 5o, XXIII - a 
propriedade atenderá a sua função social) o que desde logo conduz à compreensão de uma 
análise constitucionalista do direito de autor, o que já merece destaque, considerando que os 
pensadores da categoria jurídica não são tão afeitos às discussões que não estejam previstas 
nos textos legais sobre o tema, sejam leis específicas, como no caso do Brasil são as Leis 
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Por outro lado, e, em segundo lugar, devo indicar que para alcançar a 

maior precisão (inclusive justificativa no universo jurídico) a função social do 

direito de autor e da propriedade intelectual deve ser lida e construída sob uma 

perspectiva solidamente filosófica, e isto ainda não consegui observar com 

suficiente clareza nos estudos que implementei. Acredito inclusive que alguns dos 

conceitos que aqui exponho ajudarão a dar lastro às questões inerentes à função 

social já abertamente discutida, mas para isto, o corte epistemológico deve ser 

efetuado para que se possa, em sua abertura, inserir a fundamentação filosófica 

adequada. Não preciso se estou ou não de acordo plenamente com a função social 

do direito de autor e da propriedade intelectual, mas indico, neste caso com 

precisão, que vista sob uma olhar do círculo criativo e da hermenêutica da criação 

artística que desenvolvo neste estudo, ela é uma solução plenamente aplicável. O 

que não faz com que prescinda de receber um banho de filosofia. 

Importante salientar também que os conceitos que desenvolvo neste 

estudo são diferentes daquelas teses (função social) por diversas razões, o que 

deve ser feito para afastar confusões que possam surgir alegando-se uma 

consonância absoluta dos entendimento. Desde já, há de se perceber que as teses 

que aqui desenvolvo não possuem a características das análises jurídica e 

jurídico-econômica da função social do direito de autor e da propriedade 

intelectual. 

Explicito: função social do direito de autor não é sinônimo do 

conceito de círculo criativo como também não o são a aplicação da hermenêutica 

para se alcançar as melhores soluções filosóficas para o direito de autor. 

A hermenêutica (contemporânea) é ambiente preparatório, do ponto 

de vista da filosofia, para as análises posteriores que visam readequar o direito de 
                                                                                                                                                  

9609/98 e a Lei 9610/98. Aliás tenho para mim, que parte da contribuição para o déficit 
filosófico do direito de autor esteja num enquandramento da apreciação ou não dos direitos 
previstos nos textos constitucionais. Faz parte da cultura jurídica autoralista interpretar as 
leis nacionais e tratados de modo sempre a beneficiar os envolvidos que ideologicamente, 
seja tratando o direito de autor como constitucional ou não, segundo sua conveniência, o 
mesmo ocorrendo com o direito de autor e os direitos humanos. Especificamente sobre 
análises do direito de autor sob a perspectiva de direitos humanos, discorri no texto Direitos 
humanos e direitos de autor – elementos para uma melhor inter-relação temática. Revista 
da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, número 113, Julho/Agosto 2011. Rio de 
Janeiro. p. 47-58  
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autor à sociedade contemporânea, principalmente caracterizada por sua 

concepção como sociedade tecno-comunicacional. Por outro lado, quando digo 

ambiente preparatório, não a coloco como algo intermediário, algo entre os 

intérpretes (pois estaria retornado à filosofia da consciência e refutando a relação 

sujeito-sujeito) mas sim como elemento que compõe a interpretação jurídica, mas 

que deve estar inserido antes de uma discussão meramente jurídica, ou, como se 

vê por aí: teorias econômico-jurídicas, meramente argumentativas e 

economicamente justificantes.  

Há, portanto, duas questões de fundo importantes, que passo a 

descrever. 

Em primeiro lugar: o direito de autor deverá ser novamente 

compreendido como área do conhecimento, como entendo, de forma eficaz e 

filosoficamente honesta, para dizer o mínimo (como se a hermenêutica pudesse 

aceitar esta expressão) somente com a compreensão de sua profunda percepção 

filosófica. 

A função social como (qualquer outro) instituto ou argumento 

jurídico (tal como toda e qualquer outra tese sobre o/um “novo” direito de autor) 

deve sofrer uma análise sob este viés filosófico, que a deveria atravessar em sua 

totalidade dogmática. A análise filosófica é navalhescamente cortante, impiedosa 

e deve ser aceita como busca pela verdade. Busca não significa alcance, saliente-

se. 

Em segundo lugar: o sujeito-criador precisa ser compreendido, 

observado, analisado e, primordialmente alcançado, para que, ao se chegar ao seu 

núcleo criativo fundamental, se possa auferir uma profunda compreensão, 

também do conteúdo filosófico jurstificador de uma categoria jurídica que 

ampara esta circunstância fática (a criação). 

Alcançadas estas condições, a teoria da função social da propriedade 

intelectual e do direito de autor estará fundamentada também do ponto de vista da 

hermenêutica (da criação artística), o que não implica em uma concordância, de 

minha parte, com os seus termos como resposta a todos os conflitos inerentes ao 
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direito de autor, mas com a sua possibilidade – muito bem engendrada - como 

solução para parte da crise que atravessa o direito de autor contemporâneo. 

Como se vê, a análise que eu procuro alcançar não passa pela 

perspectiva direta do direito aplicável, mas irá lhe dar subsídios para a 

comprensão mais complexa de como este deveria ser efetivamente compreendido. 

Ainda que aa função social do direito de autor seja positiva – e as suas 

perspectivas sejam eficazes, para que ela alcance a magnitude esperada e seja 

uma hipótese correta e amparada por conceitos filosóficos, o círculo criativo e 

todo o entorno hermenêutico que apresento neste estudos lhe deve ser aplicado 

como força – se visto positivamente – a justificar filosoficamente o direito de 

autor e a sua aplicabilidade 

 Ocorre que a recuperação do sentido do sujeito-criador é prévia a 

análise da função social, pois se insere numa razão filosófica –e, neste caso, 

hermenêutica – que obriga a que o seu valor seja totalmente alcançado se a 

filosofia lhe for um diretor na compreensão dos valores inerentes ao direito de 

autor. Atribuir o início do debate por via da aceitação da máxima de Le Chapelier 

é o problema. Deve ser compreendida que a propriedade entendida pelo político 

francês estava inserida no contexto revolucionário, o que implica numa 

relativização do que significava então e do que significa hoje. O que pretendem 

os conservadores (isto já está claro) é eventualmente aceitar uma relativização do 

sentido, desde que não se afaste da base de sua formulação e desde que não se 

admita um eventual enfraquecimento do direito de autor. Denominar por 

propriedade ou direito de exclusivo um conteúdo jurídico omo o direito de autor 

poderia ser fatal para os conservadores tradicionalistas, por isso o perigo que 

estes observam na conceitualização (relativista) da função social da propriedade 

intelectual e do direito de autor. Dito em outros termos: ainda que viessem a 

aceitar (os conservadores radicais) uma função social da propriedade, esta teria 

que ser, a todos os efeitos, uma propriedade. Ora, ao analisar-se o direito de autor 

a fundo, a caracterização como propriedade nunca poderia ser observada como 

pedra fundamental, ao menos no campo da filosofia. E, se tanto, com um matiz já 

artificializado que deveria considerar uma série de fundamentos protetivos do 

alcance à tal propriedade, ou (pelo menos) ao seu núcleo duro. O direito de autor 
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visto sob o olhar da hermenêutica da criação artística não propõe um isolamento 

da criação, pois o círculo criativo não permitiria este isolamento.  

Neste sentido, a função social (principalmente da propriedade 

intelectual) alcance um objetivo de promover um bem estar no universo cultural, 

mas não prevê uma reavaliação da condição do sujeito-criador. Isto porque o que 

está em re-análise é o objeto de proteção e o acesso ao mesmo, e não o sujeito-

criador. 

Como conclusão geral, portanto, não refuto as ideias da função 

socialdo direito de autorou da propriedade intelectual, muito pelo contrário, as 

considero como soluções jurídicas pragmáticas e atentasao olhar constitucional, 

em linhas gerais, bem amparados738, mas compreendo que urge uma banho de 

filosofia nas suas concepções, seja para se concluir que há elementos que 

necessitam ser eventualmente modificados ou re-analisados, ou ainda, para que as 

teses de relativização aí propostas possam ser fortalecidas por um olhar filosófico 

concreto e mais abrangente muitomais do que somente pragmático. 

Observo, por outro lado, que a função social da propriedade 

intelectual e do direito de autor parte da compreensão de que uma modalidade de 

“propriedade”  especial deve ser relativizada sob a condição de continuar sendo 

caracterizada como tal e flexibilizada como instituto jurídico. 

A tese é simples, mas a sua simplicidade não contém a análise da 

hermenêutica que propõem, por outro lado, a compreensão do conteúdo do núcleo 

duro justificante da denominada propriedade intelectual. O que estava presente no 

seu surgimento era a proteção do processo criativo e, por isso, este precisa ser 

compreendido sob o olhar filosófico. Como consequência, por outro lado, 

percebo que mais do que atribuir uma propriedade do ponto de vista da sua 

compreensão tradicionalista ou relativista (compreendida como assentada numa 

função social) o surgimento do direito de autor indicou a exclusividade como 

elemento de composição do direito, naquela quadra da história. 

                                                
738 Quando bem delineadas pelos seus defensores, o que ocorreu nos autores consultados. 
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A exclusividade poderia decorrer da sua atribuição, por si só (como 

caracterização de um direito) ou por meio da propriedade que, ao fim e ao cabo, 

possui a característica de ser exclusiva, pelo seu efeito erga omnes. 

Ora, se estando caracterizado o direito como exclusivo, estando aí 

presente a propriedade ou não, o que deve serpromovida é a relativização da 

exclusividade ou o seu afastamento e caracterização do direito por outra forma 

mais equilibrada ou, vista sob um olhar libertarisnista, mais branda. 

Neste sentido, talvez fosse mais razável compreender uma reanálise 

do quão exclusivo seria um direito aplicável ao sujeito-criador e, uma vez que 

este estivesse afastado do núcleo da criação, tão mais se afasta a exclusividade 

que, deve ser vista, portanto, em muitas situações como artificializada. É o caso 

dos excessos de prte da prática de editoras musicais, de companhias fonográficas, 

de grandes corporações. Para este alcance, porém, é importante compreender a 

(in)correta e inadequada evolução histórico-filosófica do direito de autor desde o 

seu surgimento formal até a contemporaneidade. 

A propriedade comportava (no seu início) um isolamento do sujeito-

criador e de sua obra numa perspectiva de proteção como “propriedade”. Já a 

exclusividade que aparece fortemente em conjunto com o conceito de 

propriedade na lei francesa de 1793 deveria ser vista como necessária para aquele 

momento histórico. 

Do ponto de vista da hermenêutica da criação artística, pode ser 

substituída pela remuneração pelo uso das obras, numa diminuição do conceito de 

exclusividade, muito mais pragmático do que a relativização da propriedade e, 

por outro lado, muito mais compreensível do ponto de vista da hermenêutica. Isto 

porque a exclusividade pode ou não ser atribuída, se o sistema assim determinar, 

com uma flexibilização muito mais razoável, bastando, inclusive, para tal, 

conceber a ideia de que já existe uma concomitância de aplicações de direitos de 

exploração sob a forma de direitos exclusivos e de direitos de remuneração. 

Por outro lado, para os ordenamentos jurídicos em que a propriedade 

é relativizada por meio da função social reconhecida constitucionalmente, a sua 
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análise se faz evidentemente necessária para se alcançar uma nova concepção 

sobre o direito de autor de forma genérica. 

Por fim,ainda que eu não compreenda a função social como a resposta 

(isoladamente) completa, definitiva para a solução da crise contemporânea do 

direito de autor, há outra batalha encampada por este instituto jurídico. 

Para sua análise, deve-se voltar a compreender a questão já tratada 

sobre os princípios para que se possa perceber que há uma linha tendencialmente 

mais conservadora na aplicação de princípios ao direito de autor quenão resistiria 

a qualquer breve análise do pamprincipiologismodesenvolvido por Streck. E 

mais, ao instituir-se a relação entre o direito de propriedade previsto 

constitucionalmente e a performance decalcada da ideia de que a propriedade 

intelectual é a forma ou a manifestação mais sagrada das propriedades (com 

suas devidas variações) esta atuação conservadora tenta ainda mais incutir uma 

ideia perniciosa à própria ideia de propriedade intelectual, desautorizando a sua 

interpretação que deveria ser valiosa ao sujeito-criador. 

Neste sentido, parte da solução contra o aumento do déficit filosófico 

decorrente de uma supervaloração do mantra performático propriedade 

intelectual é a forma mais sagrada das propriedades aparece com a função social 

da propriedade. 

Por isso, vale perceber que se o próprio texto constitucional 

“princiapiliza” o direito de propriedade, faz o mesmo com o seu teor 

relativizante, ao instituir a função social da propriedade. 

Desta forma, a própria sistemática principiológica da constituição 

interfere no fundamento do direito de autor, conduzindo a uma re-interpretação 

do próprio conceito emanado historicamente do conceito de propriedade 

intelectual. Entendo que isto não é tudo, mas que o estabelecimento da função 

social da propriedade intelectual ( ou dos contratos de direito de autor e conexos) 

auxilia nas análises contemporâneas que visam a flexibilizar o direito de autor, 

diminuindo o seu déficit filosófico (não totalmente, como já indiquei) mas 

contruindo forte contributo com esta finalidade.A função social da propriedade 
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ajuda a esvaziar o incorreto sentido semântico desviado pela matrificação 

performática da ideia secular de que a propriedade intelectual é a mais 

sagrada das propriedades. Só isto já seria suficiente para interpretar a função 

social como avanço de grande significado no direito de autor, mesmo 

considerando su incompletude. 

Cabe ainda, porém, compreender que uma visão hermenêutica da 

criação artística possibilitaria que o déficit filosófico fosse descrito e observado 

desde a sua origem, o que afastaria o combate por parte de linhas mais 

conservadoras que se opõem à função social presente no direito de autor. 

Ou seja, uma vez concretando-se as apreciações filosóficas sobre 

ideia de que o sujeito-criador foi violentamente arrancado de seu protagonismo, 

transformando-se, como já disse Ascenção, em vítima do sistema739, alcança-se 

com mais força o núcleo duro da discussão, sem permitir ideologismos. 

Entendo, portanto, a função social como uma importante e eficaz 

solução para parte dos conflitos do direito de autor contemporâneo (mas não para 

toda a crise que o afeta) porém, ainda permissiva de um embate que possibilita 

muita força para tendências conservadoras, visto que todo o arcabouço histórico 

ainda é favorável a estas últimas. 

Alcançar a origem do sujeito-criador pode esvaziar argumentos 

conservadores que sejam perniciosos aos ventos da mudança.E, 

concomitantemente,também aparar arestas de visões libertarianistas exageradas, 

equilibrando o sistema. A função social da propriedade e dos contratos, neste 

caso, parafraseando Streck, necessita de um banho de hermenêutica.  

6.8.  Direito de autor, liberdade de expressão (e liberdade de 

acesso à cultura como componente da liberdade de expressão). Perspectiva 

da tensão pelo olhar da hermenêutica da criação artística. 

                                                
739E diria eu, no caso da gestão coletiva referente ao direito de execução musical no Brasil, 
em refém. 
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A criação é um recorte do real por parte do sujeito-criador.O 

“intérprete do mundo”, aquele que criainterpretando, tem à sua disposição no 

círculo criativo uma potencialidade praticamente ilimitada na para criar o que 

bem lhe convier, com exceção das limitações da própria criação em 

ordenamentos jurídicos que lhe sejam efetivamente limitadores (ofensivos à 

liberdade) ou pelos esgotamentos artísticos (que não comportam uma submissão 

legal mas podem tornar a criação imprestável do ponto de vista da inovação 

artística ou científica ou esvaziar valores estéticos). 

Assim, seja pela limitação legal externa ao direito de autor ou pela 

limitação científica ou artística, o sujeito-criador tem suas fronteiras criativas 

delimitadas.  

A liberdade criativa, portanto, decorre de dois fundamentos: a 

possibilidade subjetiva da criação (que o ato de criar seja efetivamente livre) 

a possibilidade de se fazer destinatário do que há no mundo perceptível aos 

sentidos. 

Estas duas concepções são objeto de confusão entre os 

autoralistas que muitas vezes tratam a liberdade de expressão como se fosse 

liberdade de acesso à totalidade do conteúdo artístico ou científico ou como 

se fosse integrada na possibilidade do processo criativo.  

Portanto há aqui um equívoco que insisto em indicar: a liberdade de 

expressão é uma possibilidade (potencial) subjetiva expressiva, não sendo esta 

um componente do direito de autor por duas razões, pelo menos, que passo e 

enumerar. 

Em primeiro lugar, liberdade de expressar-se é a possibilidade de 

dizer o que pensa, independentemente do que se pensa e da forma que venha a 

ocorrer tal manifestação. Liberdade plena de expressão comporta uma análise até 

qual ponto aquele que é o titular da expressão deve seguir no uso da liberdade que 

lhe cabe. Existe um limite interno (que inclusive, está submetido a valores éticos 

e morais) e existe um limite externo (pela invasividade de valores de terceiros, 
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visto que possam ofender, por exemplo, a honra de terceiros que não o sujeito-

criador). 

A possibilidade de dizer o que se pensa, portanto, pode se dar 

numa circunstância criativa ou não. Opinar não é criar obras. Um livre 

pensador ou um sujeito que se manifesta não é necessariamente um sujeito-

criador. 

Por outro lado, pode haver proteção do direito de autor sem liberdade 

expressiva. Pode alguém ser submetido a criar algo sob determinadas regras e que 

o resultado desta criação não seja efetivamente um resultado livre, no sentido de 

se poder construir as ideias sob forma totalmente submetida a determinações 

previamente indicadas. A delimitação e proibição para se criar obras pode gerar 

efeitos de diversas naturezas. Num país cuja liberdade seja reprimida, pode haver 

saídas estéticas ou formas de se comunicar que driblem a proibição740. 

Também como comprovação de uma inexistência de relação 

amalgamada entre direito de autor e liberdade de expressão, está a possibilidade 

de um sujeito-criador submeter-se ao processo de criação de modo direcionado, 

sem margens para atuação em total liberdade, somente lhe sendo concedida a 

permissão para utilizar a melhor forma para a exteriorização de ideias que, por 

sua vez podem, sequer ser de sua autoria (num sentido de origem do significado 

do que se pretende dizer com a construção artística). Neste caso, o filtro subjetivo 

de sua individualidade atuará somente na concepção da melhor forma de dizer 

algo, como uma mera ferramenta, sem margem para liberdade. Um exemplo disto 

é o trabalho desenvolvido pelos ghost writers. Eles escrevem e não está em causa 

a sua liberdade expressiva, mas daquele que pretende que suas próprias ideias 

tomem forma e por incapacidade criativa recorrem a um terceiro, que será um 

mero “porta-voz”, não obstante o fato de que o direito de autor protege também 

este autor “direcionado”. 

                                                
740 Como foi o processo criativo da década de 1970 no Brasil, qundo compositores como 
Chico Buarque e Gilberto Gil criavam canções que buscavam “driblar” a censura estatal, tais 
como Cálice, Apesar de Você, entre outras.  
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O que pretendo, com estas linhas iniciais, é simplesmente indicar que 

o olhar sobre a tensão existente entre o direito de autor e a liberdade de expressão 

não pode ignorar a inexistência, na sua completude, de situações em que os dois 

conjuntos de direitos não se encontrem amalgamados visto que nem todas as 

discussões jurídicas lhes podem ser imediatamente aplicadas ou implicadas em 

conjunto. Há circunstâncias em que se aplica o direito de autor sem que se esteja 

na presença da plena liberdade de expressão (ex: ghost writers) e há situações em 

que a liberdade de expressão não possui qualquer componente do direito de autor, 

por não se tratar de um processo criativo (ex: manifestações de opinião sem 

nenhum processo criativo). 

Estas breves linhas servem para esvaziar o conteúdo simbólico de 

ideias desenvolvidas sob a forma de mantras performáticos que procuram 

tratar de modo simbiótico o direito de autor e a liberdade de expressão (que, 

afinal, também é um direito, um direito a ter liberdade de algo) como se fossem 

inseparáveis entre si e naturalmente conflituosos. 

Chega-se ao ponto de indicar as divergências e analisar de modo 

incorreto um olhar favorável a um e outro direito, basendo-se em premissas não 

verdadeiras, como por exemplo Coutoquando indica que 

 [...]o direito de autor possui relação ambígua com a liberdade de expressão. Por 
um lado o direito de autor protege e livre expressão dos criadores ao garantir que 
eles obtenham benefícios com o seu trabalho [...] Por outro lado  [...]o direito de 
autor restringe a forma que a expressão (a obra) pode tomar, ao proibir o uso 
livre de material protegido por direito de autor741.(grifei). 

Não é verdade que o direito de autor protege (de forma geral) a 

liberdade de expressão ao garantir benefícios diretos ou indiretos, econômicos ou 

extra-econômicos. A relação lógica que conduz a este fato deve ser analisada com 

maior dedicação e não deve ser trazida como um postulado universal, sob pena de 

                                                
741 Tradução livre de: Copyright law has an ambiguous relation with freedom of expression. 
On the one hand, copyright law protects the free expression of creators by ensuring that they 
reap the benefits of their own work.  [...] On the other hand  [...] copyright law restricts the 
form that expression. Might take by forbidding the free use of copyrighted materials.” 
COUTO, Alexandra. Copyright and freedom of expression: a philosophical map 
inIntellectual property and theories of justice. Palgrave Macmillan. New York, 2008. p. 160 
e seguintes. 



 
 

568 
 

poder causar confusão ideológica por parte de tendências mai libertarianistas. O 

caso dos ghost writers põe a questão em evidência. 

Por outro lado, a sua contraposição também não é verdadeira pois não 

há ofensa a liberdade de expressão pela existência – pura e simples – de material 

protegido por direito de autor. Há material protegido e há material não protegido. 

E isto não faz com que o sistema, necessariamente, impeça o processo criativo. 

Insisto: se a criação é um interpretar o mundo e criar, cria-se com o que há de 

disponível, a liberdade é conceito independente da disponibilidade de acesso a 

quaisquer obras ou circunstâncias. Ditaduras são curiosamente excelentes 

ambientes para produção artística e intelectual voltadas à defesa da liberdade 

como conceito (em total plenitude criativa) exatamente pela ausência de 

liberdade. Compreendo que a autora pretendeu pontuar e demonstrar a 

complexidade dos conflitos que integrem direito de autor e liberdade de 

expressão, mas suas linhas induzem ao fortalecimento e à sedimentação de 

mantras performáticos e, com maior gravidade, radicalmente opostos. A única 

vantagem na análise das colocações da autora se dá porque, ao indicar a sua 

radical oposição, conduz a reflexões sobre a complexidade do tema (e sobre o 

perigo das mantrificações).De toda forma, portanto, afirmar que o direito de 

autor é contra a liberdade de expressão; a liberdade de expressão é limitada pelo 

direito de autor são mantras performáticos que precisam ser reanalisados para 

que se possa alcançar o conteúdo semântico nuclear do que significa o direito de 

autor e (o direito a) à liberdade de expressão. A autora, em suma, afirmou que o 

direito de autor protege a livre expressão dos sujeitos-criadores e, como ideia 

oposta, este mesmo direito de autor restringe a forma que a expressão (a obra) 

pode tomar (portanto, a sua liberdade de criação. Ao aplicar os mantras 

performáticos na sua máxima complexidade, a autoratraz como resultado um 

prejuízo de modo acentuado à compreensão do problema, ao menos ao transmití-

lo sob esta forma. Não se infere nas suas declarações, qualquer relação lógica que 

possa conduzir aos efeitos que indica.  

Por outro lado, seguindo na complexidade do tema, também de forma 

acentuadamente vinculada está a relação entre o direito de autor e a liberdade de 

acesso à cultura ou a liberdade de acesso às obras. 
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É importante atentar-se ao fato de que quando coloco a questão do 

acesso às obras o coloco sob um viés de acesso da perspectiva de possibilitador 

(ou não) do processo criativo. 

Portanto, não estou conduzindo as discussões para o acesso às obras 

como acesso à cultura numa perspectiva de desenvolvimento 

cultural/educacional, ainda que afinal acabe se tratando também deste tema, ao 

fim e ao cabo. Mas a perspectiva que apresento, neste estudo, afasta esta análise 

direta, visto que nas questões do acesso a cultura como elemento formador do 

processo educacional e de engrandecimento do cidadão a perspectiva necessita 

ser efetuada sob um olhar mais publicista do direito, com premissas mais 

fortemente amparadas em direito constitucional e para que a hermenêutica 

jurídica neste caso, receba outra análise. 

Portanto, quando trato da possibilidade de acesso às obras estou 

indicando que este se dá como componente objetivo de se alcançar um ou outro 

conjunto de obras disponíveis no universo numa razão, portanto, objetiva e 

vinculada à liberdade de expressão, por isso os trato em conjunto. 

É importante porém, perceber que liberdade de acesso à cultura é 

tema que merece análise pormenorizada à qual não possui espaço suficiente neste 

estudo, por sua amplitude, e assim não fosse, análises transversais poderiam 

prejudicar as análises da hermenêutica do processo criativo que, afinal, é o tema 

que apresento.  

De toda forma, e neste mesmo sentido, como se pode observar da 

análise do círculo criativo, este é composto por uma série de elementos que 

incluema totalidade de obras existentes, sendo certo que estas podem ser 

utilizadas como fundamento para o processo criativo de quem quer que seja. Isto 

não inclui, ao menos nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, uma 

autorização para a utilização de obras para a criação de obras derivadas. Esta 

negativa, porém, não significa que o processo de liberdade criativa seja 

interrompido ou impossibilitado, pois como tenho defendido, cria-se com o que 

se tem disponível como fonte para a criação. 
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Isto nao significa dizer, de modo algum, que eu esteja de acordo com 

as politícas legalistas e, em especial, com o pálido e esquálido regime de 

limitações de direito de autor de países como o Brasil que sequer permite o uso de 

obras científicas com alguma razoabilidade para fins acadêmicos com um mínimo 

de razoabilidade742743. 

Há porém, de se trazer uma palavra de apoio aos autoralistas, 

especialmente de linha mais libertarianista que é exatamente o fato de que muitas 

vezes a relação entre a possibilidade de criação está amalgamada com o acesso às 

manifestações culturais. 

Digo isto não do ponto de vista da discricionariedade de especificas 

situações, mas em casos efetivamente genéricos que podem ser pontuados como é 

o caso da ausência de liberdade para se fazer cópias de textos científicos; a 

impossibilidade de se editar obras cuja publicação não sejam de interesse de 

seus titulares (como obras literárias esgotadas); ou efetivamente de uma grande 

demanda libertarisnista, que é a dificuldade em se realizar obras derivadas sem a 

prévia autorização dos titulares. 

Estes três exemplos são significativos do excesso das leis de direito 

de autor na contemporaneidade e devem assim ser interpretados. 

Por outro lado, isto não significa que o direito de autor ofenda 

liberdades como largamente se propõe como uma regra geral, como também não 

significa que qualquer utilização de obras se configura como violação, e a ideia 

central deste capítulo é desconstituir ideias genéricas que dificultam o discurso e 

                                                
742 Ver a este respeito, a análise do artigo 46, inciso III, paradigmático exemplo do excesso 
conservador pernicioso do direito de autor. 
743 Por exemplo, autores de obras científicas e de valor acadêmico, ao firmarem contratos 
com editoras científicas, de fato promovem a transferência do direito de autor, mas deve ser 
reavaliado o conteúdo filosófico desta transferência, para que se possa observar este ato 
como uma atuação contrária ao próprio objetivo, para o sujeito-criador, do ato de publicação. 
O que pretendo alcançar é a reflexão e o exame se, ao ser permissionário de uma publicação, 
o cessionário mantém uma certa obrigação de que terceiros tenham algum direito na 
concepção de liberdade de acesso à cultura. Há um encontro entre elementos filosóficos e 
econômicos que merece uma reflexão mais densa, exatamente ao encontro das justificativas 
que comprovam o déficit filosófico do direito de autor.  
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a dialética em decorrência de uma atribuição de valores que impeçam o diálogo, 

tanto por parte das posições libertarianistas quanto das conservadoras. 

Acredito que a compreensão do círculo criativo e da hermenêutica da 

criação artística objetos deste estudo tenham já indicado que o caminho para as 

melhores soluções dos conflitos do direito de autor passam por uma análise 

hermenêutica não performática, que necessita de uma compreensão da 

figura central do sujeito-criador. 

Os temas que trato neste capítulo são apontamentos, aberturas 

analíticas de circunstâncias, de atitudes que podem prejudicar o diálogo se não 

houver uma intepretação correta das circunstâncias que envolvem o direito de 

autor. Com o intuito de fornecer subsídios ao diálogo, trago-as ao debate, não 

com a intenção de ataque, mas de análise criteriosa sob o olhar da hermenêutica 

da criação artística. 

 

 

 

6.8.1. A liberdade de expressão e o processo criativo (diálogo na 
relação entre o direito de autor e a possibilidade de criação com liberdade). 

Há uma consolidação da ideia de que todas as pessoas podem 

potencialmente  criar e esta ideia se mantém muito viva na 

contemporaneidade 744 .Isto não significa, porém,  que automaticamente se 

possa criar o que bem se deseja. 

Deve ser analisado se o acesso ao que quer que seja como fonte para a 

criação é por si só um problema ou se o problema se constitui na possibilidade de 

inclusão de elementos de obras anteriormente criadas como fundamento criativo. 

                                                
744 Este entendimento não se dava de forma muito evidente na ocasião em que o conceito de 
gênio criativo ou artístico era uma justificativa para o desenvolvimento das artes e das 
ciências. 
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Desde já, portanto, em um ou outro caso, deve ser compreendido que 

ninguém passa a ter maior capacidade criativa por ter acesso a mais obras do que 

as não protegidas por direito de autor. 

Ou ainda, o ter acesso às obras não significa genericamente que estas 

poderão ser utilizadas como obras derivadas. 

Há enorme confusão conceitual e, primordialmente da ordem da 

filosofia do direito de autor. 

As obras, inclusive as pré-existentes estão potencialmente inseridas 

no círculo criativo pois este é composto também da totalidade da obras pré-

existentes que, bem ou mal se farão presentes na criação de qualquer sujeito, seja 

pela sua percepção, seja pela influência estética, estilista, conceitual, direta ou 

indireta. 

Não se pode, porém, substituir a proteção por parte do direito de autor 

pela incapacidade de quem quer que seja em se alcançar a criatividade 

perseguidora de uma acentuada originalidade. 

Dito de outra forma, o mundo imediatamente deve disponibilizar o 

que existe disponível de obras artísticas ou científicas para que alguém possa 

alcançar suas necessidades como inovador no sentido de uma implementação de 

sua criatividade.  

Ocorre porém, que liberdade pressupõe limites. 

 Mais do que isto, liberdades só se impõem, por si só, e somente 

podem ser realizadas,se houver limites. Ainda mais: liberdades somente são 

valorizadas se houver limites. Liberdades sem limites não são liberdades, são 

excessos. 

Somente com a limitação das liberdades elas adquirem o seu próprio 

valor. 
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Diante destas primeiras ideias, atribuir a condição de limitador (da 

liberdade criativa) ao direito de autor e observar esta categoria jurídica como 

limitadora da totalidade do processo de criação é ignorar duas circunstâncias. 

Em primeiro lugar, trata-se de não observar o fato de que há outros 

limitadores do processo criativo, inclusive, nas próprias liberdades civis como a 

privacidade, a honra, a imagem, a consideração social e outros elementos. 

Em segundo lugar, dizer que o direito de autor compreende uma 

limitação ao processo criativo impõem não conhecer a natureza do processo 

criativo que se dá com a possibilidade criativa existente independentemente de 

outros limites que não sejam  da ordem de limitações meramente formais. 

Neste sentido, sempre haverá limites e alguns destes se dão pela 

impossibilidade de criar porque nem todos possuem a mesma a capacidade de 

criação. 

Assim como a capacidade de criar é impessoal, a incapacidade 

também o será. Potencialmente todos “podem” criar, o que não significa 

dizer que o farão. 

Por outro lado, a aquisição de uma potencialidade na capacidade de 

criação por motivos extrapessoais e tecnológicos não conduz a que o talento seja 

mais potencializado ou que se o permita ser mais disseminado. Ouainda, não 

necessariamente indica uma oportunidade que eventualmente possa conduzir a 

que o referido talento seja aflorado, sendo certo que não se pode confundir esta 

situação como uma regra. Assim, a possibilidade de aceder a arquivos, por 

exemplo, ou a difusão de obras por razões de facilitação tecnológica não pode 

conduzir a uma ideia, necessariamente, de que se criará, por assim dizer 

“melhor”. Pode ocorrer de alguém receber estímulos criativos, o que poderia 

conduzir a novas criações. 

Também se poderia alegar, numa ordem mais conservadora, que a 

tecnologia afastaria a capacidade criativa do ser humano no tocante a algumas 

áreas do conhecimento como seria, exemplificadamente, a literatura. É quase 
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paradoxal que haja um avanço nas capacidades criativas referentes a fotografia e 

às atividades audiovisuais (portanto, e entre outras, altamente tecnológicas) em 

detrimento de uma maior capacidade dissertativa na literatura tradicional (do 

ponto de vista da difusão de ideias escritas como modo de comunicar primordial 

da sociedade (que num passado remoto foi). Curiosamente, vive-se neste 

paradoxo745 de avanço criativo em uma atividade (tecnológica) e possibilidade de 

acentuado retrocesso em outra (literatura). O paradoxo é tamanho que as palavras 

gregas para tecnologia e literatura são compostas pelos mesmos elementos, 

(simplesmente invertidos na formação das palavras) denominando–se literatura 

por logotecnia (λογοτεχνία) em expressão, portanto, inexistente nos idiomas 

latinos e tecnologia (τεχνολογία)746, expressão largamente conhecida e difundida 

nestes mesmos idiomas. 

A (eventual) possibilidade de que todos possam alcançar com mais 

facilidade a condição de sujeitos-criadores não quer dizer que necessariamente o 

serão. A potencialidade criativa não vai conduzir ao surgimento de novos gênios 

criativos “a cada esquina”, mas simplesmente a potencialização de que algum 

talento possa surgir talvez, inclusive, com mais simplicidade e por meio de 

surgimento por assim dizer, mais espontâneo. 

Não se pode confundir possibilidade de expressão, possibilidade de 

criação, com capacidade interpretativo-criativa do mundo. O sujeito-criativo 

talentoso e que consegue criar nas condições que lhes são apresentadas nunca irá 

questionar que há excessos protetivos de nenhuma ordem, pois seu processo 

criativo é independente das condições que recebe. 

                                                
745 Concreto e interessante exemplo é a comparação entre o modo de se comunicar que vem 
sendo desenvolvido pelas redes sociais e aplicativos diversos por smartphones como 
whatsapp que demonstram um esvaziamento da capacidade de se produzir literatura 
comunicativa informal e, por outro lado, a efervescência de processos criativos pela 
linguagem audiovisual que se observa, por exemplo pelo aplicativo vine ( disponível em 
https://vine.co/) que permite a criação de pequenos vídeos de pouco segundos que possam 
ser tranfromado em loops, ou seja, cujas imagens se mantenham sendo exibidas 
continuamente. Em geral,os vídeos do Vine contém algum elemento de  humor, e é sugerida 
plena liberdade criativa para os usuários do aplicativo. (Create and share beautiful looping 
vídeos.) 
746Em interessante ensaio em que discorre sobre o tema, Vassilis Vassilikos usa a mesma 
comparação para tratar sobre o futuro da literatura. Ver VASSILIKOS, Vassilis. 
Considerações filológicas sobre as formas de literaturas - Que futuro para a literatura?. In: 
As chaves do século XXI. Piaget. Lisboa, 2000. p. 250 e seguintes. 



 
 

575 
 

Ou seja, talento artístico e/ou científico não são encontrados 

necessariamente e facilmente em “qualquer esquina”, mas podem, eventualmente, 

ser incentivados, estimulados. Assim como não é todo garoto pobre que joga 

futebol na várzea que será o novo craque da seleção brasileira também não se 

encontram artistas e cientistas talentosos simplesmente porque eles tem acesso a 

obras desta ou daquela natureza (ainda que haja um evidente benefício pelo 

acesso a obras). Visto sob outro enfoque, o estímulo não é condição de 

possibilidade, mas sim potencialidade. A potencialidade que permite o 

processo criativo não significa o aparecimento matemático de mais 

compositores, artistas plásticos, cantores, outros sujeitos-criador e mais, não 

significa que, surgindo, serão talentosos. Menos ainda se pode interpretar que a 

qualidade intrinsecamente decorrente das criações será significativa do ponto de 

vista do desenvolvimento da ciência ou da apreciação da arte. Não se pode inferir 

conclusões lógicas desta natureza de uma metáfora747. Assim, por exemplo, dizer 

que o acesso a muitas obras pode constituir-se em estímulo criativo ou que da 

existência de mais conteúdo como material a ser utilizado como fonte de 

futuras criações se alcançaria melhores criações são visões possíveis no 

ambiente do direito de autor, mas não logicamente concluídas pelo fato de que o 

direito de autor é um opositor natural da liberdade de expressão por estas 

conclusões lógicas. Isto porque, não são conclusões lógicas. 

O direito de autor não é um predador natural da liberdade de 

expressão. 

Não se extrai uma máxima de uma hipótese. Seria um no sequitor 

extrair-se da ideia de que eventualmente alguém pudesse criar melhor se tivesse 

mais acesso a todas as obras protegidas por direito de autor a máxima de que isto 

seria um conclusão inquestionável.O universo de cultura cujo acesso é 

evidentemente e totalmente livre é vastíssimo e as obras cujo acesso é 

limitado não são a pedra angular do processo criativo. 

                                                
747 Que o acesso a muitas obras pode constituir-se em estímulo criativo ou que da existência 
de mais conteúdo como material a ser utilizado como fonte de futuras criações se alcançaria 
melhores criações. 
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Por outro lado, o artista, o sujeito-criador de “excelência”, talentoso, 

“joga” com o conteúdo que está disponível. E o que esta disponível significa que 

este sujeito-criador não pode criar nada que seja radicalmente ofensivo a terceiros 

ou que seja ilimitado pelo direito de autor de algum modo que possa ser 

considerado justo748. 

Isto significa dizer que o direito de autor,em algumas circunstâncias, 

ostentauma função protetiva que, indiretamente, corresponderá a uma violação 

(potencial) de eventuais direitos de terceiros. Isto não significa dizer 

mantricamente que ele é ofensivo à liberdade de expressão, como uma regra 

genérica a ser difundida, pois pode ser que efetivamente o direito limite o 

processo criativo, mas pode ser que não. E pode ser que se trate de uma limitação 

por parte do direito de autor, mas pode ser que não. 

Veja-se alguns argumentos que podem servir de auxílio a esta 

retórica:Quando um compositor tem como objetivo criar uma canção baseando-se 

em outra já composta que lhe empresta elementos estilísticos idênticos pode 

confundir o público impossibilitando uma diferenciação evidente entre as obras 

musicais. Ou visto sob outro angulo, pode induzir o público a que a sua obra seja 

fundamentalmente “mais original”, por assim dizer. Neste caso, está diante de 

elementos que podem conduzir a um plágio. Reitero: podem! Muitos elementos 

estão presentes para uma evidenciação de plágio. Não há uma conclusão que 

possa ser precipitada.  

Por outro lado, se um autor de livros deseja adaptar um bonita história 

para uma dramatização teatral, se está diante de uma necessidade de autorização 

para a criação de uma obra derivada. Elementos que sejam anteriores a obra a ser 

criada serão utilizados de forma a evidenciar que uma obra existe numa espécie 

de continuum criativo da obra que lhe é anterior. Não há impedimento para que 

este continuum criativo seja implementado por outro sujeito-criador. Do ponto 

                                                
748  Quanto aos excessos, a crise do direito de autor está providenciando um “aparo de 
arestas”. 
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de vista objetivo e considerando a análise continuísta do direito de autor, o 

continuum não é necessariamente personificável749. 

Não se verifica, porém, em uma ou outra hipótese, uma relação de 

causa e efeito inafastável, como se qualquer criação baseada em outra anterior 

fosse uma violação de direito de autor. Por dois motivos, pelo menos: porque 

todas as obras possuem algum conteúdo que lhe é anterior e, portanto, estão 

inseridas no círculo criativo e porque nem sempre uma criação é claramente 

baseada em outra forma de expressão que lhe seja anterior. 

Ou seja, tanto um como outra criação indicada supra podem violar 

direitos de autor. Esta é a única certeza que se pode inferir das ideias indicadas. 

Portanto, a liberdade de expressão criativa é limitada por uma série de 

questões que, a rigor, podem estar presentes no direito de autor e que, também no 

âmbito do direito de autor, podem ser limitantes sem ofensa ao conceito do que se 

verifica como liberdade para criar.   

Neste sentido, e utilizando-me do exemplo que acabo de indicar sobre 

o plágio, dizer que o direito de autor é contrário à liberdade de expressão pode ser 

interpretado como a afirmação de que o plágio deveria ser uma prática permitida 

e que uma adaptação deveria ser sempre livre, sem a necessidade de prévia 

autorização. 

Algum opositor a esta ideia poderia afirmar: mas neste caso (que 

acabo de citar) a liberdade para o processo criativo está limitada pela pré-

existência de outras obras e pela necessidade de prévia autorização. É verdade. 

Ao que eu complementaria por afirmar que o próprio sistema de direito de autor 
                                                

749 De fato, na contemporaneidade, há uma tendência a se aceitar que o processo criativo faz 
parte de um continuum que, em alguma medida ignora as origens objetivas e mesmo 
subjetivas, forjando-se um novo modo de criar-interpretar que, no mais das vezes se baseia 
em valores menos rígidos na categorização dos direito de autor que lhe sejam aplicáveis. 
Este processo de continuum pode levar em conta processos menos criativos do que se possa 
imaginar no processo de recriação, mas pode também ser elaborado tendo em mãos 
processos de maior complexidade ou que tenham como base estrutural obras ou criações pré-
existentes, o que configuraria, no direito de autor tradicional, maiores obstáculos. Pode 
porém, se dar sobre obras que recebe pouca caracterização como tais, considerando neste 
universo, por exemplo, vídeos gravados com smartphones, somente para citar criações 
simplórias cuja originalidade possa, em grande medida, ser questionada.  
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prevê as limitações que lhes são ínsitas.  Qual a diferença, portanto, em se admitir 

que tanto o próprio sistema possui limites protetivos e que outras categorias 

também lhe impõem estes limites? Ou melhor, dito de outra forma, agora 

positivamente: não se pode afirmar que os limites do direito de autor ao próprio 

direito de autor são inconvenientes!Isto por que, a rigor, de fato não se pode criar 

qualquer coisa (nova obra) baseando-se em qualquer coisa (em outras obras em 

outros elementos e direitos que sejam objeto de proteção). 

O que alerto, portanto, é quanto ao fato de que pode ser que se esteja 

diante de uma limitação expressiva e pode ser que não. A existência de obras 

prévias a uma criação pode ser, ao mesmo tempo, estímulo e limitação. 

Com isto, não se pode transformar esta tensão entre direito de 

autor e liberdade de expressão em dualidade radical e antagônica nem 

transformar uma potencial batalha – que poderia em tese eventualmente 

ocorrer, em uma rota de colisão inevitável e antevista, que não permite 

desvios, afrontando não só o direito de autor mas o próprio conceito de 

liberdades e o processo criativo, visto sob o olhar da hermenêutica da criação 

artística. 

Não defendo, que fique claro e não pretendo deixar margens para 

interpretações equivocadas sobre este assunto, que o direito de autor 

contemporâneo seja constituído de limitações ao processo criativo que dificultem 

o desenvolvimento e o avanço da ciência ou das artes. Entendo, inclusive, que os 

ordenamentos jurídicos nacionais de diversos países, em linhas gerais, não tem 

alcançado a plenitude do equilíbrio exigido ao direito de autor como 

consequência de toda uma adaptação da sistemática aos eventos decorrentes da 

amplitude dodéficit filosófico. Ou seja, não se trata simplesmente de leis 

desatualizadas, mas de construções sobre pilares essencialmente mal assentados. 

Se coubesse, classificaria a mim mesmo, neste aspecto, como libertarianista, 

neste particular entendimento, pois não tenho dúvidas de que urge implementar 

não só modificações isoladas, como compreender o direito de autor sob um outro 

olhar, que afinal, é o que pretendo neste estudo.Daí a concluir que o direito de 

autor se constitui em elemento de confronto direto e antagônico ao processo 

criativo por ausência de liberdade criativa há uma acentuada diferença. Não 
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basta consertar os equívocos e remendar o direito de autor, mas é necessário 

muito mais do isto, o que significa revisar seus conceitos “ditos” basilares, e 

extrair destes a sua mais profunda constituição nuclear, especialmente, na minha 

compreensão neste estudo, conceitos da ordem da filosofia. 

Conclui-se, portanto, a toda evidência, que não se pode indicar que o 

direito de autor, por tratar de proteger expressões protegidas por exclusividades 

em condições contemporaneamente excessivas e mesmo sendo objeto das duras e 

longas críticas que venho implementando, seja o único responsável por 

transformar o ambiente do debate em um terreno acentuadamente belicista e que 

conduz às limitações à liberdade criativa e, portanto, de expressão. 

Isto porque, ao fim e ao cabo, são também limitadores do processo 

criativo no círculo criativo: 

1 – Os direitos da personalidade (pois as limitações às crições que 

ofendam à honra, por exemplo, estão numa ordem conflituosa externa ao direito 

de autor); 

2 – Os direitos de natureza constitucional que tratam também dos 

bens jurídicos tuteláveis inerentes à personalidade 750  (como, por exemplo, a 

proteção da honra no mesmo sentido do supramenciodado, com o agravamento de 

que se trata de direitos de ordem constitucional, numa seara elevada); 

                                                
750 No caso do Brasil, estão previstos no Art.5, inciso X alguns direitos fundamentais que 
possuem o conteúdo de direito de personalidade: Art. 5o, X - são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso de Portugal o Artigo 26º 
da constituição faz expressa menção de que se trata de direitos pessoais, ainda que não faça 
uso da expressão direitos da personalidade. Além do que, estabelece uma espécie de cláusula 
geral ao indicar que a carta constitucional garante o desenvolvimento da personalidade, o 
que, evidentemente abarca as diversas espécies do gênero: Outros direitos pessoais. 1. A 
todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 
personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra 
quaisquer formas de discriminação. Na carta espanhola,  artigo 18.1. É garantido o direito à 
honra, à intimidade pessoal e familiar e à própria imagem. (Traduzido de: Se garantiza el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.) Como se vê, a 
constitucionalização de direitos inerentes ao desenvolvimento da personalidade conduzem a 
que as discussões que envolvam liberdades de acesso e expressão estejam também 
relacionadas e circulantes num ambiente de tensão jurídica, para dizer o mínimo. As 
liberdades não tem como único direito que lhes pode fazer oposição, o direito de autor.  
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3 –Condições inerentes ao próprio sistema de direito de autor que 

impede o uso por terceiros, como é o caso, por exemplo, do direito de inédito que, 

em linhas gerais, se encontra corretamente adaptado à realidade 

contemporânea751; 

4 – A condição de possibilidade da originalidade que, em linhas 

gerais, ainda se encontra também numa ordem de equilíbrio da proteção do 

direito de autor, sob pena do plágio constituir-se em obra autônoma;e, neste 

mesmo sentido,  

5 – O catálogo de obras previamente existentes e protegidas por 

direito de autor, visto que o direito de autor se fundamenta na proteção efetiva de 

tais criações. 

Há claramente, e estes foram somente exemplos, condições contrárias 

ao processo criativo com total e plena liberdade que não se relacionam com o 

direito de autor. 

Neste sentido, inclusive, há de se compreender que a liberdade de 

expressão é a possibilidade de se criar algo nas condições que seja possível ao 

sujeito-criador, “quaisquer que sejam” e que não sejam impeditivas, 

efetivamente e diretamente, da expressão não vinculada a limites752. Isto 

porém, como insisto, sem metáforas. Há plena liberdade de expressão quando 

não há censura de nenhuma forma, mas não se pode afirmar que haja censura 

quando o fato limitador do processo criativo está inscrito no exercício 

equilibrado, legal, e concreto de um direito, tendo sido este previsto no 

ordenamento jurídico por mei de uma sistemática democrática, republicana. Claro 

que pode haver excessos (como é o caso das discussões sobre a liberdade de 

criação a polêmica obre as biografias instaurada no final do ano de 2013 no 

                                                
751 Não obstante minhas concepção de que tal direito possa vir a ser esvaziado num futuro 
próximo (o que não significa que defendo tal esvaziamento) em decorrência de uma eventual 
valorização e densificação de outras modalidades de autoria, como, por exemplo, a autoria 
colaborativa. 
752 O que não permite, portanto, que tais condições sejam apostas por violação de atos de 
terceiros. 
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Brasil 753 ) mas alegar que a existência do direito de autor é uma violação 

intrínseca da liberdade criativa ou de acesso é argumento falacioso que pode – e é 

– muitas vezes mal conduzido pela sociedade civil. 

Aliás, para que se perceba com ainda mais clareza, 

opróprioentendimento de que o impedimento ao uso de obras ou a prática de 

atitudes que possam ser condenadas pelo direito também são elementos objetivos 

de relevo e que compõem o círculo criativo. Isto porque a obra e a não-obra estão 

no círculo criativo, como em posições antagônicas, o que faz com que uma obra 

que não seja criada “de uma forma com um determinado resultado” (por algum 

impedimento) possa ser criada “de outra forma com um outro determinado 

resultado”. No conceito de círculo criativo do todo que está na parte e na parte 

que está no todo, o que não está na criação (por impossibilidade) também pode 

fazer parte do processo criativo e, portanto, será um elemento criativo também 

(nem que seja pelo direcionamento ao “como  ou o que não se pode criar).  

                                                
753 No Brasil, no final do ano de 2013 houve questionamentos sociais de grande monta sobre 
a validade do teor dos artigos 20 e 21 do Código Civil considerando que os mesmos 
possuiriam conteúdo protetivo excessivo e que permitiriam as denominadas censuras nas 
obras biográficas a serem publicadas. Isto porque o teor dos referidos artigos permite que 
obras consideradas pelo biografado ou herdeiros como ofensivas à sua reputação possam ser 
retiradas de circulação e que a publicação poderia ofender direitos de personalidade. As 
discussões atraíram para o centro do debate um grupo de renomados artistas do setor 
musical, entre outros: Roberto Carlos; Erasmo Carlos; Chico Buarque, Caetano Veloso; 
Djavan e o ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. Estes artistas, em verdade tinham 
inicialmente a ideia de formar um grupo (denominado Procure Saber) cujo objetivo era 
discutir temas relevantes do direito de autor no Brasil neste momento de reavaliação 
legislativa e institucional de legislação nacional sobre o tema. Atribui-se ao grupo uma 
acentuda força política para a aprovação da Lei 12.853 /13 que modificou muitos 
dispositivos da Lei 9610/98, diploma substantivo que trata do direito de autor e direitos 
conexos no Brasil. Os dispositivos do Código Civil brasileiro em vigor possuem o seguinte 
conteúdo: Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a 
seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se 
tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o 
cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.Art. 21. A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ocorre que, independentemente da 
posição que se tome na discussão da denominada polêmica das biografias, o fato é que a 
discussão veio à tona após propositura de Adin perante o STF pela Associação Nacional dos 
Editores de Livros – Anel (Adin 4815/12). 
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De modo muito mais simplório e sintético, seria o mesmo que dizer 

que a impossibilidade de criar algo por alguma condição do ordenamento 

jurídico, conduz a que a obra surja de outra forma, mais permissiva por parte do 

direito de autor. 

Ora, por fim, deve ser compreendido que uma limitação ao processo 

criativo pode se dar por si só, até mesmo no exercício da requisição para uma 

criação artística ou científica, como se observa nas obras sob encomenda ou nas 

diretrizes acadêmicas. Neste sentido, não se pode afirmar que haja muita 

diferença entre muitos limites do sistema de direito de autor (como 

condicionantes do processo criativo) do que uma exigência para que obras 

científicas tenha um número específico de citações, de páginas e de autores 

citados. O mesmo ocorrendo com obras musicais, por exemplo, tão comuns em 

obras cinematográficas, em que a obra deve atender ao interesse específico de 

uma obra na qual será, de alguma forma, amalgamada. Ora, se este fosse um 

raciocício lógico dedutivo, um obra encomendada seria necessariamente inferior 

a uma obra espontaneamente criada, podendoser feita a mesma comparação com 

uma obra científica autônoma e uma tese de doutorado.   

Isto não significa dizer – em nenhum grau interpretativo - que 

qualquer ato ou circunstância impeditiva do processo criativo seja 

necessariamente uma consequência do direito de autor ou que seja um ato de 

censura à liberdade de expressão criativa. Cria-se com o que se pode.  

Nesta interpretação, é importante compreender que – paradoxalmente 

- até mesmo a própria censura (este sim um elemento opositor real e concreto da 

liberdade de expressão) pode conduzir a interferências no processo criativo do 

sujeito-criador, dando a este o norteamento necessário a que a sua criação não 

sofra as consequências nefastas. 

Veja-se o exemplo de composições como Cálice, Apesar de 

Você,Caminhando (Pra não dizer que não falei das flores) todas oriundas do 

combate ao momento histórico da ditadura militar governante entre as décadas de 

1960 a 1980 no Brasil. Cada uma destas canções promove uma autenticação, ao 

mesmo tempo, à impossibilidade que a obra musical seja composta de uma ou 
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outra forma pela possibilidade de censura como, também, um resultado estético e 

conteudístico que decorre do processo de censura. Chega-se a dizer que no Brasil 

nunca mais se compôs canções fortes como na época da ditadura militar754. 

Em linhade entendimento que parece ser oposta a que apresento, e 

mesmo que eu não indique um acentuado radicalismo nas teses do 

autor,Carboniparece professar (e trata-se somente de um exemplo, pois há muitos 

outros) uma dualidade antagônica quando afirma que 

Podemos dizer que o direito de autor também é uma restrição ao pleno exercício 
da liberdade de expressão755. À medida que aumenta o grau de proteção do direito 
de autor (tanto com relação ao seu escopo, quanto ao prazo de proteção), aumenta 
o nível de interferência e de restrição à liberdade de expressão, pois esta não pode 
se manifestar de forma totalmente livre sobre uma expressão anteriormente criada, 
a menos que haja uma expressa anuência do seu criador, ou em circunstâncias 
expressamente admitidas por lei, em caráter de exceção.(grifei). 

 

Como se vê, o texto de Carboni representa, ainda que não seja a 

intenção do autor e ainda que seja simplesmente um pequeno detalhe em todo o 

processo interpretativo que o mesmo apresenta do direito de autor, uma 

circunstância que pode permitir a sua utilização de modo performático e, se mal 

utilizado, mantralizado de forma a constituir-se um cavalo de batalha contra o 

direito de autor por parte de intérpretes que ideologizem o conflito, pelas razões 

fortemente já justificadas. 

Não se pode concluir que[...]o direito de autor também é uma 

restrição ao pleno exercício da liberdade de expressão [...]pois pode ser que tal 

premissa seja verdadeira, mas pode ser que não seja. Compreendo que o 

autorincluio termo “também” para tentar não demonizar o direito de autor, mas o 
                                                

754  Neste sentido, inclusive, e já fora das análises do processo de criação e do círculo 
criativo, há quem diga que muitos artistas e intelectuais brasileiros consolidaram suas 
próprias carreiras com a ditadura militar instaurada das décadas 60/80 e, consequentemente 
como um resultado pragmático da censura (e algumas vezes alegando-se que às custas deste 
processo), tendo sido alçados a posições icônicas pelo combate (efetivado ou não) às 
posturas censurantes. Estas ideias vem sido apontadas direta ou indiretamente pelos críticos 
do socialismo denominado no Brasil e em Portugal como esquerda festiva ou esquerda 
caviar. Não é um tema que me cabe discorrer, mas somente apontar. 
755CARBONI, Guilherme. Os desafios do direito de autor na tecnologia digital e a busca do 
equilíbrio entre interesses individuais e sociais. disponível 
em.http://www.gcarboni.com.br/pdf/G5.pdfp. 36., acessado em 20/12/13.  
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significado extraído por seus intérpretes, caso seja utilizado matricamente, não 

estaria vinculado a seu desejo interpretativo, mas ao senso comum autoralista de 

posições libertarianistas. Não é verdade que [...]o direito de autor éuma restrição 

ao pleno exercício da liberdade de expressão[...], mas é verdade que o direito de 

autor pode ser uma restrição ao pleno exercício da liberdade de expressão. No 

tocante ao exercício dos direitos deremuneração ou de cópia privada, por 

exemplo, não há que se falar em diminuição de liberdade de expressão. O mesmo 

se dando em todas as situações que fazem parte do catáologo de limitações, que, 

querendo ou não, fazem parte do sistema de direito de autor.  

Daí que inferir-se que pode ser que um direito de autor impeça o 

exercício de liberdade de expressão não pode ser concluído como regra 

universal como a proposta pelo autor e pelo senso comum autoralista. Não há 

dedução lógica, mas, eventualmente um  raciocínio (falsamente) dedutivo, o que 

não serve como forma de composição de uma sistemática jurídica. Na pior das 

hipóteses, e mesmo afastada a  arquitetura jurídica construída sobre deduções que 

sejam ideologizadas conduziria a um sistema complexo ideologizado por 

natureza. 

Por outro lado, não se pode, neste particular caso, raciocinar 

logicamente por indução intentando-se chegar a conclusão de que como pode 

haver muitas circunstâncias nas quais o direito de autor viola as liberdades, 

conclui-se que toda vez que o direito de autor for aplicado como se aplica, as 

liberdades estariam sendo violadas. 

Como já disse, e reafirmo, de um fato não se deduz um valor. O fato: 

a hipótese de (potencial) conflito; o valor: a certeza da violação. 

As elementares circunstânciasde análise  científica afastam as 

possibilidades propostas por Carboni neste particular e por vários outros 

autoralistas. Por outro lado, não me convenceria o autor que esta proposição seria 

um exercício metafórico, por meio do qual a interpretação seria: Podemos dizer 

que  [...]quase sempre  [...]o direito de autor também é uma restrição ao pleno 

exercício da liberdade de expressão, pois uma vez que haja limitação do acesso 

às obras, haveria limitação criativa. Também esta assertiva seria inválida, o que 
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corrobora o meu entendimento e afasta uma análise metafórica com variações 

permissivas tais como “quase sempre”; “praticamente sempre”; “em quase todas 

as circunstâncias”; “na maioria das vezes”, etc. 

Analiso a declaraçãode Carboni756(autor com quem, devo salientar,  

constantemente diálogo e concordo)de modo a que a mesma possa conduzir a 

uma interpretação demasiadamente negativa do direito de autor no ambiente da 

tensão com as liberdades civis, considerando que há liberdades, inclusive no 

âmbito da possibilidade da liberdade de expressão, que são limitadas. Quanto ao 

pensamento criativo, tudo pode ser pensado. O que limita a livre expressão são as 

suas limitações intrínsecas e as extrínsecas 757 quando o ordenamento jurídico 

impõe que nem tudo pode ser criado, em decorrência da impossibilidade de 

circulação do seu próprio conteúdo da criação, seja pelo seu teor, seja pelo 

esgotamento da possibilidade de criação758759. A transformação em algo criativo 

impõe os limites do quanto esta criação poderá fazer uso de outras previamente 

concebidas. A limitação do direito de autor protege, inclusive, o próprio sujeito-

criativo que, eventualmente se coloque em uma posição de exigir, a posteriori, o 

respeito à sua própria obra. 

Nenhum destes argumentos significa, porém, que a sistemática do 

direito de autor esteja equilibradamente delineada para garantir o máximo de 

liberdade e o máximo de proteção. Entendo que esta aritmética é impossível, pois 

numa visão linear o direito de autor e a plena liberdade potencialmente sempre 

                                                
756Por outro lado, o mesmo Carboni indica corretamente que: [...] o legislador constituinte 
falhou ao não fazer referência expressa ao direito de paternidade (que, conforme 
mencionado acima, é o direito moral de autor por excelência756) no rol dos direitos e 
garantias fundamentais no artigo 5oda Carta Magna, pois é ele que mereceria a 
classificação como direito fundamental e não os direitos de propriedade industrial ou o 
direito patrimonial de autor que, a nosso ver, são reflexos de movimentos de política 
econômica e cultural.” Conflitos entre direitos de autor e liberdade de expressão, direito de 
livre acesso à informação e à cultura e direito ao desenvolvimento tecnológico, acessado em 
10/02/14 disponível em  http://www.gcarboni.com.br/pdf/G2.pdf .   
757Limitações estas inerentes às categorias jurídicas que, saliento, nem sempre estão 
incluídas no direito de autor. Pode ocorrer limitações extrínsecas por exemplo, relacionadas 
aos direitos da personalidade. 
758Que se encerrará numa análise de mérito, afinal. 
759  A limitação pelo esgotamento artístico é decorrente do próprio estrangulamento da 
originalidade de estilos, escolas artísticas, teses, técnicas ou outros elementos que surjam e 
possam ser apontados como componentes  do ambiente criativo. A incapacidade de parte dos 
potenciais sujeitos-criadores também conduz ao esgotamento.  
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invadirão  a seara um do outro, caso se pretenda atribuir um excesso nas suas 

concepções e assim como as liberdades necessitam de limitações, também o 

direito de autor as necessita, sob pena de ser excessivamente protetivo. 

Tudo isto não significa dizer de modo algum que o direito de 

autor pode e deve ser considerado um opositor clássico do processo criativo 

livre (ou como já indiquei, uma espécie de predador natural) pois isto não é 

uma realidade como aferição de uma verdade absoluta, e, portanto, deve ser 

observada a sua utilização com conceito e critério de aplicação de direitos 

sem a permissão de uma mantrificação. 

Insisto: o craque de bola faz a jogada genial independentemente do 

passe que lhe dão. Não são todos craques como também não são gênios todos os 

sujeitos-criadores. Neste mesmo contexto, não há violação da liberdade de 

expressão por não haver acesso a conteúdos de qualquer conhecimento, Se assim 

o fosse, compositores populares não poderiam ter a capacidade de compor, como 

é o caso de Cartola e Nelson Sargento que tiveram ambos origem humilde. O 

mesmo também se diria da relação entre Brahms e Mozart, pois nesta lógica 

somente o primeiro poderia ser um grande compositor e o segundo não, pois 

Brahms fazia parte de um família de posses e teve condições de estudo em 

consequência das dificuldades familiares760761. 

Ocorre que o direito de autor deve ser aplicado considerando a visão 

de mundo (Weltanschauung) de cada sujeito-criador que, por sua vez, deve 

receber a possibilidade de que lhe seja aplicado o direito independente da 

qualidade e do resultado da obra, além, obviamente, do grau de erudição e de 

estilo decorrente do estudo que recebeu. É portanto um equívoco, à luz do círculo 

                                                
760 Esta ausência de lógica (na verdade um falseamento lógico) não teria limites, pois ao ser 
admitida impossibilitaria que Kant pudesse tratar de conceitos tão universais como foi a sua 
filosofia crítica como um todo, ou especificamente o imperativo categórico, pois, 
praticamente não tendo saído de Königsberg não alcançaria universalismo empírico 
suficiente. Obviamente, se constata ser pueril o argumento. Aliás tais argumentos ilógicos 
sequer poderiam ser considerados numa ordem de necessidade de criação, pois muitas dentre 
grandes obras fora criadas sob a pressão da obra encomendada, com prazo e recebimento 
para a sua criação, como é o caso do Réquiem de Mozart. 
761  Neste mesmo raciocínio, se fosse alegada a capacidade de Mozart de criar 
independentemente das condições exteriores à sua subjetividade, se aproximaria a ideia do 
gênio criativo. 
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criativo, atribuir-se um conflito antagônico constante e aplicável em tese entre 

direito de autor e liberdade de expressão, pois a liberdade de expressão comporta 

a maior potencialidade possível de se expressar e criar com o que existe de 

disponível no círculo criativo de cada sujeito-criador. 

Nesta ordem de ideias, possivelmente um compositor erudito teria 

mais condições de compor uma sonata em detrimento de um compositor de 

natureza artística menos voltada à erudição musical. E isto por uma questão 

cultural, de envolvimento com determinada forma de expressão. O mesmo se 

daria numa interpretação de uma situação ao inverso em que os executantes de 

instrumentos musicais de estilos musicais mais populares seguem uma tendência 

ao improviso menos alcançada nos músicos executantes de filiação mais erudita. 

E, neste sentido, o acesso a um universo de obras pré-existentes ao processo 

criativo e que compõem o círculo criativo não pode ser um elemento indicativo 

de ofensa à liberdade criativa. No mais, se coloca a pergunta: e por que a 

liberdade de expressão se dá necessariamente em decorrência de como o (um) 

outro se expressou. O que está disponível na visão de mundo de cada um não é 

suficiente? O que entendo é que este cavalo de batalha utilizado por 

posicionamentos demasiadamente libertarianistas em gênero (do qual, a indicação 

de Carboni é somente uma dentre diversas762) representa um argumento falacioso 

para alcançar uma finalidade injusta e inadequada, o que não significa, de modo 

algum, falar-se em proteção de direito de autor em detrimento da liberdade de 

expressão. 

6.8.2. As liberdades de expressão e de acesso à cultura podem ser 
consideradas em tese constantemente violadoras do direito de autor? 

No mais, não há uma regra geral que indique que todo e qualquer 

conhecimento deve ser de acesso a toda e quaisquer pessoas pois a quantidade de 

conhecimento, expressões, obras e produtos já disponíveis (inclusive 

gratuitamente) se faz suficientemente vasta para a produção de ideias e 

desenvolvimento de novas formas de expressão. 
                                                

762 Não obstante ser razoável indicar que Carboni não parece ter promovido um interesse em 
extrair de sua declaração um mantra performático, considerando a estrutura de sua ideia, 
permissiva de variantes diversas, é certo porém, que o mesmo autor pode (a seus desfavor) 
influenciar que esta ideia conduza à mantrificação. 
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Neste particular sentido, eu poderia indicar que empiricamente este 

estudo, o qual apresenta bibliografia significativamente vasta para o qual 

contribuíram uma pesquisa pessoal na qual houve acesso a determinadas e 

indicadas bibliotecas e bancos de dados, uma condição de dedicação financeira e 

investimento de tempo disponível para a produção intelectual apresentada e que, 

como forma de expressão tem um valor intrínseco, alcançaria melhores resultados 

(ou possuiria melhor qualidade) se houvesse maior acesso a ainda mais vasta 

bibliografia. 

Ora, esta declaração é meramente hipotética e, em nada significa 

afirmar que se o banco de dados da Universidade de Harvard ou de Paris não 

permitem o acesso remoto estariam impedindo a liberdade de expressão que me 

coube, ou a liberdade de acesso à cultura. Ou mesmo, se fosse o caso, que a 

biblioteca de uma destas unoversidades, ao impedir o mei acesso físico, estaria 

promovendo também uma violação de minha liberdade de acesso ao 

conhecimento e à cultura.  

Certamente o teor das discussões seria diferente – o que não significa 

violação de liberdade de expressão, se houvesse ocorrido um acesso ainda mais 

amplo a material bibliográfico. Eu não poderia supor que uma tese de doutorado 

tivesse que permitir-me acesso a todo e qualquer material científico existente, 

mas somente àquele a que eu pudesse alcançar. Isto em nada limita a minha 

expressão do ponto de vista da criação artística ou, neste caso, intelectual e 

científica763. 

                                                
763 Assim, a possibilidade de acesso a determinado número de obras ou de textos para a 
produção acadêmica não significa que toda e qualquer forma de expressão e obra que possa 
contribuir para uma produção acadêmica deve estar disponível a todas as pessoas, a todo o 
momento, em todas circunstâncias. Aos que fazem a sua pesquisa de doutorado em Direito 
em Harvard, os exemplares de Harvard estarão disponíveis. E também para àqueles para os 
quais a biblioteca assim permitir, de acordo com suas regras. Acaso eu pudesse efetuar 
minhas pesquisas naquela biblioteca, certamente haveria um contributo ao resultado final, 
com as contingências decorrentes da pesquisa em Harvard, o que não significa um 
incremento absolutamente necessário ao desenvolvimento e qualidade científica do trabalho 
desenvolvido – sem detrimento do prestígio da referida instituição. No mesmo sentido, não 
posso alegar que a instituição universitária de Harvard me nega o Direito à liberdade de 
expressão ao não disponibilizar todos os arquivos de sua biblioteca por internet ou ao não me 
enviar ou disponibilizar os textos que necessito, por mais que pudessem influenciar na 
concepção criativa. Nem posso dizer que, caso eu queira ter acesso ao conteúdo das revistas 
e caso tenha que pagar por isso estaria sendo-me limitada a possibilidade de me expressar 
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Por outro lado, o resultado seria também diferente se o modo de 

expressão se desse em outro idioma764; se o tempo para produção acadêmica 

fosse maior ou menor; se as aulas recebidas a título de doutorado tivessem 

ocorrido com outros professores; se a época de aprendizado fosse outra; se a 

minha idade em que ocorreram as pesquisas fosse outra (mais ou menos madura); 

se a minha formação prévia fosse outra, entre incontáveis outros elementos. 

Há, portanto, muitíssimos elementos que formam uma concepção que 

sempre e necessariamente decorrerá da visão de mundo do autor e, com isso, o 

seu resultado sempre será diferente. Isto se dá porque do ponto de vista 

hermenêutico não poderia haver uma repetição, considerando-se as diversas 

variantes possíveis e estas diferentes variantes ou possibilidades de um resultado 

diferente – e sempre o será, insisto – não se configuram como variações 

decorrentes de liberdade de expressão ou de acesso à cultura, mas a uma série de 

elementos que formam parte do círculo criativo. Ao fim e cao, alegar que a 

                                                                                                                                                  
livremente. A biblioteca de Harvard não é responsável pelos meus êxitos nem algoz da 
minha incapacidade científica e possibilidade de pesquisa e desenvolvimento científico. Isto 
não quer dizer que necessariamente, em sentido contrário, eu esteja de acordo que os 
arquivos científicos estejam todos disponibilizados somente em bancos de dados fechados ou 
cujo acesso aos mesmos seja dificultado. Entendo e defendo que deve ser estabelecida uma 
circulação livre de textos científicos, o que é questão de outra ordem. O que importa 
compreender, neste particular, é que posso me expressar livremente com o conteúdo que me 
cabe alcançar, seja por mérito científico, por conseguir criar condições (inclusive) 
econômicas de acesso ou seja mesmo por uma política legislativa de extensão ao acesso aos 
bens culturais. Neste sentido,  não ter acesso à biblioteca de Harvard (por exemplo) não 
significa impedimento à liberdade de expressão, mas simplesmente uma tensão existente esta 
e o direito de autor, como em muitas outras circunstâncias tal tensão pode ser observada. 
Questão totalmente diferente é aquela referente aos limites impostos pelo acúmulo de poder 
por parte de grandes corporações e grandes bancos de dados. Assim, quando grandes 
operadores como a Elsevier (disponível em https://www.elsevier.com/) e outros editores que 
se especializaram em criar bancos de dados com informações científicas cobra valores 
excessivamente altos para que professores e pesquisadores (que inclusive são autores de 
obras científicas contidas nos bancos de dados desta mesma editora) tenham acesso ao seu 
banco de dados, não há dúvidas que se trata de uma comprovação empírica da existência do 
déficit filosófico do direito de autor e de um acentuado abuso do direito que cabe aos 
proprietários dos bancos de dados. A respeito deste desequilíbrio entre o mercado editorial 
científico e a produção intelectual, o posicionamento de Robert Darnton em suas entrevistas, 
artigos, livros e referências na Internet é bastante crítico, firme, porém pragmático. A 
exemplo, entre várias outras fontes já indicadas referenciando Darnton, ver o seguinte texto: 
Google and the future of books  acessado em 10/02/14 disponível em  
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/feb/12/google-the-future-of-books/. 

764 É importante tratar destes temas idiomáticos pois o cerne das discussões neste estudo é a 
correlação entre a hermenêutica e o direito de autor. A hermenêutica, portanto, pressupõe a 
compreensão do valor idiomático e linguístico e, considerando o linguistic turn, a nova 
posição ocupada desta área do conhecimento no âmbito do Direito. 
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liberdade de expressão e de acesso à cultura ou criações intelectuais como 

formulações genéricas e em tese de vilania ao se contraporem ao direito de autor 

é invdir a seara do círculo hermenêutico destituindo-o de outros valores que nnao 

a existência destas liberdades. 

Aliás, negativamente quase não há limite para alegações de violações 

à liberdade de expressão ou mesmo de liberdade de acesso à cultura em tese. 

Pode-se praticamente argumentar e propor qualquer ideia quanto a este 

fundamento, se for exposta em tese. 

Como resolver o dilema, por exemplo de acesso a obras para as quais 

não possuo capacidade de cognição? Não me parece que uma instituição 

acadêmica russa ou polonesa estaria promovendo uma ofensa à minha liberdade 

de expressão ou mesmo à minha liberdade de acesso ao não permitir o meu 

acesso às obras que compõem o seu acervo bibliográfico pelo simples fato de que 

eu não poderia, das obras ali catalogadas, alcançar qualquer vantagem do ponto 

de vista intelectual pelo simples fato de que não domino os idiomas russo ou 

polonês. Assim há uma questão  em particular a se indicar e que é um 

questionamento, qual seja, apontar se a existência de material bibliográfico em 

idioma que não domino já suplanta qualquer alegação de que o acesso seria 

restrito. Em caso positivo se estaria trazendo um elemento extrínseco à 

possibilidade de limitação da liberdade de expressão ou acesso e, neste caso, devo 

salientar, sempre há elementos extrínsecos que neste caso é: se o idioma não me 

serve como meio comunicacional (neste caso) não se poderia afirmar que a minha 

liberdade estaria sendo tolhida. Desta idêntica forma, eu não poderia indicar que 

qualquer informação que me fosse tolhida configuraria uma violação das 

liberdades apontadas, poia há razões que lhes são exteriores. Se o raciocínio não 

fosse este, qualquer limitação, independentemente de valores extrínsecos, seria 

violação de liberdades, o que não é correto. 

É oportuno, portanto, compreender que as alegações de violação em 

tese (como se houvesse uma generalização de violações em cada ato inerente ao 

direito de autor), se interpretadas em conjunto com mantras performáticos, 

conduzem a raciocínios reducionistas que vilanizam o direito de autor e 

incrementam negativamente o seu déficit filosófico. Evidencia-se, assim, que não 
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se pode concluir por uma ofensa à liberdade de expressão ou liberdade de acesso 

“em tese”; “presumida” ou mesmo simplesmente em consequência da existência 

concomitantedo direito de autor e das liberdades. O que há é um ambiente 

dialógico constante de tensão, que ocorre em outras áreas do direito. O diálogo 

pode ser ocupado por intercorrências/contingências que devem ser analisadas 

com precisão para que se possa alcançar a compreensão sobre a existência, ou 

não de conflito, não meramente aparente, mas efetivo. 

Assim, viola a liberdade de acesso à cultura a editora que não permite 

a publicação de obra fora de catálogo da qual possua direitos na qualidade de 

titular e cuja relação contratual ainda perdura no tempo, e que por razões 

quaisquer (sejam caprichos ou não), não permite a sua reedição.Ou ainda, viola o 

direito de acesso à cultura o proprietário de obra de artes plásticas que não 

permite o acesso à obra por parte dos herdeiros, ainda que o §1oo do artigo 24 da 

Lei 9610/98, por exemplo, não preveja o a transmissão do direito aos herdeiros. 

Nestes casos, por exemplo (e muitos outros também o são) se está 

diante de excessos no proprietarismo comprovando o déficit filosófico do direito 

de autor. 

6.8.3. Compartilhamento de arquivos por meios informáticos e 
necessidade de uma re-valoração ética. 

Outro ponto porém, e cuja análise deve ser destacada,é o 

interessanteargumento de que  a alegação da configuração em tese (e quase 

automática)de uma violação na liberdade de acesso à culturapelo fato de que o 

uso ou acesso a obras deve ser livre em decorrência da impossibilidade de 

controle nos meios informáticos interativos. Ainda mais, ao se disfarçar este 

argumento sob a defesa de que o exercício do direito de autor deve comportar 

uma liberdade de acesso às obras intrinsecamente é uma clara sedimentação do 

déficit filosófico pelo uso indireto de um mantra performático. 

Esta circunstância porém, merece dedicada atenção e deve ser mais 

amplamente desenvolvida, pois trata frontalmente de um problema que interessa à 

relação tensa em direito de autor, liberdade de acesso à cultural e, em muito 

permissiva análise, de liberdade de expressão de modo mais frontalmente 



 
 

592 
 

relacionado à filosofia, mais especificamente, à ética. 

Veja-se inicialmente que o fato de não se conseguir controlar as 

violações (ou não dirimí-las) é bastante grave, mas não conduz a um 

necessariamente aniquilamento do direito de autor. Entendo que se a sociedade se 

movimenta de modo diferente social e culturalmente do que num momento 

histórico anterior, isto deve ser levado em conta, o que obviamente inclui a re-

análise do Direito. 

Assim, quando milhares de internautas passam a ser demandados pelo 

mundo em decorrência do compartilhamento de arquivos, há algo de errado no 

ordenamento jurídico que pode não estar contemplando os movimentos da 

sociedade contemporânea. 

Por outro lado, não é simplesmente necessário que se modifique a lei 

para contemplar estas hipóteses, mas que efetivamente um exame concreto das 

valorações decorrentes do ato (ainda e então) considerado ilegal pelas leis em 

vigor. 

Neste sentido, e por um exercício hipotético podemos, por mera 

exemplificação, dividir os usuários de arquivos compartilhados pelas vias 

informáticas da sociedade tecno-comunicacional em quatro diferentes grupos: 

1 - Há aqueles que pagarão pelo uso das obras (e fonogramas 

também); 

2 - Há os que continuarão pagando pelas obras que já usualmente 

pagavam mas não diminuirão estas atividades e, concomitantemte compartilharão 

arquivos gratuitamente; 

3 - Há aqueles que não compartilham (e não irão fazê-lo) 

gratuitamente por considerarem uma atividade ilegal e, por fim, 

4 - Há os que compartilham qualquer arquivo, protegido ou não, pago 

ou não, regular ou não, sem qualquer valoração ética negativa sobre este ato. 
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Estas diferentes manifestações comportamentais necessitam de uma 

compreensão quedeveser vista sob o olhar da contemporaneidade no tocante à 

ética. 

A divergênciacomportamental como hábito na atuação de cada grupo 

configura a necessidade de um olhar sobre as referidas atitudes para que se 

verifique se efetivamente algo foi modificado do ponto de vista da consideração 

da sociedade e, como consequência,se o direito deve contemplar esta modificação 

de movimento ético. 

Se há um olhar social sobre o que é certo ou errado e este olhar 

mudou, este fator deve ser uma força motriz do Direito a ser modificado. Dito de 

outra forma, se há uma modificação social que justifique, modifica-se o Direito. 

Se há uma constatação de que as valorações devem se manter como no status quo 

ante, acirram-se as tentativas de solucionar as questões confluosas aplicando-se o 

Direito com a mesma força de antes da não constatada modificação ética (pois 

esta seria uma simples justificativa, um escusa para o ato ilícito). 

Esta questão primordial que não deve ser interpretada, genericamente 

como uma aceitação de que o direito se esvazia por uma impossibilidade técnica 

de controle, casoa sociedade compreenda que os valores foram cambiados. 

Assim, os defensores de posturas mais forçadamente protetiva do 

direito de autor não podem afirmar que o direito é, neste caso (1)  historicamente 

irretratável ouinflexível por ser umapropriedade sagrada, por exemplo e nem 

os que pretendem a flexibilização no tocante ao compartilhamento de obras e 

bens culturais vistos em gênero não poderiam alegar quea (2)impossibilidade de 

controle justifica o uso indevido.  

Estes seriam, ambos, argumentos que se configuram como mera 

justificativa para o ato consumado de fugir ao debate ético-jurídico. Neste 

sentido, urge a necessidade de compreensão da valoração ética porque esta é 

efetivamente anterior aos argumentos justificantes apresentados (1) e (2) numa 

ordem de valores, ainda que somente possa ser motivada exatamente pelo efeito 

pragmático da circulação de obras com muito mais dinamismo na atualidade, 
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oque conduz aos dois argumentos apreentados. 

Portanto, impedir o uso das obras (numa postura considerada 

conservadora) alegando que se trata de violação decorrente de um direito de 

propriedade, exclusivo, dependente de autorização prévia ou outras formulações, 

pode estar de acordo com uma doutrina acentuadamente conservadora (não 

atenta, por exemplo, a muitas possibilidades de interpretação para aplicação da 

função social do direito de autor) e que compõem parte do déficit filosófico. 

Por outro lado, alegar que o não controle (por impossibilidade) 

justifica a violação que deixaria de assim ser considerada, é um descompasso na 

atribuição e formação do direito. Se, mais gravemente, somado a este, for 

utilizado o argumento pela presença de conflito do direito de autor com liberdade 

de acesso ou liberdade de expressão, há um agravamento, uma espécie de 

aproveitamento parasitário de uma importante ideia que poderia sedimentar uma 

desonestidade intelectual ou, no mínimo imprecisão técnico-cientifica.  

Nãdo se pode esquecer, também, que a valoração ética que está em 

causa pode levar em conta também valores econômicos que lhes sejam elementos 

marginalmente relacionados. Portanto, na verdade, no conjunto destes 

argumentos, não se pode alegar perda de valor econômico das obra por parte 

daqueles que as disponibilizam por meios informáticos, comoargumento de 

fortalecimento ético e jurídico (com vias a manter as linhas mais conservadoras) 

nem mesmoalegar que o uso deve ser livre em consequência dos altos preços do 

produtos. Se não se pode forçar a existência de um modo de comercializar 

ignorando-se as leis de mercado e por meio, forçosamente, da imposição jurídica, 

também se evidencia, por outro lado, que não se pode ignorar a existência da lei 

pelo simples argumento de que um produto é demasiadamente caro. Assim, as 

questões de ordem econômica devem ser afastadas das análises da compreensão 

da real da valoração ética contemporânea sobre estas ideias propostas, para uma 

analise profundamente filosófica. 

Não há dúvidas de que questões referentes ao valor do 

compartilhamento devem ser analisadas, mas a alegação pura e simples de que o 

compartilhamento deve ser livre porque se configura em tese na atribuição das 
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liberdades de expressão e de acesso seria um excesso, em linhas gerais, do 

conflito artificialmente criado. Por outro lado, a alegação mântrica da propriedade 

sagrada seria estaria desvinculada de novas valorações éticas que necessitam ser 

analisadas. 

Seria pretencioso querer solucionar questões sobre a valoração ética 

em gênero que aqui proponho, pois não acredito seja porque não considero a 

seara correta ou porque não entendo haver amadurecimento social suficiente e 

entendo que esta construção deva ocorrer num espectro muito mais amplo de 

análise e numa ordem social de compreensão do que deve ou não ser feito neste 

particular aspecto tão relevante para o direito de autor contemporâneo765.  

6.8.4. Elementos exemplificativos para uma reflexão concreta. 
Dois recortes sobre o direito de autor e as liberdades de expressão e de 
acesso. 

Como tenho demonstrado, há um acentuado fortalecimento de ideias 

sobre o direito de autor formadas sobre premissas que não são verdadeiras e que 

podem conduzir a equívocos interpretativos, em especial quando esta categoria 

jurídica é apresentada de forma oposta ou contraditória a outras.  

Parte significativa deste trabalho, como já se pôde perceber, decorre 

das análises dos desvios semânticos criados, promovidos ou somente divulgados 

por agentes atuantes no setor autoral. 

Como consequência, apontei diversas situações em que mantras 

performáticos foram surgindo e, como se não bastasse, formaram e seguem 

formando uma cultura sobre o setor autoral viciada em argumentos impróprios e 

altamente reducionistas. 
                                                

765  Interessante estudo que trata do compartilhamento de arquivos na sociedade 
tecnocomunicaional é a Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de 
arquivos e direitos autorais da CF/88. Dissertação de Mestrado em Direito de Pedro 
Nicolletti Mizukami  apresentada  no ano de 2007 na USP acessível em 
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5101 acessado em 
15/12/2013. Ainda que o autor não tenha tratado exclusivamente das questões éticas que 
aqui indico, o texto permeia valorações éticas, discussões jurídicas aprofundadas e elementos 
econômicos, todos, a sua medida, bastante relavantes ara o deslinde da genérica questão 
sobre o compartilhamento de arquivos e sobre as análises do direito de autor. O texto do 
autor não é uma relfexão puramente filosófica sobre o tema, o que em nenhum momento 
prejudica a sua relevância para otema que proponho. 
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Este capítulo trata deste tema de modo específico e exatamente para 

apontar a inadequabilidade nas relações em que o direito de autor possui com as 

liberdades que lhes são afeitas, em especial, a liberdade de acesso à cultura e a 

liberdade de expressão. 

Portanto, no campo das análises das liberdades, neste particular caso 

em relação à liberdade de expressão, várias circunstâncias podem ser analisadas 

sob a forma de expressões que, se não conduzem ao surgimento de mantras, 

podem confundir ao estabelecer condições pouco amistosas no entorno do direito 

de autor e das liberdades. 

Por outro lado, há situações em que, analisadas concretamente, delas 

se pode extrair a densificação dos conflitos entre direito de autor e as liberdades  

expressão ou acesso à cultura (caso do 1o recorte, baseado numa reflexão sobre a 

legislação).  

Em outro sentido, há exemplos em que o direito de autor é trazido 

numa relação de coexistência pacífica e até complementar com as liberdades mas, 

algumas vezes, também se atua de forma a estebelcer ideia fora do esquadro das 

relações lógicas de causa e efeito.É o caso do 2o recorte apresentado (baseado 

numa premissa doutrinária apresentada por um autor). 

Busquei indicar um elemento legislativo e outro doutrinário e 

recomendo que estes recortes sejam interpretados unicamente como reflexões 

para indicar as diversas e muito amplas análises sobre o direito de autor e as 

liberdades de expressão e de acesso à  cultura além daquelas já expostas no 

decorrer do estudo. 

6.8.4.1. 1o recorte -  Sobre liberdades e direito de autor. Política 
legislativa de limitações de direito de autor no Brasil e liberdade de acesso à 
cultura. Um olhar sobre o Art. 46, inciso II da LDA. 

Já expui minhas ideias sobre a inadequada vilanização em tese do 

direito de autor em relação às liberdades expressivas e a consideração daquele 

como uma espécie de predador natural destas. 
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Este entendimento, que, sempre cabe reiterar, deve ser elaborado à luz 

das análises filosóficas e hermenêuticas da criação artística e da complexidade do 

círculo criativo, não significa, de nenhum modo e em nenhum interpretação, que 

estou de acordo com as  políticas legislativas praticadas em diversos países em 

relação ao modo no qual se relacionam direito de autor e as liberdades indicadas.  

Dito de forma mais densa, na contemporaneidade, a aceitação do rol 

de limitações do direito de autor em alguns ordenamentos jurídicos é 

praticamente inviável pelo seus descolamento da realidade social com as normas 

implementadas. Restam poucas possibilidades (se alguma ainda há) para defesa 

da política legislativa atualmente em vigor no Brasil em decorrência das pouco 

abrangentes limitações ao direito de autor previstas na Lei 9610/98 e quando 

existentes, ainda assim pouco funcionais e pouco contributivas para a 

circularidade cultural e para o estímulo ao processo criativo e ao conhecimento 

cultural. 

Exemplo que evidencia esta reduzida proteção (e permissão frontal)de 

liberdade (se não diretamente da liberdade de expressão – que lhe seria somente 

consequente- ao menos da possibilidade de acesso às obras) é o teor do Artigo 46, 

inciso II, que prevê a autorização do acesso a obras científicas (indiretamente, 

pois em gênero se trata de obras literárias) somente se alcançados cinco 

pressupostos. 

Dispõe o referido dispositivo, in verbis: Art. 46. Não constitui ofensa 

aos direitos autorais:II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, 

para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

Somente, portanto, se a reprodução for em (1) um único exemplar, se 

(2) o que vier a ser objeto de cópia for somente em pequenos trechos, se (3) o uso 

se possa constituir como uso privado (4) daquele que efetua a cópia em todo o 

caso, (5) sem intuito de lucro, somente alcançados todos estes pressupostos, como 

condições de possibilidade, aplicar-se-á a limitação. 
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Isto significa, como é evidente na leitura do dispositivo, que em não 

sendo atendido um único dentre os pressupostos, se está diante de uma violação 

de direito de autor, em evidente e frontal violação da possibilidade de acesso. 

Isto pode ser dito genericamente, ao menos em potencial, no caso (da 

maioria) dos estudantes brasileiros, por consequência de muitos fatores, como o 

fato de que: 

(1) muitas obras tem edições limitadas ou são raras ou fora de 

catálogo; 

(2) o preço do livro é excessivo (em especial considerando-se as 

vantagens de ordem tributária do setor editorial); 

(3) a condição econômica dos estudantes não é das melhores; 

(4) não há outra possibilidade de acesso às obras por mecanismos de 

facilitação por direitos de natureza compensatória, como seria o caso da 

remuneração compensatória por cópia privada. 

Desta forma, o uso de obras literárias (em especial de natureza 

científica) não pode ser limitado de forma tão restritiva a ponto de impedir o 

acesso de modo tão generalizado pois se efetivaem circunstância violadora da 

possibilidade de acesso à cultura766767. 

Desta forma, não deixa de ser curioso que um artigo que trata de 

limitar o espectro altamente abrangente do direito de autor, ao promover esta 

limitação, acabe por impor fronteiras tão restritas que em verdade disfarce uma 

                                                
766  Afirmar que há uma politica legislativa como a prevista na LDA que permite um direito 
de reprodução demasidamente limitado e a necessidade de se ampliar a possibilidade de 
acesso às obras literárias com o intuito de pesquisa  e, por outro lado dizer que ha ofensa à 
liberdade de expressão pela proteção – e salienta-se, excessiva, é verdade, do direito de autor 
que, neste caso, ainda apresenta uma proteção não baseada no círculo criativo do sujeito 
criador, mas efetivamente no destinatário dos frutos econômicos da obra explorada 
comercialmente. 
767 Este texto na verdade deveria ser destacado e aberta uma subdivisão de análise do direito 
de autor e liberdade de acesso ou deveria ambos ser tratados numa mesma subdivisão. 
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composição legal de certa forma radical, com a permissão de uso de obras 

somente em circunstâncias tão específicas. 

As associações de proteção ao direito de autor do setor fundadas num 

forte e acentuado lobby768, nunca permitiram uma flexibilização sequer razoável 

deste dispositivo, o qual, de fato, mantém claramente obstaculizado o acesso ao 

conhecimento. Por outro lado, nunca houve interesse, por estes agentes do 

mercado, na implementação do já indicado direito de remuneração compensatória 

por cópia privada, já supra indicado. 

Insisto, não se trata, neste caso, de limitação à liberdade de expressão 

(senão de forma indireta), como fartamente já indiquei, mas não há dúvida de que 

se trata de importante exemplo de dificuldade a uma maior divulgação de 

conhecimento, o que impede, fundamentalmente, a divulgação de escritos no 

âmbito universitário, basicamente. Considerando o fato de que se trata de uma 

dificuldade em se promover o desenvolvimento científico e acadêmico, visto que 

praticamente quem promove cópias de obras literárias o faz no ambiente escolar, 

acadêmico, é exatamente neste setor que se dá a violação da possibilidade de 

acesso cultural. Neste caso se está efetivamente diante de uma circunstância 

concreta e não suscetível a interpretação demasiadamente aberta e em tese. 

Difícil imaginar que professores universitários possam cobrar e exigir 

dos alunos que comprem suas obras ou de terceiros como fundamento para seus 

estudos. 

De fato, a tendência em muitos outros países é estabelecer o 

pagamento de um valor adicional aos aparelhos que promovam as cópias ou ao 

serviço e cujo total arrecadado e compartilhado entre os autores por meio de 

atividades de cobrança e distribuição promovidas por entidades de gestão 

coletiva. Trata-se do direito de remuneração compensatória. 

                                                
768 As mais relevantes associações do setor são: ABDR (Associação Brasileira de Direitos 
Reprográficos): disponível emhttp://www.abdr.org.br; ABRELIVROS (Associação 
Brasileira de Editores de Livros Escolares): disponível emhttp://www.abrelivros.org.br . 
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Esta limitação, porém, não é sequer reconhecida em outros ambientes 

universitários. Um pesquisador que pretenda fazer uso das instalações das 

bibliotecas, por exemplo, das Universidades de Lisboa, Coimbra, Complutense de 

Madrid, Santiago de Compostela, entre diversas outras do cenário europeu, não é 

questionado em nenhum momento sobre qual a quantidade de obras que pretende 

copiar ou efetivamente copia e se tal obra é protegida por direito de autor. O 

conceito de acesso às obras nem mesmo é ponderado ou arguido como conflitante 

com qualquer outro direito no cenário universitário europeu e diversos outros 

países. No mais, o próprio pesquisador escolhe as obras que pretende utilizar e ele 

mesmo paga pelas cópias e executa o serviço, pagando diretamente à máquina 

reprográfica ou pagando pelo uso de créditos que utiliza por meio de cartões com 

crédito determinado para uso. 

Entendo que este recorte sobre direitos inerentes ao setor da 

reprografia, limitações de direito de autor e liberdade de expressão compõe um 

primeiro tema analítico que auxilia na compreensão da complexidade da relação 

entre o direito de autor e as liberdades, colocando eu seu lugar alguns argumentos 

falaciosos e incluindo a discussão no âmbito da hermenêutica da criação artística. 

6.8.4.2. 2o recorte – Análise diagonal sobre o direito de 
paternidade e suas relações com a liberdade de expressão. 

Como indicado, neste momento do estudo, apresentei dois recorets 

exemplificativos sobre o conflito (real ou aparente) do direito de autor com as 

liberdades.  

Recortes sobre um tema importante da legislação (1o recorte, que 

indica a violação da liberdade de acesso à cultura afrontada pelo direito de autor, 

com todas as indicações já promovidas) e sobre uma apreciação doutrinária, 

representativa de uma ideia que indica uma coexistência pacífica e quase 

colaborativa entre direito de autor e liberdade de expressão. 

Entendo que o 2o recorte, que trato de analisar, merece alguns 

brevíssimosesclarecimentos. 
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Em primeiro lugar, há uma ideia muito acentada e que já destaquei 

diversas vezes, que o direito de autor é uma espécie de predador natural das 

liberdades de expressão e de acesso à cultura. 

O tema que trago à baila é a discussão sobre a correlação pacifica e 

coexistente entre o direito de autor e a liberdade de expressão, como o faz a 

autora  Alexandra  Couto. 

Ocorre que, como se podeá observar, entendo que na defesa dos 

argumentos a autora peca por tratar como de modo direto uma relação que 

talvez não se constitua de forma tão lógica, o que não interfere no meu 

entendimento sobre a correção dos valores descritos em si mesmos. 

Em linhas que podem ser lidas como mais conservadoras do que 

libertarianistas, indico a atribuição de valor fundada na premissa (que interpreto 

como falsa)que decorrente da afirmação deAlexandra  Couto, quando esta indica 

que: 

 [...] o direito de autor protege a livre expressão dos criadores ao lhes assegurar 
que eles serão beneficiados com o resultado de sua própria obra. Sem a existência 
da lei de direito de autor, qualquer criador temeria pela apropriação de sua obra 
por outros. O direito de autor permite aos artistas a se expressar sem se preocupar 
sobre a potencial reprodução de suas palavras, arte e música769. 

Segue a autora no mesmo raciocínio ao indicar, em nota de rodapé 

referente ao texto que A liberdade de expressão dos artistas pode ser garantida 

pelo direito moral de atribuição de autoria em uma obra, mas não requer a 

presença de um direito de conteúdo econômico a ele relacionado770. 

                                                
769 Tradução livre de: Copyright law protects the free expression of creatores by ensuring 
that they reap the benefits of their own work. Without the existence of copyright law, any 
creator would fear the appropriation of her work by others. Copyright allows artists to 
express themselves without worrying about the potential reproduction of their words, art 
and music. COUTO, Alexandra. Copyright and freedom of expression: a philosophical map 
inIntellectual property and theories of justice. editado por Axell Gosseries. Palgrave 
Macmillan. New York, 2008. pp. 160 e seguintes. 
770 Tradução livre de: The free expression of artists can bee guaranteed by the moral right to 
be attributed to the authorship of a piece of work, but does not require the economic right 
attached to it. COUTO, Alexandra. Copyright and freedom of expression: a philosophical 
map inIntellectual property and theories of justice.Palgrave Macmillan. New York, 2008. 
nota de rodapé número do texto à página 160, nota esta à página 183. 
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A primeira apreciação que deve ser feita diz respeito ao entendimento 

da autora que indica que a livre expressão decorreria dos benefícios da própria 

obra do autor. 

Em primeiro lugar, deve ser analisado a que beneficio se refere, pois 

numa perspectiva de liberdade  de expressão, a questão econômica, 

especificamente sobre este tema, deve ser afastada. Os benefícios aqui devem se 

referir à liberdade criativa, ou a potencialidade criativa do sujeito-criador. Isto se 

efetivamente seriam benefícios destinados (indiretamente) ao sujeito-criador e 

relativos ao ato de criar com liberdade o que bem entender. No mais, todos são 

protegidos em sua liberdade de expressão, independentemente de uma concepção 

inerente ao direito de autor, como já indiquei na parte inicial do capítulo. A 

liberdade de expressão comporta a possibilidade de repetir o que já foi dito 

inúmeras vezes por antecessores das ideias divulgadas. Dito de outra forma, e 

reafirmo: a liberdade de expressão não comporta obrigatoriamente um ato 

criativo, mas um ato expressivo que não exige qualquer originalidade. Trata-

se somente de uma possibilidade para pensar e dizer o que bem se entende. 

Evidentemente, porém, que se pode compreenderque a autora busca 

uma conexão lógica direta para trazer ao centro das discussões do direito de autor 

os benefícios que este leva à liberdade de expressão. O pecado não é a intenção 

em si, mas a ausência de conexão lógica direta. 

Por outro lado, dizer que pela proteção do direito de autor ao sujeito-

criador é permitido se expressar sem preocupação com sua reprodução traz em si, 

dois problemas: em primeiro lugar a questão menos relevante, mas que merece 

indicação é o conceito de reprodução. Deve ser analisado previamente a que 

reprodução se estaria referindo, se uma simples indicação da obra, se uma 

reprodução do produto final da obra, etc. No mais, a proteção do direito de 

reprodução é uma análise vista numa perspectiva demasiadamente relacionada ao 

sistema de copyright. 

Por fim e o mais grave, decorre da declaração e da equação 

apresentada pela autora, segundo a qual a liberdade de expressão seria garantida 

pelo direito de paternidade, ou de atribuição de autoria, para não escapar à 
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expressão utilizada pela autor ora criticada. Afirmar que o direito de paternidade 

garante a liberdade de expressão é inadmitir modalidades de criação sem a 

atribuição da autoria reconhecida, como seriam, por exemplo, as obras anônimas 

(por intenção do autor) e as obras colaborativas em que a autoria se possa diluir 

numa coletividade não identificável. 

Ora, quer me parecer bastante contraditório que o direito de 

paternidade tenha relação direta com a liberdade de expressão do modo como 

propõe a autora, considerando-se o fato de que a liberdade de expressão também 

comporta a não identificação do autor de uma obra se assim este o desejar. E, 

neste sentido, escolher não ter seu nome relacionado a uma obra também é 

uma vertente expressiva, por qualquer motivação que seja. Assim, como o 

direito de paternidade permite a identificação em uma obra criada pelo sujeito-

criador, a opção pela não identificabilidade também se dá num contexto de 

liberdade de escolha. Neste caso, uma escolha pela negatividade na relação do 

sujeito-criador com uma (sua) obra.Este, em meu entender, não é um aspecto 

meramente ficcional do direito de autor, mas um conceito bastante necessário 

para a compreensão das obras colaborativas (por exemplo) e relevante para a 

compreensão se esta opção poderá se transformar num modo de criação que 

conduzirá a um quarto rompimento paradigmático ou não da subjetividade 

autoral771. 

Por outro lado, afirmar que a liberdade de expressão é garantida pelo 

direito de paternidade é dizer que na ausência de uma indicação da autoria, o obra 

foi necessariamente criada sem que a liberdade de expressão fosse garantida ao 

sujeito criador, o que pode ocorrer, mas não necessariamente é uma verdade em 

sua totalidade. 

                                                
771  Recordando (de modo acentuadamente resumido) os momentos aos quais atribuo o 
rompimento paradigmático da subjetividade autoral: 1o – cogito cartesiano; 2o – revolução 
copernicana de Kant; 3o invasão da filosofia pela linguagem (linguistic turn). Um quarto e 
eventual rompimento vem sendo proposto por alguns autores (ver capítulo ___ ) o qual não 
faz sentido enquanto não houver uma padronização da compreensão de uma nova forma 
estandartizada de criar, o que dificilmente ocorreria fora da individualidade, com as 
ressalvas das criações que são em coautoria ou coletivas, mas sempre considerando um atuar 
individual participativo mantendo-se a participação individual.  
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No mais, o sujeito-criador pode não se preocupar com a indicação ou 

não de seu nome como autor de uma obra, e, tal fato, não indica que, a contrario 

sensu, ele não foi livre o suficiente para atuar no processo criativo. 

Ou seja, ainda que se admita que o direito de paternidade bem como o 

direiro de nomeação da autoriapossam fortalecer o vinculo do sujeito-criador com 

a sua obra, não existe qualquer raciocínio lógico que indique que somente pela 

existência do direito de autor de parternidade se estaria protegendo a liberdade de 

expressão. O sujeito-criador pode, muito bem, não desejar estar vinculado a sua 

obra e este é um conceito interessante e que merece atenção por parte da doutrina, 

mas não de acordo  com o proposto por Couto. Os argumentos apresentados por 

Couto são caracterizados como argumentos no sequitor pois não há conexão entre 

a premissa inicial e a conclusão. Como talvez já tenha se observado no decorrer 

deste estudo, os mantras performáticos são acentuadamente caracterizados sob 

esta forma. 

Por fim, e defendendo incialmente em parte o que indica COUTO, 

esta parece ter percebido que o direito de paternidade e de indicação da autoria 

podem, em algum sentido, significar uma espécie de formalização da proteção 

contra atos que conduzissem ao plágio ou a simples não indicação da autoria, o 

que, num raciocício mais afastado, poderia conduzir a que a liberdade de 

expressão se concluiria pelo fato de que, não podendo ser subtraído de sua obra 

(por plágio ou por sonegamento da origem da criação), o sujeito-criador – e 

somente neste caso – poderia ter liberdade para criar. É uma argumentação 

factível e que pode ser utilizada, mas parece demasiadamente distante a relação 

lógica estabelecida. 

6.8.5. A liberdade na criação e o direito de autor. Breves respostas 
à indagação de Schopenhauer. 

Já está evidenciado que quando se traz à lume a discussão sobre o 

conflito entre as linhas de pensamento genericamente atribuídas ao direito de 

autor contemporâneo (conservadoras ou libertarianistas)um dos temas de mais 

relevo é a eventual dualidade entre liberdade (possibilidade) criativa e a liberdade 

de expressão e o direito de autor. As análises sobre este ambiente tenso (e é 

verdade que se diga, pois tais direitos ocupam um terreno de tensão permanente) 
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faz surgir alegações que podem ser amparadas por mantras performáticos ou, 

simplesmente, atribuições que não condizem com a realidade e são altamente 

ideologizadas. Isto já não é novidade, a esta altura do estudo. 

O que me parece interessante é perceber que o processo criativo e 

consequentemente de análise de mérito da capacidade criativa dos envolvidos foi 

objeto de reflexões filosóficas também no período iniciado no século XVIII. 

Um interessante e irrequieto pensador que muito criticou a 

incapacidade intelectual de sua época foi Schopenhauer e as inquietações do 

filósofo na ocasião trazem um excelente pano de fundo para alguns 

questionamentos que farei seguidamente, em especialmente sobre o processo 

criativo. 

No desenvolvimento do sujeito-criador e do sujeito visto como 

participante da sociedade criativa, Schopenhauer, ainda que não tenha tratado do 

tema de direito de autor de modo frontal, traz elementos significativos e reflexões 

sobre a criação em momentos de suas obras. 

Vale ressaltar que Schopenhauer era um entusiasta da liberdade 

criativa, a qual deveria estar, no seu entender, desvinculada a um processo 

criativo relacionado a valores econômicos e, (somente) desta forma, se alcançaria 

uma criação que valeria a pena conhecer. 

Schopenhauerpode ser reconhecido como um dentre os pensadores 

que atribuía ao gênio criativo a possibilidade de criação artística e intelectual: 

Apenas pela pura contemplação a dissolver-se completamente no objeto é que as 
ideias são apreendidas. A capacidade proeminente para esta é o gênio, somente do 
qual podem originar-se obras de arte autênticas772. 

Schopenhauer fazia referência direta aos escritores e não tratava dos 

artistas em gênero, o que faz sentido no período de sua vida (1788-1860), pois a 

                                                
772Metafísica do Belo. UNESP. São Paulo, 2001. p. 61. 
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forma primordial de comunicação intelectual e artística era a literatura, então 

vinculada à ideia de genialidade773. 

O filósofo acreditava que os escritores devem ser livres para pensar e 

que somente os livres seriam os melhores e efetivos pensadores, visto que  [...] há 

dois tipos de escritor: os que escrevem por amor do assunto e os que escrevem 

por escrever774. 

Por outro lado, era acentuadamente crítico da quantidade de obras que 

considerava excessiva e inútil (O estado deplorável da literatura hodierna  [...] 

tem na sua raiz o fato de se ganhar dinheiro escrevendo livros775776) bem como 

não acreditava em qualquer relação econômica que pudesse estar relacionada ao 

ensino ou à erudição (Os professores ensinam para ganhar dinheiroe não se 

esforçam pela sabedoria [...] e os alunos não aprendem para ganhar 

conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e para ganhar ares de 

importantes.)777. 

O processo criativo absolutamente livre proposto por Schopenhauer 

poderia ser alcançado somente por um isolamento radical de qualquer relação de 

                                                
773  Sobre a questão do gênio criativo, veja-se os comentários sobre Minois, Vasari e o 
desenvolvimento desta ideia também em relação ao artistas plásticos. Sobe o tema, ver o 
capítulo 1, em especial, a seção 1.6. 
774Sobre o ofício do escritor. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 03.  
775Sobre o ofício do escritor. Martins Fontes. São Paulo, 2005. p. 04. 
776  Traçando um panorama diagonal da vasta literatura comercial hoje em voga, o ato 
criativo vinculado ao interesse comercial mostra uma enxurrada de sub-literatura que 
comprova o estado de carência de valores fortemente estabelecidos na sociedade 
contemporânea. Não obstante o fato de que há hoje muito mais literatura disponível e que o 
mercado editorial tem obedecido a um crescente (e, de certa forma, inesperado, considerando 
que se esperava uma diminuição como consequência dos livros digitais) incremento na 
literatura em papel, parte desta literatura possui valor significativo mas os maiores grandes 
vendedores de livros em geral costumam ser livros de muito pouco valor científico ou 
artístico. Do ponto de vista do direito de autor, no que concerne à sua função protetiva a 
existência ou não de uma literatura de melhor ou pior qualidade é fator irrelevante. De toda 
forma, impressiona que numa livraria comercial se possa observar, expostos lado a lado, 
títulos excessivamente voltados a auto-ajuda, a vitórias empresariais, a conteúdos rasteiros. 
Esta sub-literatura, de valor estético questionável e de valor científico na mair parte das 
vezes desprezível, enche os mercados de estatísticas e as salas de aeroportos de leitores não 
servindo, portanto, como alimento estatístico de qualquer erudição ou incremento no 
desenvolvimento de uma cultura acentuada. Não se trata, com isto, de indicar que se deve 
buscar uma erudição ou elitismo na literatura, muito pelo contrário, mas o valor do livro 
como elemento de fortalecimento da cultura parece ter sido esvaziado nos últimos tempos, 
com especial força na sociedade tecno-comunicacional. 
777A arte de escrever. L&PM. Porto Alegre, 2005. p. 19.  
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dependência ou benefício, direto ou indireto de ordem econômica e de qualquer 

outro valor que não fosse efetivamente o processo amparado e fundamentado pelo 

pensar, refletir, concluir e escrever.Não posso apontar se a neutralidade ou o livre 

pensar proposto por Schopenhauer traria alguma relação conflituosa com o 

entendimento que hoje se possui sobre pré-juízos autênticos ou inautênticos e, em 

outra medida, com a psicanálise, considerando que tanto o linguistic turn quanto 

a psicanálise e as ideias de Freud foram posteriores a Schopenhauer. 

Há um valor bastante significativo neste pensamento. Parece, porém, 

demasiadamente utópico. Mas o filósofo estava significativamente correto ao 

apontar uma ausência de qualidade nos resultados criativos pela relação de 

dependência econômica. Mas esta não pode ser uma regra geral. A relação, seja 

econômica ou inerente a qualquer estímulo ou necessidade para criar ou pensar 

(que não seja o criar pelo criar) pode ser diminuidora da qualidade do resultado 

da criação, mas também pode ser estimulante, edificadora, inclusive. Talvez, é 

verdade, na produção intelectual seja mais significativo que a liberdade seja mais 

densamente objetivada para um resultado mais livre, isento, neutro (o que não 

significa melhor) as ideias de Schopenhauer sejam mais cortantes neste aspecto. 

Há de se refletir, mas parece ser este o caminho. 

De toda forma, faço uma ressalva: não entendo que o estímulo 

econômico possa necessariamente ser considerado sempre negativo, como se 

observava pela obras encomendadas a Michelangelo, nas artes plásticas e a 

Mozart, na música. Estes artistas produziam estimulados pelos benefícios 

econômicos e criaram obras primas de qualidade artística formidável para a 

humanidade, tais como o Réquiem de Mozart e a Capela Sistina encomendada a 

Michelangelo.De toda forma, compreendo a ideia schopenaueriana e me filio a 

parte de seu entendimento, como já pude demonstrar. 

Mas como resolver o problema filosófico da busca pelo conhecimento 

vinculada ao valor econômico que dará suporte ao processo intelectual e 

criativo?Um texto cientifico (para tratar somente desta seara) será, 

necessariamente, sempre vinculado a pré-juízos e ao inconsciente do sujeito-

criador (retornando à ideia sobre o linguistic turn e a psicanálise). Parece que se 

está tratando de graus acentuados de liberdade criativa. Mas não se pode ser tão 
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radical, um texto cientifico nunca será tão neutro que esteja isento até mesmo do 

próprio sujeito-criador. Um sujeito-criador escreve suas teses sobre suas 

concepções e afimar que a sua isenção, neutralidade ou livre pensamento deva se 

libertar de elementos que o compõem, inclusive psicanalítica ou hermeuticamente 

é um contradicto in se. Um sujeito-criador não conta a verdade sobre nada. Ele 

conta a sua versão do que vê nomundo. Se a sua versão é mais ou menos 

ficcional, isto é um outro aspecto. 

Diante disto, compreendo e coaduno - insisto –  com a ideia 

schopenhaueriana da necessidade de uma isenção ou livre pensamento, ams como 

os limites que venho descrevendo. Entendo que se deve buscar este lócus em que 

as ideias irão surgir com maior liberdade. Mas, por outro lado, não posso admitir 

que o retirar todas as impressões inerentes pessoalidade seja possível. Do ponto 

de vista da hermenêutica isto não pode ser reconhecido, como também da 

psicanálise. Deste forma, se o círculo criativo é o ambiente espaço-tempo que 

permite a construção (e efetivamente constrói as ideias) e o seu desenvolvimento 

sob a forma de obras e manifestações, sempre haverá uma participação do sujeito-

criador nas suas profundezas psíquicas estarão presentes seus elementos pessoais. 

Não há neutralidade possível que faça surgir uma obra em um sujeito-

criador sem a sua pessoalidade. 

Visto tudo isto, por mais que se possa concidar e insistir com as ideias  

schopenhauerianas, há um limite na sua interpretação que é exatamente a 

compreensão de que o grande valor das criações se dá na ordem do filtro 

subjetivo que as faz aparecer de um ou outra forma. Mesmo que por suposição o 

universo fosse formado por um mundo platônico das ideias, mesmo neste caso o 

retirar das ideias não seria simplesmente trazer algo sem um pessoalidade que lhe 

fosse aplicada. Neste sentido, inclusive, a visão lockeana de retirar algo do estado 

de natureza e receber um benefício pelo trabalho como se houvesse qualquer 

criação por este ato é um argumento vazio do ponto de vista da compreensão do 

círculo criativo, quando, neste momento, é estimulado pelas ideias de 

Schopenhauer. Isto tudo, sem se esquecer, que a grande graça e valor da criação e 

a sua origem nos distintos sujeitos-criadores existentes. 
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Há, portanto, que se perceber que o mais aproximado que se pode 

alcançar da ideia schopenaueriana é que a criação espontânea que poderia 

conduzir(ou ser conduzida) a uma liberdade no processo criativo era, exatamente, 

a circunstância já então amparada por um direito de autor. 

Veja-se que neste aspecto, a defesa de Schopenhauer acaba sendo 

enviezadamente, por um autoralismo acentuado, protetivo da independência do 

sujeito-criador que, como livre pensador, poderia produzir por amor aos livros, às 

ideias, à literatura. 

O que pretende Schopenhauer ao declarar o que já indiquei 

anteriormente sobre a literatura (em que se icnlui a filosofia também) e que repito 

mostra uma insatisfação com o resultado criativo e com o fazer literatura, ciência, 

filosofia: O estado deplorável da literatura hodierna  [...] tem na sua raiz o fato 

de se ganhar dinheiro escrevendo livros.  

Neste sentido, uma liberdade total e absoluta de si mesmo como 

sujeito criador é inexistente, pela presença marcante da hermenêutica (já que a 

linguagem não é mais algo entre os sujeitos) e da psicanálise, o que faz com que 

não se possa extrair uma isenção de si mesmo, mas ainda asism se possa tentar 

escrever por amor do assuntoao invés deescrever por escrever. Escrever por 

escrever pode ser efetivamente um exercício de vaidade, desprovido de bases 

suficientes para tal. Mas, por outro lado, escrever por estímulo pode ser um trunfo 

razoável das ciências. Há grandes vantagens ao estímulo para a produção 

cinetifica que podem funcionar como resultado pragmático para o 

desenvolvimento das ciências e da literatura  e isto pode ser observado, de plano, 

pelo aproveitamento de muitas teses de trabalhos produzidos academicamente 

todos os anos.  

De toda forma, e, num plano de uma “possível” e quase hipotética 

liberdade total (não submetida a relações extrínsecas) a liberdade máxima 

possível ao sujeito-criador pode ser alcançada se este, por escrever, for 

compensado com algo que lhe cause um efeito benéfico. Pode-se alcançar prazer 

na descoberta, no atuar artístico e cientifico. Pode-se alcançar prazer pelo desafio, 
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pode-se criar para dominuir as angústias, entre diversas outras hipóteses factíveis 

do ponto de vista da hermenêutica, da filosofia, da psicanálise. 

Um livre pensador que escreva seus livros pode estar inserido nesta 

hipótese  ou pode estar vinculado a relações de mercado, como seriam os 

escritores hodiernamente (ou de cantores submetidos a regras de companhias 

fonográficas, atores contratados de empresas produtoras de audiovisual ou 

emissoras de televisão). 

Para que haja um alcance de máxima liberdade possível 

(considerando as ressalvas da hermenêutica e da psicanálise) o ato de criar deve 

ser livre, no sentido de criar livre arbítrio ao sujeito-criador sobre como se dará o 

processo e a qual resultado se pretenda alcançar. 

Neste sentido, o direito de autor passa a ser uma opção para o 

movimento libertatório do sujeito-criador. Não por um estímulo simplesmente 

econômico ou de conhecimento somente, mas pelo fato de que lhe caberá 

escolher como criar eque, somente de sua criação ele será dependente. Há 

sempre, portanto, uma relação de dependência, mas, neste caso, a dependência de 

si mesmo é um grau acentuado de independência e liberdade. Depender de si 

mesmo traz muitos mais liberdade do que depender de terceiros. O direito de 

autor, visto sob este olhar é emancipatório. O que é bem diferente de dizer que 

se constitui como estímulo econômico e que conduz a um interesse em criar e por 

tal, se justifica (não se pode ser tão reducionista no pensamento). Não 

necessariamente se trata de um estimulo à criação (o direito de autor), mas à 

liberdade, independência, autonomia, conceitos muito aproximados e que são o 

grande valor buscado por parte da humanidade em toda a sua trajetória individual. 

Este caráter emancipatório do direito de autor deve ser observado à luz do círculo 

criativo para que se possa construir uma hermenêutica da criação artística 

fundamentadora de uma nova sistemática de direito de autor que está 

ansiosamente à espera de seu próprio nascimento. Neste sentido, um “novo 

direito de autor” é, hoje, um nascituro angustiado. Angustiado pelas concepções 

já recebidas do “velho” direito de autor que o antecede e pela difícil possibilidade 

em se reinventar como categoria jurídica, cujo renascimento efetivo ainda não 

ocorreu. 
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E, neste sentido, somente com a possibilidade de ganho em 

decorrência da obra escrita o autor alcançaria liberdade para criar, devendo ser 

estimulado o livre pensamento. Ainda assim, estou ciente de que mesmo com o 

estabelecimento concreto de tal arquitetura possivelmente não se alcançaria a 

máxima liberdade e livre pensamento, pois o sujeito-criador pode, por seu próprio 

interesse, escrever algo que tenha maior apelo comercial e que possa conduzir a 

uma efetiva sobrevivência pela comercialização dos produtos. Ou, por outro lado, 

que, dentre opções criativas prefira criar algo com mais viés comercial. Isto não é 

tão significativo, porém, no processo da produção científica, pois neste ambiente, 

tanto a busca por melhores soluções quanto de alguma verdade ainda se mostram 

como um objetivo central. No mais, o ato de criar ou escrever, e que ainda 

apresenta como maior objetivo por parte dos intelectuais criativos é a descarga de 

serotonina a que são submetidos pela sua condição de desvelamento e conclusões 

em seu pensamento. 

Especificamente sobre o sentido de estimulo econômico à criação, 

não estou plenamente de acordo com o filósofo, pois como já indiquei, entendo 

que obras de significado valor artístico decorreram da condição de obras de 

encomenda. 

A liberdade total criativa com a possibilidade de que isto lhes 

servisse, concomitantemente, de eficiente possibilidade de se “ganhar a vida” do 

ponto de vista econômico seria o máximo que poderia desejar os sujeitos-

criadores, sejam artistas ou intelectuais de um modo geral. Esta situação, há de 

ser reconhecido, é cada dia menos provável em decorrência do mercado do 

entretenimento e das circunstâncias de vínculos a que os sujeito-criadores estão 

submetidos, senão com empregadores, contratantes e outros agentes do mercado, 

ao menos com as próprias regras do mercado do entretenimento e da circulação 

dos denominados bens culturais. 

Ora, Schopenhauer indicou, possivelmente intuitivamente, visto que 

nenhuma referência trazia ao tema, que o grande libertário da criação espontânea, 

genial e democrática éexatamente o direito atribuído àquele que pode fazer uso 
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desta sua criação economicamente778. Os grandes sujeitos-criadores portanto, são 

aqueles que alcançam maior liberdade possível. O que os pode limitar éa 

existência de determinados dirigismos criativos do mercado consumidor. Mas, 

especificamente no mercado editorial e de obras literárias, isto é particularmente 

menos significativo do que em outros mercados mais do que suscetíveis, senão 

dependentes do mercado, como a música, e o mercado de audiovisual, 

particularmente das telenovelas, para citar somente dois. 

O compositor ou o escritor, por exemplo, que játem no direito de 

autor o seu meio de mantença do ponto de vista econômico779pode escolher que 

rumo dar à sua carreira, incluindo o quanto quer se submeter ao mercado, ou 

melhor, às denominadas “regras do mercado”, impostas por agentes atuantes 

neste, em especial os que não fazem parte do processo criativo, como 

distribuidores e fornecedores. 

Aquele que consegue escolher a forma de seu sustento 

econômicocomo sujeito-criativo que, acaba, por fim se posicionando no mercado 

como força motriz do produto cutlural,alcança uma liberdade efetivamente 

invejável. Por outro lado, o sujeito-criador que alcança esta liberdade e 

efetivamente o faz sem se sujeitar a quais fatores extrínsecos ao processo de 

criação que não sejam simplesmente a sua liberdade criativa, sem submissão a 

críticas de direcionamentos mercadológicos,este alcança as melhores condições 

potenciais criativas possíveis, ao menos em tese780. 

Neste sentido, aqueles que dizem ser contra o direito de autor 

frontalmente por alegar que ele é contrário aos meios de produção artistíca, 

acabam por tratar do direito de autor como mera concepção protetiva de produtos 

e não trazem elementos argumentativos do ponto de vista filosófico no que 

respeita à sua justificativa e atribuição. Portanto, efetivamente nunca poderão 
                                                

778 E visto sob um olhar mais contemporâneo, no mercado. 
779  Que vive do direito de autor, como se fala no jargão popular. 
780 Admito que seria rara este concepção. Admito também que alguns poderiam alegar e já 
me adiantando às criticas, que se trata de uma proteção de uma pequena potencialidade na 
categoria de sujeitos-criadores em detrimento de outros. A questão é que não há nenhuma 
subjeção de uma preferência em detrimento de outros, pois, efetivamente, o processo criativo 
deste sujeito-criador não pode ser diminuído pela concepção de possibilidade criativa de 
outros. 
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enxergá-lo como o efetivo libertador da criação como a maior liberdade 

possivelmente(a ser) alcançada numa razão da criação espontânea781.Quando aqui 

trato de indicar uma razão da criação espontânea, há de se compreender que esta 

espontaneidade deve decorrer de interesse do sujeito-criador, pois se para este o 

processo criativo é dependente de regras mais ou menos rígidas, é uma opção e 

escolha que integra, também, o seu espectro de liberdade: como criar e o que lhe 

conduz à (melhor) criação782. 

Neste particular aspecto é fundamental a compreensão que “importo” 

das ideias schonpenhauerianas de que a submissão a um ofício (e 

consequentemente o direcionamento à criação intelectual pela motivação 

econômica) pode conduzir a criações mais ou menos autênticas, espontâneas, 

isentas783. Isto deve ser observado com bastante rigor. 

Por fim, devo indicar que os pensamentos schopenhauerianos e suas 

ideias sobre o conteúdo criativo seriam ainda mais cortantes na 

contemporaneidade em que teses cientificas sofisticadas e obras artísticas de alto 

valor estético competem, num espaço de circulação nos meios interativos, com 

notícias sobre a vida alheia, informações sobre o andamento de participantes de 

reality shows e outros elementos de ainda menor importância (se houver)  todos 

definidos e nomeados numa mesma vala comum sob a alcunha de conteúdo. 

 

                                                
781 Muito menos poderão enxergar o valor emancipatório do direito de autor para o sujeito-
criador. Isto é facilmente observado no mercado de atuação dos atores, que sempre se 
submetem a a relações de hipossuficiência. O ator é sempre um empregado ou prestador de 
serviços de uma empresa produtora de Tv, de cinema ou de teatro. Portanto, sempre ostenta 
uma posição de dependência. De alguma forma, ou ator que tenha garantidos direitos 
conexos pode alcançar uma maior emancipação. 
782 Como também o são a atividade escolhida (se pintura, escultura ou desenho);qual  forma 
de criação (se escreve o texto por parte ou diretamente, se compõe primeiro a letra e depois a 
música), qual o material ou técnica a ser utilizado (aquarela, tinta acrílica, tina à óleo), e um 
sem número de possibilidades de atividades a serem definidas no processo criativo do 
sujeito-criador.  
783 Ver, a este respeito, o capítulo ___ em que trato das isenções no processo de criação 
acadêmica dos autoralistas. 
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6.9. Por um isenção autoralista como elemento de diminuição do 

déficit filosófico do direito de autor. Ou, a influencia do valor econômico da 

produção acadêmica para o sujeito-criador. 

Curiosamente, existe um certo senso comum (dos autoralistas ou não) 

que apontam que o ato de escrever livros seria primordialmente uma atividade 

cujo viés econômico se daria somente como um valor de segunda ordem. 

Há uma evidente razão, que é o fato de que o mercado de obras 

literárias jurídicas não é dominado por grandes tiragens ou vendagens e que para 

a maioria dos juristas, o maior significado na participação no mercado editorial é 

a oportunidade de contribuição científica, ou, simplesmente, a possibilidade de 

participação em um ambiente que lhe dará um autenticação de profissionalismoe 

capacidade profissional. Quanto aos argumentos últimos, não importam quase 

nada para as concepções que eu desenvolvo nesta seara acadêmica, portanto, 

importa a contribuição científica. 

Esta ideia sustentada por juristas, sejam autoralistas ou não (quanto ao 

seu próprio ato de escrever) quando escrevem suas obras cientîficas interessa para 

a minha análise, porém, mais especificamente interessa o processo criativo dos 

sujeitos-criadores que atuam na categoria do direito de autor. 

Alguma verdade se pode efetivamente extrair desta ideia. 

Realmente parte significativa dos que escrevem linhas sobre direito 

de autor não recebem benefícios econômicos que os possam manter como 

autores. E o que fazem para sobreviver? São professores, advogados, 

procuradores, juízes, outros juristas do setor público ou privado, dirigentes de 

instituições do setor cultural e entidades de gestão coletiva, funcionários públicos, 

etc. Se fossem remunerados, teriam mais liberdade ara escrever? Não haverá um 

vinculo entre o recebimento por parte deles e as ideias descritas em seus textos? 

Ou, isto sob o olhar schopenhaueriano, ao haver uma obrigação de ensinar ou de 

escrever algo, estaria a concepção do gênio criativo presente nesta circunstância? 
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De toda forma, parece que os autores de obras jurídicas sobre direito 

de autor não possuem a mesma concepção de Schopenhauer, mas deveriam 

pensar sobre o viés hedonisma (para dizer o mínimo) ao considerar a aplicação do 

direito de autor. Ora, só não são favoráveis ao direito de autor porque não se 

ostentam nesta atividade o seu sustento econômico. E, uma vez que somente o 

direito de autor lhes poderia dar total liberdade de criação, deveriam 

potencialmente, permitir alcançar estas conclusões. 

Estas linhas fazem sentido ao se compreender que considerando que o 

direito de autor como venho há anos indicando, é um fértil terreno para as 

vilanizações ideologizadas, muitas vezes se pode despachar com estudos 

científicos com menos isenção do que se espera destes. É compreensível que 

advogados que defendam este ou aquele setor, façam uso de suas obras como 

medida de divulgação de suas atividades. Não posso afirmar, porém, que do 

ponto de vista cientifico possa se onsiderado razoável. O que importa a este tema 

em relação ao problema proposto nesta tese é que as tendências conservadoras e 

libertarianistas vão sendo construídas, ao longo das discussões acadêmicas e 

cientificas, em base a pensamentos muitas vezes demasiadamente direcionados 

por posições políticas ou ideologizadas. Esta não é necessariamente uma 

problemática exclusivamente brasileira, mas presente em todo e qualquer 

ordenamento jurídico que contenha uma doutrina sobre o direito de autor. Ocorre 

que como pude escrever longamente durante este estudo, o desenvolvimento 

histórico do direito de autor foi arquitetado sobre equívocos de ordem filosófica, 

o que agudizou as diferenças de rumo tomadas pelo direito de autor desde o 

surgimento das primeiras leis que formalmente podem ser apontadas como 

nascimento oficial do direito de autor. Colaborando na formação e na incorreta 

(in)formação sobre os conceitos de direito de autor, as doutrinas, tanto as mais 

conservadoras quanto as libertarianistas (e todo este escopo trato em gênero) vem 

apontando soluções voltadas às suas defesa ideológicas (o que por si só não é um 

problema, mas forma uma nova geração de autoralistas tendo em base 

concepções demasiadamente ideologizadas. Isto aparece muito mais presente nas 

teses libertarianistas, em especial em consequência de movimentos como 

software livre,Creative Commons, que, por sua vez, parecem se ro maior 

responsável por estas difusões acentuadamente pouco densificadas de isenção. 
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Devo admitir, isto não significa que eu não concorde com ideias ou 

desenvolvimentos de autores que considero acentuadamente ideologizados, como 

é o caso de Patry, Lessig e Smiers, para citar alguns. Aliás, muito pelo contrário, 

no decorrer deste estudo, o leitor poderá perceber que me filio às ideias que me 

parecem concretamente mais corretas, independentemente das filiações 

pragmáticas dentre as que, de modo admitidamente singelo, promovi, ao definir 

duas tendências no direito de autor contemporâneo de modo muito genérico. 

Assim, mesmo me posicionando pelo entendimento de que os autores citados 

conduzem seus pensamentos de forma não tão isenta quanto acredito que 

deveriam apresentar, isto não afasta o fato de que apresentem argumentos 

valiosos, corretos e cujos juízos de valor eu possa estar de acordo, ou não. 

Minha crítica, para finalizar esta problemática, se dá no fato de como 

esta formação ideologizada ou assente em muitas falhas do ponto de vista da 

isenção pode contribuir para uma defasagem ainda maior do déficit filosófico do 

direito de autor, ao invés de alcançar o efeito desejado de consertar os equívocos 

historicamente cometidos. 

E no mais, não se pode esquecer que se trata de uma análise do ponto 

de vista da hermenêutica e, neste sentido, toda esta discussão interessa do ponto 

de vista da formação de juízos de valor e desvalor considerando os pré-juízos 

autênticos ou inautênticos imperantes no pensamento dos doutrinadores 

autoralistas. 

Dificilmente se conseguirá encontrar um que não seja mais 

densamente conservador ou libertarianista. Esta inclusive, uma outra escusa para 

a utilização de classificação, inicialmente, considerável tão simplória. 

Por outro lado, o que efetivamente é preocupante não são 

pensamentos ou ideias que possam ser mais ou menos vinculadas aos 

entendimentos dos autoralistas que, afinal, produzem concepções e discussões 

sobre a crise do direito de autor. O que mais preocupa são ideias que possam 

alcançar alguma ressonância e que são fundadas  sobre ataques ao direito de autor 

vinculados a ideias que indicam o desconhecimento de suas estrutura, 

funcionamento e representam um falseamento de intenções, pois os desvios éticos 
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poderiam alcançar elevado grau de influencia contra, até mesmo, uma nova 

sistemática de direito de autor784. 

6.10. É permitido um conservadorismo acentuado que atribua 
categorias de obras? 

A atribuição de benefícios para certos grupos de titulares de direitos 

em detrimento de outros é um dentre diversos fatores que podem ser apontados 

como conflituosos e fundamentados nodéficit filosófico do direito de autor. O 

destaque negativo que se pode atribuir a este fator é que por meio de arquiteturas 
                                                

784  Já se observam graves, claros (e espera-se, que, porém, sejam raros) exemplos de 
ideologização em benefício próprio e em beneficio direto, econômico ou não em detrimento 
do direito de autor, endemonizado como algoz do processo criativo (o que obviamente, neste 
estudo já se observa que é um evidente absurdo. Neste sentido, receber alguma vantagem 
econômica em detrimento do que deveria ser recebido pelo sujeito-criador ou pelo artista sob 
a alegação de que se é contrário ao direito de autor é de um esvaziamento ético a toda prova, 
e deve ser observado com o máximo alerta não por um questão somente da ordem jurídica e 
do universo da filosofia do direito de autor, mas sobretudo por uma razão ética que merece 
repulsa pela violência contra todos os agentes inseridos. Este é especificamente o caso do 
grupo Fora do Eixo (já citado em notas de rodapé anteriores) movimento social que afirma 
ser baseado num processo criativo de produção cultural e que se fundamenta no coletivismo, 
tendo criado, inclusive, uma espécie de “moeda” paralela (denominada Cubo Card). Ocorre 
que o seu representante máximo e líder do referido movimento, Pablo Capilé, afirma 
constantemente que o movimento é “contrário ao direito de autor porque ele  _____ “. As 
atuações e declarações de Capilé, que consegue alcançar um apoio irrestrito de seus 
seguidores, que o seguem de forma quase messiânica, como quase tudo o que se refere a ele, 
são frontalmente ofensivas do direito de autor, seja em qual sistemática ou tendência se trate 
(conservadora ou libertarianista). 
Este, por si só, não é o desserviço ou desfavor que provoca Capilé ao direito de autor. O 
problema se agrava tão somente em decorrência do messianismo em que se envolve o líder 
do grupo, causando um entendimento fantasioso, artificial e desprovido de qualquer 
valoração ética sobre o direito de autor, fato este que efetivamente, interessa para a 
compreensão do déficit filosófico do direito de autor, visto que este poderia se agravar e se 
agudizar em decorrência de movimentos sociais como este, caso opiniões desprovidas de 
cientificidade possam ser popularizadas em um mercado e ambiente tão relevante quanto é o 
movimento Fora do Eixo, em decorrência da sua penetração como circuito alternativo de 
apresentações musicais. Devo indicar, não faço qualquer ressalva às  posições políticas do 
movimento neste estudo. As suas posições, sejam políticas, comportamentais, seu modus 
operandi ou quaisquer outros elementos que se lhe correspondam não fazem parte do escopo 
deste trabalho, o qual se resume as análises da participação de Capilé  no universo do direito 
de autor e, evidentemente, especificamente as suas declarações.Entendo, inclusive, que é 
bastante relevante que uma movimentação alternativa pudesse ser elaborada para fazer 
chegar ao público de diversas regiões do Brasil, importantes manifestações culturais de 
diferentes naturezas na música. Vejo, pessoalmente, o ideário da penetração de estilos 
musicais diferentes com bons olhos. Por outro lado, quanto a questão coletivista declarada e 
defendida pelos componentes do movimento Fora do Eixo, também são irrelevantes para a 
compreensão da sistemática do direito de autor e não me atenho a elas. Por fim, o que propõe 
o  grupo fora do eixo é um esvaziamento ético profundo e ataque despropositado e pueril  ao 
direito de autor, fazendo uso de discursos que vão além de uma simples mantrificação de 
argumentos vazioso Messianismo do líder do grupo é que preocupa, não sua ausência de 
qualquer conhecimento sobre direito de autor. Deve ser feita a pergunta inevitável: quem 
aqui está fora do eixo? 
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jurídicas para beneficiar certos grupos, fica demonstrada a ausência de 

legitimidade em determinados setores 785 . Isto é, concomitantemente, 

consequência do déficit filosófico e causa de seu aumento. 

Do ponto de vista da doutrina, é interessante trazer o exemplo de 

justificação para atribuição de critério de distribuição desenvolvido pelo 

compositor Roberto Cantoral, quando este cria (ou difunde) o denominado 

sistema piramidal de distribuição – ninguém tem direito ao seu direito786. 

Cantoral defende um sistema que entende ser equilibrado para que se 

possa dar a cada quien lo que le corresponde. Para tanto, elucubra sobre a quais 

soluções se chegaram neste sentido, no âmbito da SACM (Sociedad de Autores y 

Compositores de México). Para conduzir às suas ideias, faz uso de um argumento 

dedutivo, em que parte de uma generalização de critérios utilizados por outra 

sociedades da gestão coletiva para que os mesmos critérios (ou semelhantes) 

sejam aplicados naquela que dirige. Assim, descreve como indicadores para os 

critérios de distribuição promovidos por associações de gestão coletiva 

semelhantes, entre outros: prestígio do autor; maior ou menor demanda de sua 

obra por parte do público; indicações dos meios difusores de música; vendas de 

discos; tempo de permanência da obra, no âmbito internacional e nacional787; etc. 

                                                
785 No caso do Brasil, estas críticas vem tomando tamanha densidade que, num movimento 
inédito na história do direito de autor no país, o setor público e o setor privado, num afâ de 
que graves problemas do direito de autor brasileiro pudessem ser solucionados, viram por 
bem iniciar um processo de reanálise de todo o sistema de direito de autor e direitos conexos 
especificamente no que se refere ao direito de execução pública musical, o principal direito 
no que se refere às cifras movimentadas e aos sujeitos-criadores envolvidos. As distorções 
do sistema foram apontadas e por meio de movimentos políticos, as atividades de gestão 
coletiva do Brasil começaram a ser reordenadas por meio de uma série de circunstâncias, 
entre outras: 1- instauração de CPI no Senado Federal; 2 - apresentação de projeto de lei 
(PLS 129) em decorrência da referida CPI; 3 - posterior aprovação da Lei 12.583/13; 4 - 
instauração de Grupo de Trabalho pelo Ministério da Cultura para discutir projeto de decreto 
lei regulamentador da referida lei; 4- maior presença de associações de gestão coletiva de 
outros setores que não a execução pública musical no processo (SBAT, Inter Artis Brasil, 
etc.), 5 - movimentação política por parte dos próprio artistas (criação dos grupos 
independentes GAP e Procure Saber). 

786GARCÍA, Roberto Cantoral. Sistema piramidal de distribución – nadie tiene derecho a tu 
derecho. SACM. Ciudad de México, 1987. 

787GARCÍA, Roberto Cantoral. Sistema piramidal de distribución – nadie tiene derecho a tu 
derecho. SACM. Ciudad de México, 1987. p. 16. 
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Diante desta justificativa (partindo de critérios genéricos para 

específicos e de características exteriores à sua associação para o seu âmbito 

interno) Cantoral indica que, sedimentando tais ideias, o critério de atribuição 

piramidal seria o mais adequado, por justo. 

Desta forma, são estabelecidos os denominados “fatores de 

distribuição que determinam as porcentagens”, que, em ordem decrescente de 

valorização econômica para efeitos de distribuição, são788: 1) domínio público; 2) 

eventual; 3) promocional; 4) êxito; 5) super-êxito; 6) permanente; 7) clássica e, 

no topo da pirâmida: 8) jóia.  

Indico como o autor caracteriza a inclusão em algumas categorias, 

para alcançar a justificação de sua atribuição em maior ou menor número de 

pontos: Classificação da obra como eventual:se considera a obra gravada que 

ainda não estando dentro da promoção planejada sistematicamente é executada 

algumas vezes nos meios de difusão controlados, - de acordo com os reportes 

correspondentes. No caso de não existir nenhum reporte, ainda que esteja 

gravada a obra não poderá incluir-se na pirâmide789.  

Classificação da obra como êxito: [...] se determina com um mínimo 

de três meses de permanência nos primeiros lugares de popularidade, nos meios 

de difusão e com uma venda não menor a 100 mil cópias discográficas  

[...](evidentemente o número de cópias fazia algum sentido na ocasião, não 

valendo para a contemporaneidade). 

O sistema proposto por Cantoral subverte negativamente algumas 

questões de direito de autor pois ao propor uma distribuição decorrente de 

classificações das obras musicais e graduações com posições hierárquicas acaba 

sendo estabelecido um critério qualitativo que, ainda que não seja uma análise de 

mérito sobre a qualidade em si da obra, não deixa de ser uma análise de 

posicionamento preferencial, e, desta forma, ofensivo à equidade. Isto porque o 

                                                
788GARCÍA, Roberto Cantoral. Sistema piramidal de distribución – nadie tiene derecho a tu 
derecho. SACM. Ciudad de México, 1987. p. 33 e seguintes. 
789GARCÍA, Roberto Cantoral. Sistema piramidal de distribución – nadie tiene derecho a tu 
derecho. SACM. Ciudad de México, 1987. p. 34.  
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que deve ser o fundamento básico e a consideração para a 

pagamento/remuneração em decorrência das utilizações de obras por modalidades 

deve ser a maior ou menor utilização das obras. Ou seja, quanto mais se faz uso 

da obra, mais presença ela encontra na circulação econômica. Não há, portanto, 

que se atribuir gradações às obras, pois tais critérios levam em conta atribuições 

subjetivas que, transformados em conceitos objetivos, constituem uma cláusula 

geral obrigacional de diferenciação de distribuição, o que, do ponto de vista dos 

fundamentos e princípios do direito de autor está em total desconformidade. 

Neste caso, seria prudente, também do ponto de vista das análises 

doutrinárias,examinar quantas obras do compositor de El Reloj encontravam-se 

nos elevados graus da pirâmide proposta, pois haveria de se observar a gravidade 

da atribuição diferenciada que exclui os mínimos critérios de igualdade que 

deveriam ser aplicados aos sujeitos-criadores.  

No mesmo sentido, no caso brasileiro, foi duramente criticada por 

parte de compositores brasileiro a ponderação e atribuição de valor a obras de 

compositores representados peas associações de música que formam o ECAD, 

cuja gestão coletiva é exclusiva do direito de execução pública musical. 

Em um ou noutro caso, há de se perceber que a atribuição de critérios 

de distribuição não pode ultrapassar importantes e certos limites. Ainda que se 

possa admitir que, eventualmente, um ou outro critério de ponderação possa ser 

criado no âmbito das associações de gestão coletiva em beneficio não destacada 

de um ou outro grupo (citar), a atribuição de critérios que beneficiam 

determinados sujeitos-criadores em detrimento de outros pode ser extretamente 

perniciosa e, no que interssa do ponto de vista da filosofia do direito de autor que 

ora proponho, dá azo a desequilíbrios não meramente funcionais, mas 

efetivamente aumentam o grau de distanciamento representativo das associações 

de gestão dos susjietos-criadores que representam, o que transforma em 

deficitária a legitimidade de algumas associações. 

Como resultado,  alguns fatos que prejudicam o direito de autor e 

incrementam negativamente o seu déficit filosófico: 

1 – Descrédito por parte dos sujeitos-criadores quanto à eficiência da 
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gestão coletiva; 

2 – Isolamento dos sujeitos-criadores do sistema de representação, 

especialmente quando há representação por pessoas juídicas, como é o caso de 

associações que representam editoras e companhias fonográficas; 

3 – Descrédito do sistem de gestnao cletiva perante a sociedade civil e 

desconfiança sobre o seu funcionamento; 

4 – Transformação de um sistema que deveria ser um meio para se 

alcançar melhores condições econômicas dos sujeitos-criadores, num fim para 

beneficio de alguns poucos representados e dirigentes de instituições;  

4 – Aproveitamento, por parte dos que deveriam pagar pelo uso das 

obras (denominados usuários) desta legitimidade deficitária para apontar 

desnecessidade do pagamento devido; 

5 – Excessiva concentração de poder na mão de dirigentes de 

associações de gestão coletiva de diversos setores; 

6 – estabelecimento de um descrédito em geral sobre o direito de 

autor e seu valor como objeto de proteção e remuneração dos sujeitos-criadores; 

Em conclusão, é absolutamente indispensável que haja novos 

movimentos no sentido de recolocar o direito de autor em seu lugar, para que o 

argumento sobre falibilidade ou dificuldade de implementação de regras precisas 

que defendeam o legitimo interesse dos sujeitos-criadores nao possa mais ser 

utilizado por parte de seus detratores. 
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7. A BUSCA POR ESPAÇOS PARA REPOSICIONAMENTOS DE 

CONCEITOS FORMADORES DO DIREITO DE AUTOR DIANTE DE  

SUA ATUALCRISE. 

A arquitetura do direito de autor, como já fiz questão de salientar, foi 

se desenvolvendo com os espaços que historicamente foram sendo permitidos no 

desenrolar das possibilidades de construção, muitas vezes ideologizadas, o que, 

obviamente, conduziu a ruídos doutrinários e, como consequência, a defesas de 

interesses que fizeram prevalecer ideias nem sempre filosoficamente adequadas. 

As defesas de interesse, por sua vez, são mais fortemente garantidas 

por grupos que possuem mais poder político. Em qualquer processo histórico é 

assim. Isto significa dizer que, ainda que filosoficamente eu aponte os vazios ou 

equívocos interpretativos que favoreceram (e estimularam) o surgimento do 
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déficit filosófico do direito de autor, a participação pela defesa de 

interessesinerentes ao direito de autor foi obviamente fundamental para a 

concretização de institutos, características e, como consequência, até mesmo ao 

conduzir a uma autonomização do direito de autor como categoria jurídica.Nem 

sempre o olhar cientifico é premeditadamente míope, mas no direito de autor, em 

especial, a sua acentuada ideologização contribuiu (e segue contribuindo) para 

este fato. 

Normalmente, setores mais conservadores foram responsáveis pelas 

mais densas defesas de interesses, que forjaram toda a sistemática de direito de 

autor, em qualquer dos sistemas, seja copyright, seja droit 

d’auteur 790 .Possivelmente na contemporaneidade haja um mais acentuado 

equilíbrio de forças políticas por dois fatores: pela presença nas discussões da 

parcela da sociedade que é atingida pelas questões de direito de autor 

(praticamente qualquer pessoa pode, atualmente, potencialmente fazer parte do 

processo de criação, difusão ou recepção) e porque parte da comunidade de forças 

contrárias ao direito de autor promovem um conflito e se colocam no front de 

batalha, entre estas, os grandes operadores de tecnologia que necessitam de 

conteúdo para que possa fazer sentido a sua atividade (Google, Yahoo, Facebook, 

Youtube, etc.). Esta força, como se pode imaginar, é mais contundente e 

preparada politicamente, protegida por forte lobby e amparada no seu poder de 

comunicação e rápida articulação, bem como defendida por pensadores de alto 

nível (ex. Patry). E, obviamente, quem melhor se utiliza dos mantras 

performáticos são exatamente estes “novos agentes” os verdadeiros promotores 

de falácias criativas arquitetadas por seus interesses empresarias e econômicos, 

em nada voltados a análises filosóficas. E a horda da massa consumerista muitas 

vezes repete religiosamente os mantras, sem sequer conhecer o significado 

efetivo de suas ideias. 

                                                
790Com exceção das negativas em aceitar o direito de autor po parte dos grades usuários de 
obras, quando cobrados por entidades de gestão coletiva que tradicionalmente possuem 
forte lobby. Basta observar quem são os grandes usuários: empresas de radiodifusão (rádio 
ou TV), associações de hotéis, operadores de TV a cabo e, brevemente, grandes operadores 
de “conteúdo” na Internet e nos meios difusores da sociedade tecno-comunicacional. 
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Especificamente sobre a mantrificação de ideias libertarianistas, devo 

salientar que o entorno de interesse econômico de grandes corporações da nova 

economia de empresas digitais não é o objetivo dos ataques filosóficos que 

pretendo que sejam promovidos. É compreensível que as empresas tenham 

interesse em gerar mais lucros a sesu acionistas, mas isto não significa dizer que 

os fundamentos que garantam os lucros são de ordem filosófica. Assim, alegar 

que o direito de autor é um obsertáculo à liberdade de expressão no âmbito de 

empresas como Youtube (Google), por exemplo, é uma hipocrisia em grau 

bastante acentuado, poir o impedimento do uso das obras se dá pelo fato de que a 

empresa pretender alcançar menos custos e despesas em detrimento do aumento 

de lucratividade. Não se trata, aqui, de qualquer questão inerente à liberdade de 

expressão, somente de modo artificializado, contribuindo ao déficit filosófico. 

Utilizar argumentos que não fossem econômicos seria a mantrificação ao grau 

extremo. A solução para o artificial conflito proposto por empresas como a 

indicada se decorreria da implantação do direito de remuneração. 

O desenrolar histórico, seja por uma apreciação equivocada de 

valores filosóficos ou pelo desempenhar de defesas de interesses, direcionou o 

direito de autor a uma consolidação de ideias basilares cuja dificuldade de 

reavaliaçãosão componente significativo do ambiente conflituoso que forma parte 

da crise a qual o mesmo atravessa. 

Dentre diversos fundamentos de direito de autor, os que 

possivelmente mais dificuldades trazem à sua análise contemporânea, fragilizada 

a discussão por acentuada ideologização de alguns de seus valores estão a 

exclusividade e a conceitualização e as características dos direitos morais 

/pessoais de autor. 

Tanto um quanto outro, no caso do que venho desenvolvimento 

comohipóteses re-analíticas do direito de autor, passam pela circunstância da 

individualidade no processo criativo.A exclusividade, pois esta é atribuída ao 

titular do direito (que curiosamente, cada dia é mais raro que seja o sujeito-

criador) e os direitos pessoais, porque foram criados como extensão da proteção 

da personalidade do autor (e, muitas vezes, forçadamente indicada esta condição. 
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Desta forma, ainda que eu já tenha explicitado que não pretendo, 

neste estudo, dedicar-me a apreciações pragmáticas que conduzam à solução de 

propostas de re-adaptação histórica dodireito de autor à contemporaneidade, 

algumas análises podem ser efetuadas como estímulo a um desenvolvimento 

futuro – ato contínuo – às ideias que implemento no ambiente filosófico. 

Como forma de apontar algumas reflexões que podem ser utilizadas 

como fundamentos para soluções pragmáticas, entendo que deve haver a garantia 

de re-análise filosoficamente correta para alguns pontos que – materialmente e 

consequentemente – acabo por analisar, mesmo que por uma forma diagonal e 

meramente consequente das análises filosóficas. 

Dito de outra forma, há elementos de direito de autor que precisam 

ser compreendidos sob o olhar de um acerto histórico de valores filosóficos que 

foram se esvaziando ou sequer foram corretamente aplicados. 

Isto poderá ajudar, por exemplo a compreender alguns problemas 

graves do direito de autor e como se pode superar a crise que este atravessa, com 

a finalidade de trazer soluções de ordem pragmática791.  

Portanto, mesmo tendo me decidido somente a uma reavaliação de 

valores filosóficos que possam ser apontados como causadores do hiato que 

denomino de déficit filosóficodo direito de autor, esclareço que algumas análises 

sobre o conceito de exclusividade s sobre os direitos morais/pessoais e merecem 

apontamentos.  

7.1. A exclusividade e o direito de remuneração. Análises (ainda) 

pontuais contributivas para uma (re) avaliação pragmática a elaborar. 

A exclusividade é um dos fundamentos basilares no surgimento (e 

desenvolvimento) do direito de autor em ambos os sistemas principais (copyright 

                                                
791 Alguns pontos, em especial são causados pelo déficit filosófico do direito de autor: 1 - 
carência de legitimimação de diversos agentes atuantes, algumas indevidas (das associações 
de gestão coletiva, por exemplo) e outras efetivamente devidas (grandes corporações que 
monopolizam mercados); 2 – estabelecimento de uma cultura de combate ao direito de autor 
por parte da sociedade civil. 
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e droit d’auteur) seja compreendida isoladamente, seja vinculada a outros 

conceitos, primordialmente ao conceito de propriedade.  

Na propriedade cabe o conceito de exclusividade e a atribuição de um 

direito de natureza erga omnes para que o exercício do direito de autor possa ser 

efetivado com segurança jurídica. Ou melhor, no seu surgimento e durante muito 

tempo, esta segurança jurídica estava contemplada nesta relação, considerando 

que o conceito de propriedade intelectual foi sendo consolidado tendo por base a 

sua natureza jurídica de “propriedade sagrada”. 

Ou seja, analisando-se o surgimento do direito de cópia (no sistema 

de copyright) altamente já semanticamente objetificado e o direito de autor (no 

sistema de droit d’auteur, construído como propriedade ou exclusividade, a 

exclusividade sempre pôde ser impor. 

Neste particular aspecto, e levando em conta os efeitos pragmáticos 

no entorno do direito de autor, chamar de direito exclusivo o direito de 

propriedade é muitas vezes quase que uma redundância, considerando o fato de 

que o direito de propriedade possui natureza  erga omnes792(o que não significa 

dizer, a todos os efeitos, que são institutos idênticos.). 

Ao fim e ao cabo, seja por uma relativização da propriedade por meio 

da aplicação de institutos como a função social da propriedade ou de um direito 

de autor moderado, de relativização e função social dos contratos ou pela 

diminuição de exclusividades, sempre se estará diante de diminuições da 

densidade do valor exclusivista do direito de autor. 

Compreensível, obviamente, que os titulares de direitos que se 

amparam fortemente na exclusividade tenham em mente uma “perda de 

                                                
792 Aliás, do ponto de vista crítico, é curioso que um sistema de licenças dito alternativo 
acabe por propor extamente esta mesma caracterização de propriedade (ou exclusividade) 
mas sempre com um sentido erga omnes, que é o caso das licenças Creative Commons. Na 
verdade, o sistema de Creative Commons não propõe a des-autoralização, mas um corte no 
processo de difusão das obras, o que é bastante inteligente, eficaz (em algumas 
circunstâncias, como a difusão de textos acadêmicos e de obras colaborativas e musicais 
para estreantes). Sempre podendo ser lembrada a oposição de Smiers ao sistema de Creative 
Commons. 
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território” e manutenção de amplitude protetiva e de atuação reativa para que não 

haja relativização do conceito de propriedade ou de diminuição da densidade da 

exclusividade, dita (sempre) “autoral”. 

Isto explica a tendência a que o conflito entre as posturas 

conservadoras e libertarianistas de diversas tendências variadas se radicalize. 

Assim, é evidentemente tendencioso que os representantes de setores mais 

conservadores não admitam qualquer proposta de relativização de exclusividades, 

sejam de natureza proprietária ou instituída de outra forma.  

Por outro lado, linhas mais libertarianistas propõem desde uma 

diminuição de controles de distribuição descentralizados nas mãos de grande 

operadores (como é o caso do Creative Commons, que, afinal, também é um 

conjunto de licenças proprietárias, ainda que eventualmente alguns de seus 

entusiastas não desejem que seja assim denominado793) até mesmo uma ruptura 

radical do sistema no que tange à economicidade ou à forma de remuneração 

(Smiers, Hettinger, Hyde). 

Chega-se ao limite da tentativa de aniquilamento da figura do autor 

(sujeito-criador)794 ou da proposição da completa desarticulação do sistema de 

direito de autor795  o que, evidencia a fragilidade de tais propostas, seja pela 

impossibilidade de combate aos lobbies muitos mais fortalecidos e sedimentados 

(o que não pode gerar uma desistência na tentativa de se conduzir a um “novo 

direito de autor”), seja por ausência, até hoje, de propostas que substituam o 

direito de autor concretamente. Neste particular aspecto, a questão interessa mais 

à filosofia do direito de autor. De fato, nenhum dos teóricos da área conseguiu 

fundar uma espécie de matriz teórica que solucione as complexidades da crise 

pela qual o direito de autor atravessa. Nem mesmo o sistema de Creative 

Commons que pelas suas inovações propostas, quer fazer crer que alcançou este 

objetivo o que não pode ser considerado nem mesmo uma meia-verdade em 

                                                
793 Também é a opinião de Smiers e Schinijdel. 
794 Como indica Jost, por exemplo, e outros que seguiriam esta tendência. 
795 Que é o entendimento de Smiers, por exemplo. 
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termos de solução pragmática que traga efetividade e reordenamento 

sistemático.796 

Seja em que cenário for, hoje parece mais evidente que a figura e 

consideração sacralizada da exclusividade do direito de autor vem sofrendo 

duros golpes. 

Isto ocorre por alguns fatores: 

(1) mercadológicos, por que há um estrangulamento e uma tentativa 

dos setores mais conservadores e titulares de “grandes qualtidades de direitos de 

autor” a dificultar ou impossibilitar o uso das obras que possuam em seu 

“conjunto de ativos”; 

(2) a inaceitação antitética desta mesmo estrangulamento de uso por 

parte do mercado, que não aceita mais que tudo que lhe interesse como 

“conteúdo” seja submetido à prévia autorização797; 

(3) um novo processo criativo que vem conduzindo a uma perpcepção 

de alguns setores de que o direito de autor não é o fundamento econômico 

primordial para o desenvolvimento de algumas atividades, mas um complemento 

(profissional ou financeiro) ou trampolim para outras formas de remuneração 

(como é o caso de artigos acadêmicos e de compositores/artistas musicais 

iniciantes)798. 

                                                
796 A este particular respeito, somente para lembrar Smiers, como já apontei, o cientista 
político, com razão indicou que:  [...]o Creative Commons não dá qualquer indicação de 
como uma vasta diversidade de artistas através do mundo, os seus produtores e os grupos 
que distribuem o seu trabalho podem obter ganhos razoáveis.SMIERS, Joost e VAN 
SCHIJNDEL, Marieke. Imaginem um mundo sem direitos de autor nem monopólios – Um 
ensaio. Institute of network cultures. Amsterdam, 2009. acessado em 15/02/13 disponível em 
http://livrosdoexilado.org/imaginem-um-mundo-sem-direitos-de-autor-nem-monopolios-
joost-smiers-e-marieke-van-schijndel-formato-pdf/, p. 08. 
797  Isto sem excluir posturas antitéticas dos usuários que fazem circular obras, mesmo 
protegidas, amparadas pelo argumento de que pela impossibilidade do controle o direito 
deve ser reavaliado, o que evidentemente é um grande desvio de natureza meramente 
argumentativa. 
798 Que segundo Smiers, repito, o Creative Commons não conseguiu solucionar. E, neste 
particular, estou de acordo com Smiers. 
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Por fim, além destas apreciações que podem ser observadas por parte 

dos pensadores que analisam a contemporaneidade do direito de autor, devo citar 

o elemento primordial que venho destacando neste estudo: a compreensão, do 

ponto de vista filosófico, de que o sujeito faz parte do círculo criativo e como tal, 

o direito de autor deve proteger este processo atribuindo-lhe direitos, o que não 

configura, na essência, que este direito seja necessariamente de natureza 

exclusiva. 

A compreensão do círculo criativo e da minha constatação de que 

há um processo de criação e interpretação-criação799 de algo que está no 

mundo e é trazido à percepção de todos pela via de um sujeito-criador não 

conduz a uma conclusão de que direito que deva ser atribuído tenha que 

possuir natureza exclusiva ou mesmo de propriedade. O que concluo com a 

existência do círculo criativo e a análise do que venho denominando de 

hermenêutica da criação artística é o fato de que algo está inserido na concepção 

subjetiva do sujeito-criador que traz ao mundo perceptível o que faz parte 

(inclusive ele e a sua própria criação) do círculo criativo.  

O círculo criativo não é uma compartimento, ou um processo, ou 

uma circunstância isolada. É uma instância criativa. É uma densidade 

participativa na relação entre todo e parte que é composta por elementos 

subjetivos, objetivos, impressões, conteúdos, apreciações, ideias, conflitos, 

etc. O círculo criativo não é uma “coisa”, um momento ou um local isolado. 

Ele é um espaço/tempo no qual surgem as criações conduzidas pelo sujeito-

criador. É uma espécie de confluência entre uma tese criacionista (algo o 

antecede) e evolucionista (imprescinde do toque subjetivo) que conduz a uma 

criação artística. Uma complexa circunstância originária, uma espécie de big 

bang subjetivo-criativo pleno de antecendentes culturais.  

Ora, aferir-se deste conceito complexo que reveste toda a também 

complexidade da hermenêutica da criação artística e dele extrair a característica 

imutável de exclusividade é uma falácia. E reducionismo a toda prova. 

                                                
799 O ser humano como tal não tem outra vocação que não seja receber, preservar, 
perpetuar, criar o sentido. HOTTOIS, Gibert.História da Filosofia – da renascença à pós-
modernidade. Instituto Piaget. Lisboa, 2002. p. 357.  
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Por isso, entendo que o sistema de direito de autor pode construir 

soluções que conduzam a exclusividades de acordo com tendências e 

necessidades de mercado, desde que estes valores filosóficos sejam levados em 

conta. 

Isto é bem diferente de se afirmar que o direito de autor É 

necessariamente exclusivo na sua essência. Isto muitas vezes é transformado por 

meio de outras formas comunicativas do Direito, quando, por exemplo, se atribui 

à exclusividade do direito de autor um conceito de direito natural, como se fosse 

natural e esperado que as pessoas fossem proprietárias do que pudessem se 

apropriar (pela força física ou utilizada de outra forma, na matriz, por exemplo, 

lockeana). No fundo, a humanidade admitiu esta hipótese, ainda que com todo o 

desconforto que esta decisão traga a parte da humanidade. Especificamente, 

portanto, a propriedade exclusiva comporta em diferenciação entre os iguais e, 

portanto, pode ser utilizada, mas não como fundamento do surgimento filosófico 

do direito de autor, como resposta a todas as suas questões e conflitos, mas sim 

como medida de equalização de posições sociais ou de merecimento. Ora, se 

alguém possui a capacidade de criar-interpretar ao mundo perceptível dos 

sentidos, há uma ideia meritória nisto, e que pode ser amparada no direito de 

autor como justificativa para a sua atribuição a quem possibilita este 

“surgimento” (no sentido do ato de fazer surgir) do quase-nada ou numa outra 

interpretação, como surgimento dependente de uma intervenção subjetivo-

interpretativa-criativa (afinal, criação é linguagem). 

O mérito da criação artística é bem diferente da atribuição de 

propriedade pela possibilidade econômica. Portanto, alegar que existe um direito 

“conexo” ao direito de autor pela possibilidade de uma criação artística ou 

intelectual ser tranformada em “bem cultural” e ser difundida como bem de 

consumo é um descompasso filosófico, para dizer o mínimo. Pode-se até mesmo 

(como eu já afirmei) atribuir um direito àquele que se “acostumou” a denominar 

de titular de direito conexo (como as companhias fonográficas) mas a nomeação 

“direito conexo” é uma constatação evidenciada da construção histórica 

equivocada que conduziu (entre outras circunstâncias) ao ainda maior 

agravamento do déficit filosófico do direito de autor. Que o Direito atribua uma 
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condição protetiva, obrigações, faculdades ou o que for razoável àquele que 

promove a transformação (para dizer algo) da criação em bem cultural, mas daí a 

denominar isto de propriedade, ou atribuir-lhe exclusividade é um desvio 

semântico-filosófico demasiadamente acentuado que deve ser sempre apontado 

ou reafirmado. O resultado: isolamento do sujeito-criador e transformação desta 

em vítima e não beneficiário do sistema. 

Ainda que eu admita que estas ideias genericamente necessitam de 

maior reflexão e de estudo mais aprofundado, evidencia-se o fato de que pode 

haver outras formas de remuneração sem que se esteja diante de uma 

exclusividade impeditiva de que a criação possa circular. Procuro, portanto, uma 

fundamentação que seja ao mesmo tempo uma resposta filosófica e que conduz a 

que os economistas do direito de autor tenham também sua resposta na filosofia. 

Tendo a crer que Hyde, por exemplo, ao indicar uma circulação 

necessárias das obras como uma espécie de dádiva; assim como Smiers, 

propondo a uma desarticulação ou “implosão” do sistema de direito de autor; ou 

mesmo Lessig, ao propor uma individualização no controle das obras, para torná-

las mais difusamente protegidas e no controle dos seus sujeitos-criadores, cada 

um destes autores propõe análises acentuadamente econômicas decorrentes das 

forças de mercado que afastaram o sujeito-criador do centro decisório das 

questões autorais. Com exceção de Hyde, que admito ter sido o que alcançou o 

mais perto do cerne filosófico, os outros dois citados – e muitos outros mais – 

vem se dedicando a buscar elementos econômicos que, muitas vezes não se 

amparam em razões filosóficas. 

De tudo isto, concluo que de fato há de haver uma nova remodelação 

de remuneração dos sujeitos-criadores (remuneração aqui interpretada como 

medida de recebimento pelas atividades desenvolvidas), sejam considerados 

autores ou intérpretes (desta vez utilizando deste termo no sentido dos direitos 

conexos). 

Uma tendência comercialmente muito mais razoável e que possui 

longos anos de tradição européia mais ainda é incipiente na América Latina 
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(somente para enquadrar em dois amplos territórios) é o conceito de direito de 

remuneração800. 

O direito de remuneração é uma espécie do gênero de direito de 

exploração que é de natureza inerente aos denominados direitos patrimoniais de 

autor. Por sua vez, a exploração (comercial e os direitos que se lhe relacionam) 

pode se dar sob a forma de direito exclusivo ou direito de remuneração. Enquanto 

aquele prevê uma autorização prévia e que todo o uso que se faça de uma obra, o 

direito de remuneração pretende que as obras sejam utilizadas e que circulem, e, 

quanto mais se faça uso delas, mais se pague pelo seu uso. 

No caso dos direitos patrimoniais (ou de exploração) que se dêem sob 

a forma de direitos exclusivos os titulares (genericamente) e representantes destes 

(incluindo-se as entidades de gestão coletiva) ou mesmo das obras e 

interpretações protegidas podem tecnicamente impedir a circulação das obras, o 

que permite excessos na representatividade e no exercício do direito que lhes 

cabe, direta ou indiretamente. Como já indiquei, o desvio801 da condição do 

sujeito-criador densifica o excesso, formado ou avolumado, muitas vezes, na 

falta de representatividade. 

 

Não raro titulares proíbem o uso de obras que, possivelmente, fosse o 

sujeto-criador o próprio administrador de sua obra ou repertório, a condição de 

uso seria muito facilitada. Isto é muito comum em casos em que herdeiros são 

responsáveis pelo exercício de alguns direitos (inclusive de natureza pessoal). 

No tocante aos direitos de remuneração, o que efetivamente importa é 

a compreensão de que a circulação da obra e das interpretações não pode ser 

objeto de impedimento, mas uma vez que sejam utilizadas, os titulares devem 

participar na partilha dos resultados econômicos. Ora, se os operadores máximos 

da circulação da obra são personagens incidentes no processo econômico, 

                                                
800 Neste caso, há de se diferenciar de outras interpretações utilizadas no decorrer deste 
estudo, portanto, aqui, aplica-se o conceito de remuneração no sentido strictu senso. Ou seja, 
uma espécie de recebimento na qualidade de remuneração que se caracteriza como espécie 
de direito de autor. 
801Sobretudo porque juridicamente parece haver uma indução a uma oposição a um direito 
natural artificialmente construído. 
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também deveria ocorrer o mesmo com os sujeitos-criadores. 

O conceito basilar do direito de remuneração é uma aferição de valor 

econômico que varia de acordo com quanto uma obra gera economicamente no 

mercado, para o mercado e não para o seu sujeito-criador. No sistema de direito 

de autor em que as grandes corporações instituem os valores que pretendem 

cobrar pelo uso das obras das quais são as detentoras da titularidade, por 

exemplo, o valor ou o preço é unilateralmente dado pelo mercado, numa forma de 

imposição ou mesmo de impedimento de uso de obras, caso não haja o 

pagamento dos valores devidos. Não digo que o direito de remuneração resolve 

ou soluciona todas as situações do ponto de vista econômico, pois sempre haverá 

alguém querendo cobrar mais do que deve e alguém querendo pagar menos do 

que deve. 

Este conflito econômico do direito de autor não é solucionável por 

meio do ordenamento jurídico, mas é essencialmente discricionário, devendo, 

simplesmente, ser observado pela sociedade e pelo Estado, como participantes do 

processo de circulação das obras, desde que sem qualquer dirigisimo cultural (por 

parte do Estado) e interferência nos direitos de terceiros ou mal proveito de uma 

situação de superioridade jurídica por desvaloração ética (por parte da sociedade 

civil). 

Favoravelmente à remuneração equitativa, de modo genérico (e 

possivelmente respondendo às novas possibilidades econômicas de exploração 

das obras por parte de autores802) parece se posicionar Oliveira Ascensão, quando 

indica que: 

Isto pode significar (a remuneração equitativa) que, aquilo que cada um tenha de 
pagar para aceder aos conteúdos na Internet, seja alguma coisa no ponto de vista 
quantitativo. E, que se torna um hábito perfeitamente natural. - Ah, como era? Vai 
se à Internet procurar. Pagou-se alguma coisa, mas pagou-se muito pouco. Então, 
eu comparo à emissão de um e-mail. Quem manda um e-mail não está muito 
preocupado com o preço, porque aquilo é uma quantia pequena. Pois, a mesma 
coisa, exatamente, pode acontecer, quando houver a universalização desta forma 
de acesso, e aquela quantia, muito pequenina, universalizada, é um monte de 
dinheiro, o que significa que este monte de dinheiro está em condições de pagar o 

                                                
802  Digo possivelmente pois a entrevista se dá com perguntas sob a forma oculta, 
impossibilitando o conteúdo questionado com precisão, ainda que de certo modo se 
evidencie pela resposta. 
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investimento que é necessário realizar; está em condições de pagar a remuneração 
equitativa ao autor, que até pode ser maior do que aquilo que ele receberia noutras 
condições, porque se abriu uma nova forma de exploração, uma nova forma de 
utilização, que até induzia, neste sistema, a que acabaria por não abrir ao autor. E, 
portanto, no fundo, pode haver uma vantagem de todos para subir a um grau muito 
mais elevado do aproveitamento das potencialidades da sociedade da 
informação803. 

Como bem comenta Martín804, quando se vai a um bar, pode-se pedir 

uma cerveja e tomar este cerveja para posteriormente efetuar-se o pagamento. 

Alguns bares, porém, cobram o preço da cerveja antes do consumidor tomar. 

Outros depois do consumidor tomar. De toda forma, em todo caso há uma 

presunção universalmente conhecida de que se paga pelo uso do que se consome. 

Esta presunção é econômica pois todos sabem que vivem numa sociedade cujas 

atividades econômicas estão inseridas a cada atuação individual ou coletiva. Não 

é admissível que alguém argumente, cotidianamente, ter pensado que a cerveja 

que tomou no bar seria um convite, um presente ou algo equivalente, quando 

normalmente não o é. Não seria admissível fazer esta interpretação, sob pena de 

se posicionar de forma demasiadamente fora da realidade na vida cotidiana.  

Seguindo a metáfora essencialmente econômica, no caso do direito de 

remuneração, somente se cobra pelo uso que foi efetivado, promovido, pelo uso 

que se alcançou com os “bens culturais”. Assim como no bar, somente se pode e 

deve pagar pelo que foi consumido. Martín indica com precisão a diferença de 

posicionamento econômico, por meio da metáfora que expõe. 

Complemento o elucidativo exemplo de Martín: além do pagamento 

justo e somente do que efetivamente foi consumido, há um compromisso ético do 

consumidor que vai ao bar e pede uma cerveja, pois ele sabe que deve pagar pelo 

consumo da mesma. Ao mesmo tempo, caso o bar tenha interesse em promover 

alguma aproximação com seus consumidores, poderá oferecer promoções ou 

outras formas de agrado para manter a sua clientela. 

                                                
803 ASCENÇÃO, José de Oliveira. Entrevista realizada por flimultimidia.com.br. disponível 
no Youtube  em  http://www.youtube.com/watch?v=Fc6o-fwllsg acessado em 04/02/14. 
804 Abel Martín Villarejo, Palestra no IX Foro do Audiovisual – Latin Artis de Montevideo, 
2013. 
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Obviamente, insisto, trata-se de exemplo totalmente voltado ao 

espectro econômico, e, portanto, amparado em questões colocadas pelo mercado 

(e pelas tendências analíticas do direito de autor justificadas pela matriz 

econômica, que não resolve todas as questões do direito de autor, como se viu até 

hoje), as quais sou acentuadamente crítico e não compreendo como o ponto de 

vista de saída para um criticismo acentuado e denso do direito de autor. 

Também, cabe salientar, não se trata aqui de igualar o acesso às obras 

e criações a simples bebidas de qualquer natureza ou bens de comsumo 

produzidos em escala, visto que há diferenças significativas no tratamento dos 

produtos. Trata-se, simplesmente de ofertar um exemplo cotidiano que traga 

subsídios para a compreensão do encontro entre filosofia e economia, no âmbito 

do direito de autor805.  

A solução econômica no caso do exemplo citado, implica na 

compreensão das características da relação comercial que foi utilizada como 

metáfora: 

(1) o pagamento somente se deu pelo uso do que foi consumido;  

(2) o pagamento foi efetuado considerando a proporcionalidade do 

uso do bem, quanto mais fosse utilizado, mais se pagaria pelo consumo; 

(3) a constatação de que não há uma presunção de gratuidade pelo uso 

de bens e produtos; 

(4) a percepção de que o pagamento pelo uso pode se dar em 

decorrência deste e aplicando-se um critério proprocionalidade ao mesmo; 

(5) que o valor do “bem cultural”, do “produto”  para aquele que 

cobra deve estar em consonância com o valor/preço que pode ser pago pelo 

“consumidor” que o fornecedor deve estimular o “consumo”, etc. 

                                                
805 Desde já, que não se utilize esta metáfora para argumentar que desvalorizei as criações 
artísticas comparando-as com bebida, seria uma covardia argumentativa de nível bastante 
incipiente. 
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A análise metafórica da relação econômica exemplificada e suas 

características conduz à compreensão da viabilidade do direito de remuneração 

como hipótese de exercício do direito de autor do ponto de vista econômico. 

Reitero: todos estes elementos são de ordem econômica, mas do 

ponto de vista filosófico (na filosofia ética, inclusive, neste caso) a questão mais 

relevante é que o usuário/consumidor deve saber que terá que pagar pelo uso, sem 

escusas, sem desculpas (em verdade, justificativas enviesadas). O direito de 

remuneração lhe garante o direito, de sua parte, ao uso do bem que acedeu, e ele 

poderá fazer uso do mesmo. Para isto, porém, deverea pagar. Ocorre porém, que 

o pagamento não pode ser impeditivo do uso por imposições arbitrárias de valors 

excessivos e, por outro lado, o direito de remuneração também deve comportar 

um rol de limitações, as quais devem ter como objetivo  

Não poderá usar como argumento o fato de que o uso da obra deve 

ser livre em consequência de que como a lei não consegue impedir a circulação 

ilícita de bens e, o uso passaria a ser permitido. 

Em linhas gerais, a aplicação dos direitos de remuneração esvazia a 

aplicação de qualquer dos mantras performáticos que vem sendo utilizados de 

forma a ofender acentuadamente a ética nas relações entre usuários de obras 

protegidas e sujeitos-criadores e, até mesmo, contra titulares que não ostentam 

esta posição mas tem sofrido com um esvaziamento ético das relações 

humanas806. 

Dito de outra forma, ainda que eu esteja de acordo que análises muito 

mais complexas devam ser feitas sobre a circularidade cultural que deve imperar 

na sociedade contemporânea e que tratem de relativizar as valorações jurídicas do 

compartilhamento de artigos e obras na internet e na sociedade tecno-

comunicacional (como defendem, genericamente Lessig,  Smiers, Hettinger, etc.) 

tenho observado uma grande tendência de uso de obras protegidas sob 

argumentos filosoficamente pífios de que não é isto que a lei deve proteger; a lei 

                                                
806 Não deixa de haver o crime de homicídios em países que possuam alta taxa de homicídio. 
O que deve ser feito é compreender porque há tantos homicídios, criar condições para 
combatê-los e analisar o que justifica a existência das atividades homicidas. 
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não serve para limitar o acesso, entre outros argumentos bastante pueris. 

Compreendo que a natureza exclusiva do direito de autor deve ser lida com este 

novo olhar contemporâneo e, se de fato há excessos na aplicação do direito (como 

acredito que há muitos), promover o esfacelamento de toda uma categoria 

jurídica não é a solução filosoficamente nem socialente mais adequada. Nem 

promover, nem buscar, nem tentar e muitos menos efetivar. Em primeiro lugar, 

porque não seria viável estabelecer a morte de um Direito que vincula umasérie 

de agentes aos seus benefícios, em especialos sujeitos-criadores, que são o seu 

efetivo e destinatário que a filosofia e o Direito predendem alcançar. Por outro 

lado, forçar um esvaziamento demasiado pode ainda mais acirra conflitos 

intermináveis baseados em mantras performáticos de lado a lado, que é 

exatamente o cenário em que hoje se encontra o direito de autor. 

Dito de outra forma, se a exclusividade ou o conceito de propriedade 

foram equivocadamente amalgamados em excesso no direito de autor, emanando 

estas ideias de sua utilização e aplicação, talvez a solução mais razoável, justa e 

equilibrada seja, efetivamente, compreender se estes valores compõem o direito 

de autor como tal. Esta é a discussão que compreendo como fundamental. Extrair 

do direito de autor o conceito de exclusividade ou realocar a propriedade é muito 

mais razável do que promover a morte do direito de autor de modo amplo e 

irrestrito. Argumentar pela impossibilidade de controle do direito é argumento 

ainda mais enviesado do ponto de vista ético. A crise do direito de autor 

necessita de solução e não de novas imposições de deficiências estruturais. E 

se para tal, for necessário que a estrutura seja modificada, assim o seja. Isto não 

significa, porém, que não seja passível ao direito de remuneração aplicar as 

limitações de direito de autor. Além, portanto, da compreensão dos valores do 

direito de autor e um debate atual sobre a sus condição de direito exclusivo ou de 

propriedade, extraindo-se daí a compreensão dos elementos que foram o direito 

de remuneração, também é importante garantir a presença das limitações como 

elemento formador de um direito de autor equilibrado e mais ajustado à 

contemporaneidade.   

Enquanto não se pode – ou não se pretende, ou não se consegue – 

modificar o sistema na direção deste mais amplo equilíbrio, e ainda que se 
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pretenda argumentar de modo favoravelmente a uma utilização livre de obras 

protegidas por direito de autor, argumentação deve ser fundamentada em valores 

éticos.  

Não se pode esquecer que o processo legislativo é democrático e 

essencial para o desevolvimento do Estado Democrático de Direito e que a 

sociedade brasileira se faz muito presente nas discussões sobre as reformas do 

direito de autor no ordenamento nacional, mas o fato é que não se pode alegar 

que uma lei é ruim para praticar os atos que lhes sejam contrários. Mude-se a 

legislação com participação popular, sem ofensas ao Direito instituído, por pior 

que seja. O direito e a moral não podem estar cindidos de tal forma criar 

barricadas ideológicas e conflitos contra-legem, mas sim atentar-se que as 

respostas filosóficas somente podem ser alcançadas com respeito a fundamentos 

éticos densos. 

Por fim, entendo que o direito de remuneração é uma saída viável e 

aplicável aos conflitos da sociedade tecno-comunicacional, e que o esvaziamento 

do conceito de exclusividade obrigatória no ambiente do direito de autor (como a 

propriedade) decorre da compreensão do espaço ocupado pelo círculo criativo. 

No mais, do ponto de vista do processo criativo, o sujeito-criador sabe 

que o processo que o atinge (e que ele mesmo provoca) é e está no círculo 

criativo com toda a complexidade que este conceito possui. Isto significa dizer 

que a remuneração é uma consequência do ato criativo e que decorre após uma 

análise do conceito de criação protegida, que, filosoficamente, lhe é anterior. Ou 

seja, se a instituição da exclusividade ou da atribuição do direito de propriedade 

são conceitos “acopláveis” aoconceito filosófico da circularidade da criação, 

pode-se interpretá-los de modo a que sejam justos e que conduzam a uma 

continuidadenacircularidade cultural para que os processos criativos possam 

ser melhor promovidos e estimulados. 

Neste sentido, entendo que o direito de remuneração é, 

genericamente, com muitas pontuações que devam ser promovidas, uma solução 

pragmática, que atende a valorações de ordem econômica e valorações 
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filosóficas, sem conflitos entre as categorias, com o fim de amparar um melhor 

direito de autor para a contemporaneidade. 

Trata-se de uma breve indicação, consequência pragmática possível 

amparada nas questões filosóficas que proponho e que servem de esteio para 

futuras elucubrações de uma re-sistematização genérica do sistema tradicional do 

direito de autor. 

Talvez fosse razoável imaginar que uma generalização do direito de 

remuneração possa ser considerada como uma sistemática menos tradicional do 

direito de autor, sendo certo porém, que os seusfundamentos podem ser aplicados 

no mesmo ambiente das criações artísticas e intelectuais e científicas protegidas 

por direito de autor, cabendo ser reanalisada a exclusividade e sua aplicabilidade 

que, em alguns setores, já se estebeleceu como o modo de tratamento do direito 

de linha mais funcional. 

Por fim, não se pode deixar de indicar que uma estruturação do direito 

de autor pela via do direito de remuneração - como gênero - choca-se em uma 

barreira praticamente intransponível que é a consolidação internacional do 

conteúdo exclusivo do direito de autor, como se pode observar, por exemplo, na 

Convenção de Berna nos artigos 9.1807; 11808; 11bis809; 11ter810 e 12811. 

                                                
807 Artigo 9. 1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente 
Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer 
modo ou sob qualquer forma que seja. 
808Artigo 11.  1) Os autores de obras dramáticas, dramático-musicais e musicais gozam do 
direito exclusivode autorizar: 1o a representação e a execução públicas das suas obras, 
inclusive a representação e a execução públicas por todos os meios e processos; 2oa 
transmissão pública por todos os meios da representação e da execução das suas obras.2) 
Os mesmos direitos são concedidos aos autores de obras dramáticas ou dramático-musicais, 
por toda duração dos seu direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução das 
suas obras. 
809Artigo 11bis, 1) Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de 
autorizar; 1o a radiodifusão de suas obras ou a comunicação pública das mesmas obras por 
qualquer outro meio que sirva para transmitir sem fio os sinais, os sons ou as imagens; 2o 
qualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, quando 
a referida comunicação é feita por um outro organismo que não o da origem ; 3o a 
comunicação pública, por meio de alto-falante ou por qualquer outro instrumento análogo 
transmissor de sinais, de sons ou imagem, da obra radiodifundida 
810Artigo 11ter; 1) Os autores de obras literárias gozam do direito exclusivo de autorizar; 1o 
- a recitação pública de suas obras, inclusive a recitação pública por todos os meios ou 
processos; 2o - a transmissão pública por todos os meios da recitação de suas obras.2) Os 
mesmos direitos são concedidos aos autores de obras literárias durante toda a duração de 
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A figura do direito de remuneração como opção de exercício está 

presente somente no teor do Tratado de Beijing de 2012, portanto, é conceito 

bastante mais atual do que o entorno típico da exclusividade que conduz ao 

direito de autor ao caminho da proteção dos sujeitos-criadores mas, ao mesmo 

tempo, aos conflitos decorrentes do excessivo proprietarismo que hoje se observa 

com bastante clareza e que, aliado ao uma carência de legitimidade, a uma 

legitimidade deficitária, dificulta ainda mais um reordenamento do direito de 

autor. 

7.2. É possível uma des(densificação) dos direitos pessoais/morais 

de autor(?). 

Outro elemento de importante análise que a contemporaneidade do 

direito de autor conduz a reflexões é a densidade dos direitos pessoais/morais de 

autor. 

Deve-se portanto, enfocar uma perspectiva geral do direito de autor, 

promovendo-lhe neste estudo uma análise filosófica da categoria jurídica para a 

compreensão do que ampara o surgimento desta e se, no passado, houve uma 

consideração correta, do ponto de vista filosófico, do que o forma como categoria 

jurídica. Uma nova análise contemporânea deve ser efetuada para que, na 

atualidade, sejam promovidas as reflexões que impeçam a manutenção dos velhos 

erros interpretativos e não só, o estímulo a novas compreensões sobre o direito de 

autor. 

A existência, a necessidade, a densidade e as modalidades de direitos 

pessoais devem ser observados sob um olhar da contemporaneidade, do ponto de 

vista da filosofia do direito de autor proposta na hermenêutica da criação artística. 

O direito de autor, portanto, numa perspectiva dos direitos pessoais 

pode ser analisado como qualquer outro direito, desde que não haja, no seu caso, 

um retrocesso social. O dilema, porém é que, a análise do retrocesso social 
                                                                                                                                                  

seus direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução de suas obras. 
811Artigo 12, Os autores de obras literárias ou artísticas gozam do direito exclusivo de 
autorizar as adaptações, arranjos e outras transformações das mesmas obras. 
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somente pode ser efetuada com a análise do direito com alguma profundidade. E, 

neste caso, um combate promovido por atuações mais conservadoras pode ser 

implementado, pois o senso comum do direito de autor sempre foi baseado numa 

perspectiva de que o autor não pode perder a possibilidade de exercício dos 

direitos pessoais que, ao longo do tempo foram sendo caracterizados como 

irrenunciáveis, inalienáveis, intransmissíveis e imprescritíveis, com variações em 

diferentes sistemas, leis nacionais e convenções internacionais. 

Porém, uma delimitação precisa dos direitos pessoais e um 

reposicionamento destes com profundidade na sociedade contemporânea está fora 

do tema deste estudo. Seria demasiado complexo definir aqui linhas que 

pudessem conduzir a tais reflexões e o objetivo do estudo estaria sendo desviado. 

Por outro lado há um evidente esboço que permite um caminhar com 

olhar de uma nova estrada. Resta saber o quanto, no particular caso dos direitos 

pessoais, se poderá fazer parte do percurso. 

O presente estudo, porém, se não propõe as respostas para este tema, 

já adianta as perguntas e estas perguntas decorrem de uma interpretação do que 

vem a ser o círculo criativo e a hermenêutica do direito de autor. 

Como sabido, os denominados direitos pessoais, direitos morais, 

faculdades pessoais 812  são um breve grupo de direitos que possuem como 

fundamento basilar a proteção de condições inerentes ao processo criativo, 

considerando este processo criativo sob o olhar do sujeito-criador. Ao menos, 

assim foi, no seu surgimento. 

Se o direito de autor surgiu como proteção subjetiva (ao menos no 

sistema de droit d’auteur) esta proteção subjetiva deveria amparar as condições 

efetivas em que o sujeito se dava a conhecer como autor (sujeito-criador) e/ou 

como intérprete. O grande elemento protetivo do sujeito-criador deveria decorrer 

do amparo dos direitos pessoais. Ora, se o fundamento da proteção no direito de 
                                                

812 A este respeito ver o entendimento de Oliveira Ascensão em seus textos, em especial  
em: ASCENSÃO, José de Oliveira.Direito Autoral. Rio de Janeiro. Renovar, 2007; 
ASCENSÃO, José de Oliveira.Direito de autor sem autor e sem obra. Boletim da Faculdade 
de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra Editora, Studia Jurídica 91. Coimbra;  
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autor é a criação e se o que conduz à mesma é o sujeito-criador, e este por sua 

vez, deve ter protegida a sua personalidade (fundamento maior da existência 

humana no tocante a sua  individualidade) deveria se concluir que os direitos 

pessoais seriam os que deveriam prevalecer na proteção da personalidade do 

sujeito-criador e em todo o entorno do direito de autor. Ocorre que, desde o 

início, não foi assim que a história do direito de autor escreveu as suas linhas. 

O direito de autor surge como direito objetivista no sistema de 

proteção às cópia do copyright e como direito de propriedade (ou exclusivo de 

cunho essencialmente econômico) no sistema de droit d’auteur e, como tal, os 

direitos pessoais não aparecem como protagonistas no início dos tempos da 

história do direito de autor. 

Talvez numa pré-história (por assim dizer) do direito de autor, ao 

considerar-se o plágio como uma ofensa pessoal, poderia estar presente a questão 

ienrente à proteção da personalidade do sujeito-criador.Mesmo assim, sabe-se que 

não decorre daí historicamente o direito de autor com toda a sua complexidade e 

vicissitudes, o que somente apareceria bem mais tarde. 

Em relação os direitos pessoais, a evolução da jurisprudência francesa 

foi o fator preponderante para o seu desenvolvimento, como bem apontam 

Bertrant e Lucas nas obras já citadas e indicadas, ainda que se compreenda que os 

primeiros passos na indicação de uma relação entre a personalidade autoral e o 

conteúdo da proteção viesse em Kant e Gierke. Como já pude indicar, não 

entendo que o kantismo gerou um direito pessoal de autor, mas admito que as 

linhas indicativas do filósofo de Königsberg influenciaram a compreensão geral e 

a formação de um senso comum que aceita a relação (evidente e intrínseca) do 

sujeito-criador com o resultado do processo criativo. Considerando o círculo 

criativo, compreendo que este entendimento fica ainda mais evidenciado, e que 

um personalismo equilibrado pode ser aplicado aos sistemas de direito de autor, 

considerado-se uma aplicação mais evidenciada da figura do direito de 

remuneração e a recompreensão do cenário e do processo criativo. Mas não se 

pode esquecer que as leis de 1791 e 1793 não geraram diretamente nenhum direio 
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pessoal de autor nem mesmo, como indica Bertrand813nenhum embrião de direito 

pessoal, mas sim um direito de natureza econômica  

Ocorre que, com tudo isto,a justificativa filosófica do direito de autor 

deve estar amparada em valores significativos e portanto, de acentuada proteção 

da ordem da filosofia e, inclusive da ética. Ora, dar-se a alguém, ou atribuir-se a 

alguém uma proteção de uma extensão de sua personalidade por um processo 

criativo é algo bastante denso e significativo e, portanto, aceitando-se esta 

concepção, a mesma deve ser compreendida em toda a sua complexa densidade. 

Este estudo, porém, não deve levar em conta uma análise 

pormenorizada dos direitos pessoais, mas simplesmente fazer compreender que 

suas principais características efetivamente, foram criadas/surgidas, numa 

tentativa de proteger a figura do autor (sujeito-criador) contra violações à sua 

participação no processo criativo. 

Ora, se os direitos pessoais de autor tem como objetivo a proteção de 

valores inerentes à criação artística, esta deve ser avaliada sob o olhar 

contemporâneo, para que se possa examinar algumas questões de relevo inerentes 

a eles. 

Em primeiro lugar não há que se sacralizar os direitos pessoais. Não 

há direito que não possa ser objeto de qualquer discussão historicamente, 

inclusive quando seja para ampliações ou reduções de sua aplicabilidade. 

Há porém, direitos que não permitem revisionismos demasiadamente 

acentuados porque tais revisionismos constituiriam um retrocesso social, e, neste 

caso, trata-se de outra questão. Há direitos que são duramente conquistados e que 

se inferem em uma perspectiva de necessidade de sua manutenção, sob forma de 

que, uma vez sendo necessário um retorno ao status quo ante, se estaria diante de 

graves ameaças à sociedade. É o que ocorre com os direitos humanos, que, além 

desta característica, possuem a natureza universal, o que ainda mais dificulta um 

                                                
813BERTRAND, André. Le droit d’auteur et les droits voisins, 2a edition. Dalloz. Paris, 
1999. p. 31. 
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retrocesso, considerando a sua ampla necessidade de aplicabilidade. E deve ser 

assim. 

Os direitos pessoais, portanto, na medida em que sejam analisados 

sob a perspectiva dos direitos humanos e, constatando-se que parte deles não faz 

parte deste conjunto de proteções da dignidade, poderiam ser objeto de 

revisionismos. Não proponho ou objetivo que sejam e que, como consequência, 

sejam diminuídas a sua essência e aplicabilidade, mas simplesmente admito a 

hipótese de reavaliação dos direitos pessoais para analisar se, efetivamente, eles 

podem, em conjunto, ser objeto de enquadramento como direitos humanos. 

Isto releva particularmente considerando o esvaziamento dos direitos 

humanos na contemporaneidade, com o enquandramento de que qualquer 

proteção que ser denominada ccomo direito humano, mesmo que não seja ou 

tenha condições para sê-lo. O Direito não permite esta diversidade e amplitude de 

categorizações artificialmente valorizantes. Se todo o direito é categorizado como 

direito humano, então, ao fim e ao cabo nenhum mais o será, pela mesma 

valoração horizontal incipiente, todos alçados a mesma posição desvalorizada.  

Este ponto é bastante importante considerando o fato de que se os 

direitos humanos são vistos sob uma espécie de perspectiva acíclica, não 

permitindo um retorno ao status quo ante de sua atualidade protetiva deum 

mínimo de dignidade, há de se analisar o quanto os direitos pessoais de autor 

inferem-se neste ambiente que possibilidade de revisionismos. Entendo, já 

adiantando minha posição, que nem todas as circunstâncias que se refiram a 

direitos pessoais de autor sejam ofensivas à dignidade do sujeito-criador, muito 

menos a sua memória ou à posição social ocupada por seus herdeiros814. 

                                                
814Perlingieri, por exemplo, indica com precisão que [...]o direito moral do autor (como 
nomeia) é pessoal e intransmissível memso mortis causa; os familiares em questão – 
indicados expressamente pela lei – assumem relevo <iure próprio>, e não como 
sucessores.[...]PERLINGIERI, Piero. Perfis do direito civil – Introdução ao Direito Civil 
Constitucional, 2a edição. Renovar. Rio de Janeiro, 2002. p. 181. Esta discussão pode ser 
evoluída, no sentido de se chegar às análises, por exemplo, se o direito adquirido com o 
evento morte é efetivamente um direito do de cujus exercido em nome dele, se o direito é, 
como aponta Perlingieri, iure proprio ou se há uma manutenção de ambos. O que parece 
evidente é que não se trata mais de um direito aplicável ao sujeito-criador. 
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Por outro lado, ainda que não se pretenda efetuar uma classificação 

qualitativa dos direitospessoais de autor, é evidente que há alguns que se 

apresentam como mais significativos do que outros, como por exemplo, ao se 

confrontar o direito de paternidade com o direito de acesso ao exemplar único de 

obra. Ora, o direito de paternidade pode ser apontado, com relativa margem de 

segurança, como um dos mais relevantes direitos de natureza pessoal, senão o 

mais relevante deles. Entendo, que por mais que o conceito de processo criativo 

seja invadido por novas formas de criação na contemporaneidade, a profundidade 

individualista criativa nunca será alcançada da mesma forma, o que faz com a 

origem subjetiva tenha sempre que ser indicada (nomeada). Isto se dá também, 

como é obvio, por uma perspectiva filosófica, que indica a presença do processo 

criativo como fundamento do direito de autor. Por outro lado o direito de acesso 

ao exemplar único, não obstante o seu relevo como direito que pretende manter 

vivo o conhecimento sobre a origem das obras (em outra perspectiva), pode ser 

solucionado de diversas outras formas, inclusive sem a aplicação das leis de 

direito de autor e baseando-se em preceitos constitucionais de acesso à cultura. 

Ou seja, o direito de paternidade possui, ao contrário do que sepossa 

indicar em relação aos direitosde natureza patrimonial, uma relação de profunda 

intuitibilidade como um direito que naturalmente surge da análise da origem de 

uma obra, Se o conceito de propriedade ou exclusividade pode ser questionado 

como fundamento instintivo ou intuitivo como contra-intuitivo, o mesmo não 

ocorre com o direito de paternidade que, inclusive, surge na mesma gênese que é 

o processo criativo. 

Esta noção filosófica de origem, de manutenção do surgimento da 

obra, de apontamento de como a mesma veio ao mundo, ou diferentes concepções 

que significam o mesmo ideário filosófico e social, se fazem presentes no direito 

de autor no seu desenvolviento histórico desde o seu início e mantém-se 

acentuadamente viva contemporaneamente 815 . Neste sentido, concluo, 

antecipadamente, que o direito de paternidade mantém-se numa perspectiva de 
                                                

815  Entendo como tão relevante este aspecto que mesmo para as expressões culturais 
tradicionais a origem deve ser corretamente indicada, como venho indicando, por exemplo, 
em Tutela das Expressões Culturais Tradicionais. Policopiado, Biblioteca da Universidade 
de Lisboa. FDUL. Lisboa, 2004. 
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necessidade social e reflete filosoficamente o processo criativo individual denso, 

e profundo como surgimento da criação humana e não vejo possibilidades de 

modificação neste conceito num futuro.  

Neste sentido, o direito de paternidade, assim como a temporalidade 

necessariamente aplicável ao direito de autor por meio do prazo de proteção e a 

exclusão da proteção das ideias são constatações diga-se, positivas e, por que não 

dizer,“vitoriosas” do desenvolvimento histórico do direito de autor, numa 

perspectiva que se pode dizer inclusive otimistas, pois são fundamentos não 

observados sob o olhar da hermenêutica da criação artística como resposta 

adequada dada à exigências da proteção do processo criativo. Neste particular, o 

direito de autor não foi construído sobre bases equivocadas como o foi em 

diversos outros aspectos. Por outro lado, o uso indiscriminado da correção 

destes fatores constitui uma espécie de desvio de finalidade (num conceito lato) e 

ofensa – do ponto de vista filosófico – à natureza do direito de autor, conduzindo 

à sua acentuada desvalorização816. 

Exemplifico. Imagine-se a seguinte situação. Para um evento de 

projeção mundial, é requerida a autorização da editora musical que administra o 

repertório de uma série de compositores. O compositor A, autor de uma 

determinada obra musical, um grande sucesso, foi indicado incorretamente, pois o 

intérprete B da canção (que de fato foi quem a fez conhecer nacionalmente) foi 

indicado como o compositor. Quem fez a declaração foi um apresentador de TV 

que, como grande parte da população, confunde a figura do compositor A com o 

intérprete B, como se este fosse o verdadeiro compositor. É uma confusão 

corriqueira, sem grande gravidade e que cotidianamente pode vir a ocorrer817.A 

editora musical responsável pela obra citada, alegando violação do direito de 

paternidade, notifica os organizadores do evento, alegando que houve grave 

violação do direito de paternidade e nomeação (indicação) da autoria por parte da 

TV que transmitiu o evento e que o direito do compositor foi flagrantemente 

violado. Exige, também uma alta reparação levando em conta, inclusive, o alto 

                                                
816 Como também ocorre com a indicação precipitada de sua condição como direito humano. 
817  Assim como muitas vezes a população mais humilde confunde o comportamento de 
atores com as personagens dos papéis que interpretam.   
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valor negociado para a liberação da obra musical como elemento econômico de 

comparação, ou seja, atribuem-se dois altos valores: a autorização e a indenização 

cobrada que, afinal estará vinculada ao pedido inicial. 

De fato, pela observação da determinação legal, a indicação incorreta 

do nome do autor conduziria a constatação de se estar diante de uma violação de 

direito de autor (no caso da lei brasileira, violação do artigo 24, incisos I e II). 

Mas não se trata esta a circunstância fática observável na contemporaneidade. 

Sob o olhar da hermenêutica que ora proponho, trata-se de um 

descompasso decorrente da aplicação do direito de autor aplicando-se um 

conceito demasiadamente amparado no déficit filosófico do direito de autor. Não 

digo que a correspondência legal não esteja presente no caso. Há, de fato, uma 

violação do direito de autor se observada a citrcunstância de modo literal. O caso 

é se deveria haver e em que medida o direito de autor contempla ainda esta 

possibilidade na sociedade contemporânea. Não é o mesmo que dizer que não se 

pode lutar contra uma situação fática, que seria  a mesma crítica que faço aos 

libertarianistas que justificam uma flexibilização pela impossibilidade do 

exercício do Direito. Se fosse assim, o homicídio e o tráfico de drogas deixariam 

de ser crime pela dificuldade em combatê-los. Aqui a questão é outra. Há um 

descompasso hermenêutico e não há uma projeção da violação da origem da obra 

por uma declaração equivocada, Uma indicação precisa, posterior, ou o exercício 

de um direito de resposta seria francamente suficiente. Não se trata de abrir uma 

possibilidade de mercantilização dos direitospessoais de autor, fato que 

constantemente se pode observar.   

O mundo real sempre invade o mundo do Direito. E muitas vezes os  

fatos invadem a previsão do ordenamento jurídico com bastante agressividade. 

Outro exemplo, também referente ao direito de paternidade e de 

nomeação de autoria é a ausência de indicação do nome dos compositores em 

rádios de música popular. Há algumas razões para esta não indicação: em 

primeiro lugar quanto mais popular uma rádio, mais tempo ela tem destinado à 

comercialização de espaço publicitário. Em segundo lugar, o público ouvinte de 

obras musicais de origem mais popular e de estilos pouco elaborados não são 
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atraídos pela figura dos compositores (eles geralmente não tem sua imagem 

vinculada à atividade, o que não gera interesse). Em terceiro lugar, os fatos 

anteriores criaram uma cultura de não divulgação dos nomes dos compositores 

me rádios com este perfil. Em quarto lugar, em músicas muito populares há uma 

tendência a uma pluralidade de compositores com bastante frequência, o que 

dificultaria ainda mais a divulgação. Em quinto lugar, há no universo de música 

popular em gênero, uma tendência a se valorizar o intérprete em detrimento do 

compositor (em sentido contrário à música erudita, em que a figura do compositor 

é muito mais relevante)818. 

No Brasil, foi promovida uma interessante campanha, realizada em 

conjunto inclusive por associações de gestão coletiva do setor musical, com o 

intuito de fazer valer o exercício do inciso II do artigo 24 da Lei 9610/98819 em 

respeito à figura do compositor. 

Não faço aqui qualquer campanha contrária a tal intento, mas 

simplesmente cabe indicar que além dos fatores culturais acima indicados, existe 

pouca probabilidade de exercício deste direito sob a forma exigida por lei. E o 

que coloco não é a existência ou não do direito mas, por outro lado, a sua 

justificativa como tal num mercado em que a figura do compositor infelizmente 
                                                

818  Talvez porque o compositor nunca seja uma personalidade? Por que a música 
contemporânea é de difícil apreciação e não há compositores contemporâneos autores de 
músicas palatáveis? Por que a sociedade do espetáculo surgiu após a existência de grandes 
compositores?  
819 Apesar de presente na lei brasileira inclusive nas execuções musicais por meio de 
radiodifusão, a obrigação de indicação da autoria não é cumprida por rádios, em especial por 
rádios de perfil mais popular, ocasionando, no mínimo, desconforto para a coletividade dos 
comcpositores. Este fato conduziu a um movimento em que instituições tais como o 
Ministério da Cultura, associações de gestão coletiva do setor musical como ABRAMUS 
(www.abramus.org.br ) e SOCINPRO (www.socimpro.org.br) , entre outras, promoveram 
uma campanha nacional para que o teor legal fosse respeitado. A respeito, notícias sobre o 
tema estão disponíveis na Internet: Jus Brasil: 
http://pndt.jusbrasil.com.br/noticias/2515212/frente-integrada-assume-compromisso-de-
defender-o-direito-autoral-moral-dos-compositores; Bahia Notícias 
http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/40426-mpt-atuara-em-defesa-do-direito-
autoral-moral-dos-compositores.html; A mesma notícia foi veiculada no endereço eletrônico 
do Ministério da Cultura disponível em : 
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/acesso-a-cultura/ . Os dispositivos 
legais que protegem o referido direito são o artigo 24, incisos I e II e (já indicados)  e o Art. 
108. I, ambos da Lei 9610/98 (Art. 108, I. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de 
obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal 
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a 
divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no 
mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos.) 
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parece coadjuvante, em especial em gêneros cujo público é essencialmente de 

música popular. 

Todos estes elementos servem como ambiente de análise da posição 

ocupada pelos direitos pessoais de autor na contemporaneidade e ajudam a 

compreender até onde se poderia ir em concepções que pudessem reordenar tais 

direitos. 

7.2.1. Há um reposicionamento criativo do sujeito-criador? 

O que parece ser a pergunta fundamental no questionamento 

dosdireitos pessoais de autor na contemporaneidade é se houve um 

reposicionamento do sujeito-criador no momento da criação. É importante 

compreender o que espera o sujeito-criador do processo criativo, como ele se 

insere no mesmo, que modo de criar hoje é o mais acentuado e o quanto de 

concomitância existe e deve existir entre um “novo” criar tecnologicamente ativo, 

participativo, amparado pela presenca do outro e já destinado à sua projeção 

universal. 

Ainda é muito cedo para se apontar com precisão qual o local 

ocupadopelo sujeito-criador quando este cria na contemporaneidade, 

especialmente ao se considerar as mudanças estruturais em parte da sociedade 

como consequência do avanço tecnológico. Que posição ele ocupa que indique se 

faz sentido aplicar-lhe um conjunto de direitos como o são os direitos pessoais de 

autor como na ocasião doperíodo do “romanticismo autoral”, assim denunciado 

por muitos pensadores autoralistas, ainda que não seja assim denominado. Parece 

evidente que, naqueles idos o processo criativo individualizado, centralizado, 

isolado, promovia a constatação de que o sujeito-criador poderia ir e vir na sua 

concepção criativa. Muitos rascunhos e estudos lhe eram permitidos, muitas 

tentativas e erros lhes eram possíveis. Mas hoje não se pode afirmar com tão 

acentuada certeza que se está diante de uma mesma forma de ver o processo 

criativo. Não podemos ainda indicar se o processo criativo se dá de uma nova 

forma, mas podemos, efetivamente, indicar que para o modo de criação mudou, 

ao menos pela abertura de possibilidades. Portanto, não mudou para todos os 
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sujeitos-criadores, como indicam alguns pensadores 820 obrigando-sea uma 

concepção necessariamente colaborativa ou plural. 

Ainda se deve acreditar no processo criativo decorrente do mais 

íntimo do ser humano porque efetivamente ainda se cria fundamentalmente 

assim. Como também se le ainda fundamentalmente em silêncio (num exercício 

individual) que sofreu evoluções desde a Idade Média. 

Ora, é claro que o processo criativo sofreu mutações. Mutações que 

permitem, pelo modo de ver o mundo e por meios tecnológicos que se crie mais 

conjunta e participativamente. Mas é necessário examinar se também o modo 

individualista de criar sofreu mutações na expectativa do olhar do sujeito criador 

e, portanto,  é preciso verificar se o direito aplicável faz sentido e em que medida 

o faz. 

Estes questionamentos que faço decorrem da percepção de que, como 

houve uma evolução do modo de ver o mundo no que respeita ao ato de criar e, 

sendo o processo criativo um ato de interpretação do mundo – criação do(no) 

mundo sob o olhar da hermenêutica821  decorrente da invasão da filosofia da 

linguagem também do mundo direito de autor é preciso interpretar os direitos 

pessoais de autor sob este olhar filosófico. 

Deve ser analisado, por exemplo, se faz sentido a criação manter-se 

inédita num mundo em que se observa uma menor participação da escolha cada 

vez menor por parte do sujeito-criador inserido no processo criativo. Ou melhor, 

na difusão do processo criativo. O direito de inédito talvez fosse acentuadamente 

mais radical para que uma reanálise dos direitos pessoais começassem por ele. 

Mas talvez o direito de arrependimento ou o de modificação822.  

O que indago é se é possível que seja atribuído um direito de 

arrependimento a aum autor que sabe e tem plena consciência de que uma vez 
                                                

820 Como Branco Jr. e Miguel Jost, para citar alguns. 
821 Portanto, também no ato de criar. 
822 Lei 9610/98. Direito de modificação: Art. 24.  V - o de modificar a obra, antes ou depois 
de utilizada; Direito de retirada ou arrependimento: Art. 24, VI - o de retirar de circulação a 
obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou 
utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem. 
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que seja disponibilizada sua obra este perderá qualquer possibilidade de controle 

com o objetivo de ser reformulada num futuro, uma vez que seja disponibilizada 

e ingresse (ou saia de sipelomundo da tecnologia). É possível que, do ponto de 

vista filosófico, o sujeito-criador esteja diante de um paradoxo decorrente da 

sociedade tecno-comunicaiconal que é: ao disponibilizar a obra ao público, o 

sucesso e o êxito desta obra não mais permitam a sua modificação posterior, não 

por umcaráter de impedimento na atividade que corresponderia a esta 

modificação, mas por uma impossibilidade da nova obra em suplantar a aversão 

anterior, por assim dizer. O sucesso e a divulgação afastariam a possibilidade de 

modificação ou arrependimento. Ou ainda, uma obra que tenha sido objeto de 

modificação por meio do exercício do direito modificação, naturalmente 

conviveria com a sua versão anterior.  

Observe-se com atenção que não proponho, necessária e 

concretamente, que o direito de arrependimento deixe de ser aplicado ou 

aplicável. Isto seria uma difícil se não impossível concepção também pela 

presença dos referidos direitos nos instrumentos normativos, mas indago se não 

passa a ser uma “regra implícita”, metaforicamente uma espécie de “risco do 

negócio” do processo criativo que este implica em um esvaziamento da ordem 

fiosofica de parte dos direitospessoais de autor, com exceção, obviamente, do 

direito de paternidade que é uma verdadeira projeção ou representação da origem 

da obra823. 

Os direitospessoais de autor devem ser analisados sob o prisma do 

sujeito-criador, que  é o centro subjetivo da discussão. Se a conclusão for pela 

inaplicabilidade de um direito de arrependimento ou de modificação porque no 

processo criativo se alcançouuma noção da concretude e impossibilidade destes 

fatos, a filosofia, ao invés de fortalecer a posição do sujeito-criador, neste 

momento, irá enfraquecer o direito que lhe seja aplicável. Não é o mesmo que 

dizer que uma vez que uma obra seja disponibilizada na internet ela passe a ser 

livre. Isto etá claro que é um equívco e pode ser revertido num mantra 

performático de mal gosto e pouca racionalidade, de incipiente conclusão de 
                                                

823 O conteúdo da origem da obra e da sua relação com o sujeito-criador seriam suficientes 
para análises bastante densas que não caberiam nete estudo. 
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baixo nível intelectual.Não é esta a colocação que faço. O que indico, insisto, é se 

no ânimo do sujeito-criador passa a existir um sentimento, uma sensibilidade, 

uma espécie de“registro de percepção” capaz de indicar que o direito que lhe cabe 

em decorrência da sociedade tecno-comunicacional decorre dos valores 

patrimoniais inerentes à obra e de que a origem desta deve ser salientada como 

forma de garantir a origem cultural como elemento de formação do próprio ser 

humano, considerando o fato de que a nossa cultura ocupa o espaço deixado para 

trás por nossa ancestralidade. 

Não conseguimos apontar quem são nossos bisavós, mas 

conseguimos apontar onde nascemos, o que comemos, o que ouvimos e lemos. E 

por isto, temos que dar nome a esta origem cultural. Por isso, devemos cuidar de 

proteger o direito pessoal de paternidade e suas intercorrências. 

Quanto aos demais, somente se devem manter se chegarmos à 

conclusão de que eles estão inseridos no processo criativo como tal, como parte 

do círculo criativo emque está o sujeito-criador. Se aí está presente o ideário dos 

direitos pessoais/morais de autor, então eles ainda fazem sentido. Se não estão, 

tudo deve ser reavaliado. Reavaliado não significa desprezado, somente que haja 

um compreensão se o valor intrínseco a tais direitos ainda encontra-se vivo. 

Ou, visto sob outro ângulo, uma diminuição dos direitos 

morais/pessoais poderia influenciar no processo de gestação criativa? Esta é 

apergunta que me parece fazer sentido, muito mais do que hoje, até onde se pode 

ir na proteção do sujeito-criador. E, curiosamente, uma ampliação para um 

catálogo numerus apertus dos direitos morais/pessoais talvez fosse uma solução 

interessante. Curiosamente a abertura poderia significar que somente com 

violações efetivas da figura do sujeito-criador seria justo atribuir-se a violação 

dos direitos morais/pessoais. O incômodo desta posição (que insisto, parece 

paradoxal) seria deixar ao arbítrio do Poder Judiciário as decisões de direito de 

autor o que corresponde sempre  um perigo mais acentuado, considerando o fato 

de que os temas que se referem a esta categoria não fazem parte do universo de 

decisões que permeitam o imaginário dos julgadores e, além disto, não são tão 

presentes a ponto de criar um modo de decidir acentuadamente fortalecido em 

termos jurisprudenciais e, mais grave, muito menos ainda no que se refere a 
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criação de uma jurisprudência acentuadamente filosoficamente amparada no caso 

do direito de autor.   

O que proponho não decorre de razões econômicas ou por questões 

pragmáticas diretas, somente indiretas, ou por ricochete, quando o pragmatismo 

da impossibilidade de controle influencia o sentimento criativo do sujeito-criador 

ou o modo que ele cria ou difunde a obra. 

Reflexões, inclusive sobre o que jea parece assentado em razões 

definitivas, são sempre válidas.  

 

7.2.2. O esvaziamento da figura do sujeito-criador como autor e 

uma supervalorização do intérprete. 

Na compreensão do espaço ocupado pelos direitosde natureza pessoal 

há uma tendência inclusive, entendo, a se perder o controle do processo criativo 

como fonte primordial das análises do direito de autor. E mais, há uma tendência 

observável de esvaziamento do processo autoral em muitas atividades, com a 

maior valorização e predominância do intérprete sobre o autor, caso já observável 

na música, em que os compositores são em geral muito menos conhecidos do que 

os intérpretes, o mesmo ocorrendo com o audiovisual, com a supremacia da 

projeção dos atores sobre autores e diretores, por exemplo. 

Isto ocorre porque sempre que se vincula a necessidade do uso da 

imagem no conceito da atuação artística como fundamento para a manifestação 

artística, para a interpretação ou para a autoria, destaca-se a figura do intérprete 

em detrimento do autor. 

Veja-se que no caso de escritores, roteiristas, diretores de cinema e 

TV, artistas plásticos, dramaturgos, poetas, a presença da imagem do criador não 

é necessária, podendo ocorrer por uma atuação como celebridade do mundo das 

artes o intelectual ou simplesmente por uma curiosidade do seu público. 
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Neste sentido, como há uma tendência na sociedade tecno-

comunicacional em valorizar cada vez mas a comunicação audiovisual em 

detrimento, por exemplo, das letras no que se refere à discursividade824 , há 

também uma tendência em promover um esvaziamento da figura do artista que 

não seja alçado a condição de personalidade que possa participar das relações 

interpressoais audiovisuais. Antes de tudo, devo deixar evidenciado que não se 

trata de um entendimento que eu seja favorável ou não, trata-se somente da 

percepção e constatação pelo processo de observação. 

Este (possível) esvaziamento se dá também pelo fato de que a 

interpretação, como está voltada à relação com a imagem,possui mais 

recursos de mantença como estrutura criativa. A interpretação vincula o uso 

                                                
824 O desinteresse pela leitura e pelo discurso literário decorre do protagonismo evidenciado 
na sociedade tecno-comunicacional, Não obstante o fato de que a tecnologia trouxe 
acentuados avanços no sentido da possibilidade de acesso à cultura, à difusão de ideias e de 
obras e mesmo de participação interativa no processo criativo ou decisório sobre a criação 
alheia (interatividade em programas de TV, por exemplo) também há de se salientar que há 
um estrangulamento do interesse das novas gerações no que se refere ao processo de 
formação de novos leitores e da leitura como elemento cutltural formado do ser humano. 
Não digo, nem acredito, que o livro deixará de ser um elemento fundamental da cultural, coo 
se indicou sobre o cinema, com a chegada da televisão ou dos eventos ao vivo com a 
chegada das gravações e gramofones. As emoções sentidas são diferentes, o que justifica 
uma concomitância na sua existência. A questão aqui porém, e que se está formando uma 
sociedade voltadas às informações rápidas de grande volume de informação, o que não 
significa, de modo algum, densidade de conhecimento. As mesmas pessoas que se 
interessam por comer somente fast food, que iniciam e terminam suas pesquisas de temas 
relevantes pelo Google ou pela Wikipedia são as que não possuem interesse em nenhuma 
discrussividade mais acentuada. Hoje, um parágrafo virou um abismo e um livro de cem 
páginas uma bíblia inacessível. Um conto breve se tranforma em um tratado de física 
quântica. A dificuldade que pode decorrer da falta de discursividade é um problema que, 
possivelmente, vai assolar as próximas gerações, independentemente da manutenção da 
existência da literatura como forma de comunicação e arte e do livro como suporte físico do 
conhecimento. Não digo que deve se estimular a popularização na sociedade contemporânea 
do Homem sem Qualidades de Tobert Müsil ou da Canção do Carrasco de Norman Mailer, 
mas uma leitura do Conto do Canário de Machado de Assis já faria bastante diferença. O 
drama da literatura como forma de expressão na sociedade tecno-comunicacional não é 
necessariamente o seu epílogo, mas corresponde a um situação que merece observação com 
atenção no que se refere ao novo público de leitores a ser firmado e como medida de extrair 
esta ausência de discursividade que poderá influenciar na forma de se comunicar brevemente 
e, no mais, pode conduzir à construção de que o conhecimento é incipiente como as 
informações cotidianas circulantes pelas redes sociais. Sollers por exemplo, é da opinião de 
que  [...]atualmente a literatura é como um rádio que emite no vazio, uma vez que os 
Estados Unidos terão apenas 100 mil leitores. É preciso não esquecer que a leitura é uma 
arte, um músculo da palavra, do sopro e da voz que deve ser constantemente exercitado. 
[...]. SOLLERS, Philippe. Que futuro para a literatura? In: As chaves do século XXI. 
Piaget. Lisboa, 2000. p. 248. Por outro lado, em defesa sa literatura, pode-se indicar que 
nunca se editou tanto no mundo quanto nos últimos anos. Ver Robert Darnton no Programa 
Roda Viva de 24/09/09  disponível no Youtube em 
http://www.youtube.com/watch?v=MKOxc6x3yeU acessado em  05/02/14.       
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da imagem comprovando a sua origem, pela possibilidade evidenciada de a 

mesma ser identificada. A voz de um cantor sempre será uma voz identificável. 

A imagem de um ator será sempre a sua imagem, sem a possibilidade de 

falseamentos e indicações imprecisas da origem do processo criativo. Neste 

particular caso dos atores, isto contribui, inclusive, para que a manifestação 

corporal em que ela se plasma, de uma ou outra forma se confunda com a figura 

representativa da interpretação. 

Por outro lado, um compositor de obras musicais não se manifesta 

senão com o seu intelecto e sua capacidade criativa, bem como o escritor, eisto 

pode ajudar a afastar o controle da autoria como processo criativo, pela ausência 

dos avanços tecnológicos comprobatórios da atuação. E este fator, como se pode 

imaginar, pode ser muito grave. 

No mais, todas as concepções indicadas pelos grupos mais 

libertarianistas, não obstante sejam muito radicais ao não permitirem um processo 

concomitantemente criativo entre novas formas de autoria (colaborativa, por 

exemplo) e a forma individual reconhecida como tradicional possuem uma 

pequeno matiz altamente significativo que é a ausência de espaço para o processo 

criativo individual. 

Como se a individualidade fosse cada dia mais invadida pela 

coletividade, como se o processo reflexivo fosse tomado por uma participação de 

toda a qualquer pessoa no processo de interpretação-criação do mundo. 

Entendoporém, que estas reflexões precisam de mais tempo e maturidade, e que o 

aspecto tecnológico de relação entre o processo de origem esvaziada da criação, 

mas por razões pragmáticas, é que seria o grande responsável por este 

redireciomento do protagonismo autoral. 

A ausência de capacidade dissertativa; o avanço tecnológico (que 

inclusive conduz à referida ausência, inclusive); a relação entre imagem e 

participação no processo criativo; o esvaziamento ético da figura do sujeito-

criador; a invasão do audiovisual como elemento cotidiano das atividades 

humanas e a indevida resistência contra a concomitância entre o sujeito-criador 

visto como tradicional e o “novo” autor (ou novo “não autor”), enfim, todos estes 
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elementos indicam uma mudança de foco da centralidade criativa, a qual já 

se acentua no cenário musical825. 

Em outras atividades, o autor (sujeito-criador) perde o protagonismo 

por distintos fatores, muitos dos quais baseados na concepção historicamente 

aritificializada que foi atribuída a sujeitos aos quais se quis posicionar como se 

fossem o sujeito-criador. Que pretendo agora recuperar. 

Uma parte do protagonismo perdido por parte do sujeito-criador em 

detrimento de outros titulares os quais defendem a bandeira de titulares de direito 

de autor tornando nublada a noção de subjetividade autoral (e não de 

titularidade) decorre da essência mais mercantilista e pluriparticipativa so sujeitos 

que participam do processo criativo, como é o caso de atividades inerentes à 

programas de computador, bases de dados, aplicativos, jogos eletrônicos, 

arquitetur.Já, por outras, o foco passa pelo desconhecimento ou desinteresse pela 

figura dos artistas, como é o caso dos artistas plásticos, que não são em geral, 

conhecidos do grande público. 

Como o processo criativo é também comunicação, e como a 

comunicação esta audiovisualizada a caminho de uma audiovisualização 

(possivelmente  em grau adiantadamente) excludente das narrativas literárias e 

dissertativas, o espaço ocupado pelo autor literato, aquele acusado de ser 

excessivamente romantizado no surgimento do direito de autor já vem sendo 

questionado por si só há muitos anos e um certo tiro de misericórdia pode estar 

por vir, com a sua completa desvalorização como sujeito-criador, seja pelo 

esvaziamento artificialmente provocado pelos combatentes do processo criativo 

individualizável, mas, por outro lado plenamente defensável como protegivel por 

direito de autor pela hermenêutica que ora proponho). 

É relevante e urgente que se compreenda que a fgura central do 

processo criativo é o sujeito-criador. Neste fundamental aspecto, o autor, aquele 

que ingressa no círculo-criativo e dele extrai a obra, a criação em sua essência.  

                                                
825 . (de música popular – aqui e´a definição mais padrao). 
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Importante salientar este fato no sentido de afastar concepções 

contemporâneas que possam encontrar fora da figura do sujeito-criador, os 

elementos  essenciais para o processo criativo e para o desenvolvimento artístico 

e cultural dos povos. O sujeito-criador, visto pelos pensadores sob o nome de 

autor, é o desenvolvedor do processo criativo na sua essência e o direito de autor 

deve atender à ele, pois esta é a sua finalidade. 

O direito de autor deve ser compreendido como arquitetado para este 

sujeito, respeitando os demais sujeitos–criadores, mas convém ficar atento às 

modificações da sociedade tecno-comunicacional, pois a celeridade das mudanças 

de rumo da contemporaneidade pode ser traiçoeira aos destinatários primeiros da 

proteção autoral. 

Que fique claro que não defendo o esvaziamento da figura do autor 

nem mesmo uma supervalorização dos intérpretes, mas enxergo este 

posicionamento na sociedade tecno-comunicacional pelos fatores indicados e ele 

deve ser observado com a devida atenção. 

7.2.3. A concentração do conhecimento e o consequente 

afastamento da figura do sujeito-criador. O desalojamento do sujeito-criador 

na produção acadêmica. 

Como já pude demonstrar, em vários setores e circunstâncias que 

historicamente se explicam, e por razões diversas, o posicionamento do autor vem 

sendo substituído na sua centralidade por titulares de direito de autor ou 

representantes de interesses de autores. Esta centralização, que em verdade 

corresponde a um “esbulho filosófico” da condição de centralidade do sujeito-

criador não foi ocasional, mas sim premeditada por grandes corporações e 

entidades de gestão coletiva ao longo de muitos anos. 

Na contemporaneidade, além destes há um novo e acentuado perigo, 

que é a presença das figuras empresariais que pretendem concentrar o 

conhecimento, como foi exatamente o caso do projeto desenvolvido pelo Google 

para digitalizar os livros existentes, numa espécie de aprimoramentro para 

enclausuramento e digitalização do conhecimento. Ora, um único banco de dados 
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geral de conhecimento científico (ou algo parecido) seria uma catástrofe pela 

concentração acentuada de poder no nome de uma empresa826.  

Ou seja, se não bastasse o esvaziamento da figura do autor (que 

pretendo que seja re-observada sob o prisma da sua condição de sujeito-criador 

na hermenêutica criativa) pelas diversas razões que vem sendo observadas, há um 

esvaziamento do conceito de trazer algo ao mundo disponível, pois até mesmo 

grandes bancos de dados parecem substituir o intento de trazer algo do mundo 

sensível para o perceptível. 

O problema de concentração de conhecimento afasta a importância de 

um sujeito-criador isoladamente, pois ele é substituído pelos outros, que aceitam 

uma submissão a regras de mercado. Veja-se, por exemplo, a concentração do 

conhecimento por algumas editoras, tais como a Elsevier827que possui os direitos 

de autor de incontáveis revistas científicas e, portanto, de parte da produção 

acadêmica mundial828. 

Ora, o acadêmico precisa publicar nas revistas acadêmicas e necessita 

de espaço para ter reconhecidas as suas pesquisas. Para tal, precisa se submeter às 

regras das publicações (o que por si só não é um inconveniente de ordem 

econômica) mas acaba, gratuitamente: escrevendo, publicando, participando de 

                                                
826 Ver a este respeito, a organização promovida nos Estados Unidos da América e na Europa 
para a consolidação do projeto de digitalização de obras em bibliotecas universais, tais como 
a Europeana (www.europeana.org )  e a Digital ____ Library www). Ver também a respeito 
do caso Google o livro de Robert Darnton ____ . Também, para elucidação do caso com 
alguns detalhes, ver a entrevista de Darnton ao Programa Roda Viva disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=MKOxc6x3yeU e realizada no dia 24 de setembro de 
2012. 
827 Endereço eletrônico www.elsevier.com/ No Brasil: http://www.elsevier.com.br . 
828 As principais revistas científicas (especialmente da área médica e correlatadas) fazem 
parte do seu negócio, promovendo uma concentração de poder e conhecimento que 
evidentemente gera acentuado descompasso no setor de periódicos de diversas áreas. O 
grupo editorial possui em seu escopo, revistas científicas e bancos de dados de grande relevo 
para a comunidade científica: The Lancet (http://www.journals.elsevier.com/the-lancet/); 
Clinical Key (https://www.clinicalkey.com/ ); Geofacets (Ver, no endereço da Elsevier, o 
vídeo de apresentação dos serviços Geofacts, mapas geológicos de qualquer parte do mundo: 
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/about-geofacets); Pharmapendium 
(https://www.pharmapendium.com/;jsessionid=89FD1C2F485656212137F079F721B80D) ; 
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) ; Cell (http://www.cell.com/) ; Scopus 
(http://www.scopus.com/home.url) ; CPM Care Points (http://www.cpmrc.com/cpm-
carepoints-emergency-2/ ) e outros.    
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conselhos editoriais sem qualquer remuneração. Por outro lado, as empresa 

alcança lucros da ordem de bilhões de dólares. 

Do ponto de vista econômico, o problema não é a simples 

concentração de poder econômico, mas o fato de que quem “produz o conteúdo”  

é o sujeito-criador que, posteriormente, terá que pagar (metaforicamente) pelo 

acesso às suas próprias obras posteriormente, pois como pesquisador necessitará 

ter acesso a publicações científicas diversas. 

A gravidade do processo e esta espécie de curto circuito acadêmico 

já levaram a que a Universidade de Harvard por exemplo, uma das mais 

prestigiadas do mundo, aconselhasse a seus pesquisadores a publicar seus textos 

sob a forma de publicações abertas, denominadas open source829. 

O descompasso está em que as grandes editoras científicas aumentam seu 

lucro de forma totalmente desproporcional não simplesmente em detrimento de 

um lucro que poderia ser atribuído aos sujeitos-criadores, mas dificultando ou 

cobrando demasiadamente caro para que este mesmo material chegue as mãos 

dos próprios pesquisadores. Ou seja, enquanto um sujeito-criador só tem como 

negociar suas próprias obras (que corresponde a um valor ínfimo) num varejo 

quase desprezível, as grandes corporações acabam por negociar no maior atacado 

possível estas mesmas obras e contra o próprio “produtor” destas obras que é 
                                                

829Em 17/04/12 a Universidade de Harvard comunicou ao membros de seu corpo docente 
que os valores pagos a título de assinaturas eram insustentáveis: 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448. Ver 
também a divulgação da referida notícia em outros endereços eletrônicos: The Guardian: 
http://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-
prices; Infospace: http://infospace.ischool.syr.edu/2012/05/29/academic-journals-are-too-
expensive-for-harvard-elsevier-is-mega-greedy-and-why-this-stinks-for-future-librarians/ 
Slahdot: http://news.slashdot.org/story/12/04/24/1816217/harvard-journals-too-expensive-
switch-to-open-access Tehcland: http://techland.time.com/2012/04/26/if-harvard-cant-
afford-academic-journal-subscriptions-maybe-its-time-for-an-open-access-model/ ; 
Occamstypewriter:  http://occamstypewriter.org/scurry/2012/04/23/harvard-we-have-a-
problem/ A este respeito, ver também a entrevista para o Programa Roda Viva do Prof. 
Robert Darnton, diretor executivo da biblioteca de Harvard, realizada em 24/09/09  
disponível no Youtube pelo endereço: http://www.youtube.com/watch?v=MKOxc6x3yeU. 
Segundo Darnton a biblioteca da Harvard gasta por volta de US$ 40 milhões de dólares por 
ano em aquisições entre livros em papel, livros e artigos cientícos digitais, acesso a bases de 
dados, entre outros, sendo que cerca de US$ 7 milhões exclusivamente para o acervo digital. 
Também indica o professor que desde 1980 até a atualidade houve um aumento nos valores 
cobrados pelas principais editoras do setor de até 400 %, enquanto que o aumento dos preços 
ao consumidor teria sido somente da da ordem de 70 %. (entrevista a apartir do 
minuto16:40”). 
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justamente o sujeito-criador!Este fato é profundamente desigual e, do ponto de 

vista da hermenêutica da criação artística, mostra um descompasso e 

posicionamento cruel e desigual do sujeito-criador no espaço que ocupa, 

impossibilitando parte do exercício de sua própria atuação como pensador. 

Enquanto o sujeito-criador tem para dar à sociedade somente a ínfima parte que 

lhe cabe, as grandes editoras cientificas negociam no atacado o conteúdo dos 

sujeitos-criadores “vendendo” para eles próprios, o acesso às obras de colegas 

acadêmicos. Trata-s de uma espécie de “pacto colonial acadêmico” amparado 

pelo direito de autor que, evidentemente, não deveria estar presente neste circuito 

desviante. Este desequilíbrio desaloja a lógica, desafia o bom senso e ofende a 

estruturação do direito de autor como categoria protetiva do sujeito-criador. 

Não seria absurdo advogar uma imposição legal de direitos de remuneração ou de 

garantias de acesso ao conhecimento por parte do produtor do conhecimento. Ou 

seja, ou bem se garante o pagamento proporcional de valores aos sujeitos-

criadores que participam no processo ou mesmo se lhes garante plenamente o 

acesso ao banco de dados dos quais suas criações fazem parte. São hipóteses a 

serem pensadas prudentemente e com alguma celeridade. 

7.2.4. Concomitância entre o “sujeito-criador tradicional” e um 

“novo sujeito-criador” e as obras derivadas. 

Analisarei alguns elementos referentes ao olhar da hermenêutica 

sobre a concepção da ideia de sujeito-criador e sua concomitância entre “duas” 

figuras de direito de autor e algumas reflexões que se referem a estes elementos e 

as obrasderivadas. Assim, temos que efetuar uma leitura sobre a possibilidade de 

existência de um “sujeito-criador tradicional” e de um “novo sujeito-criador” e, 

mais que isto, se efetivamente existe a possibilidade de concomitância na 

existência destes. 

Ora, veja-se, neste sentido, o conflito entre a proteção que se faz às 

obras e a possiblidade de re-criação, tão em voga na sociedade tecnológica que 

hoje nos ocupa. 
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Visto sob o enfoque do direito de autor tradicional, o remix, o mash-

up ou outras formas de re-criação são violadoras do direito de autor. São ofensas 

que devem ser coibidas por atentatórias do direito de autor. 

Ocorre, porém que se está diante de uma circunstância de reavaliação 

do sujeito-criador. 

Na sociedade hodierna, o sujeito-criador não está isolado do mundo. 

O sujeito-criador, potencialmente, não é o gênio isolado que de tempos em 

tempos irá surgir no mundo. São todos os que participam da circulação e fomento 

cotidiano da criação, como também participam da distribuição e circulação de 

obras, pois uma parcela cada dia mais significativa da população vai se tornando 

possuidora de aparatos tecnológicos que permitem a criação (e recriação) a cada 

momento. 

O ferramental tecnológico da contemporaneidade não possui 

nenhuma relação com o grau de desenvolvimento tecnológico do século XVIII, e 

sendo muito remumido, posso afirmar que estava reduzido no que se refere a 

inovações tecnológicas, à imprensa e seguidamente às gravações sonoras 830 . 

Neste sentido, a potencialidade criativa831 hoje está em todas as pessoas com mais 

possibilidade de ser atendida pela tecnologia contemporânea. Com a quantidade 

de novos aparatos que possibilitam criações sob diversas modalidades criativas, 

qualquer pessoa pode criar num universo mais amplo de produções. Isto não quer 

dizer que não havia possibilidade de criação de outras obras de origem, diga-se, 

mais tradicional, como seriam as obras literárias, fomentadoras, inclusive do 

direito  de autor. Simplesmente se deve compreender que atualmente há uma 

maior leque indutor do processo criatvo-produtivo, ainda que de obras de 

tecnologia mais avançada do que literária, como de audiovisual ou fotográfica, 

por exemplo. O fato de existir uma potencialidade de uma câmara digital que 

permita a produção cotidiana de fotografias e vídeos dea a dimensão desta 

questão. O mesmo ocorre com programas de computadore e aplicativos que 

permitem gravações sonoras com tanta qualidade técnica. 
                                                

830 O gramofone surgiu no final do século XIX, em 1888. 
831 Que naquela ocasião estava efetivamente um pouco vinculada à figura do gênio criador, 
literato, compositor, artistas plásticos ou atuante numa seara muito mais limitada. 



 
 

662 
 

Ou seja, diante de tudo isto, é importante levar em consideração que a 

tecnologia abre o leque para o processo criativo, seja pela potencialidade 

decorrente da maior quantidade de sujeitos-criadores, seja pela maior 

possibilidade de criações, como consequência do maior desenvolvimento 

tecnológico. Esta circunstância tem alto significado para o direito de autor e, 

entre outros fatores, pode conduzir a uma existência de dois modos em que se 

pode projetar a figura do sujeito-criador, um mais tradicional (ainda existente e a 

plenos pulmões) e outros mais dinâmico e vinculado ao processo de avanço 

tecnológico típico da sociedade contemporânea.   

Se isto quer dizer que haverá obras geniais como se constuma 

conceber que havia antigamente, é um outro problema, pois esta discussão de 

mérito não está em causa. O que efetivamente está em causa é potencialidade de 

uma circulação criativa por assim dizer. Isto significa dizer que o sujeito-criador 

é o consumidor, é o destinatário das obras circulantes, ele mesmo atuante no 

processo criativo.832. 

Ou seja, a criação das obras e a sua circulação potencial fazem surgir 

uma possibilidade (que alguns vem apontando) para um rompimento 

paradigmático evidente que conduz aos seguintes fatores:  

1 - confusão entre o sujeito-criador e o destinatário da criação, pois 

aquele que recebe a criação, quase instantaneamente pode ser um re-criador, além 

do fato de que criador já o é; 

2 –percepção por parte do sujeito-criador de que, uma vez que ele 

disponibilize suas obras por meios tecnológicos possam efetivamente circular 

pela sociedade, ele perde, desde já o controle sobre sua criação.  

Ora, se o conceito de criação foi ampliado tendo como sujeito não 

mais o gênio criativo, mas qualquer um sujeito atuante na sociedade, a obra passa 

a ser passível de criação por parte de uma coletividade muito maior de pessoas. 
                                                

832 Esta confusão entre o emissor da informação e receptor venho já indicando desde o ano 
de 2001. Na ocasião porem, não havia se alcançado um grau de desenvolvimnto tecnológico 
que possibilitasse, por exemplo, a confecção de gravações, fotos e hoje, vídeos, inclusive 
com a possibilidade de processos de pós produção quase imediata. 
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Como processo criativo, seja pelos aparatos, seja pela circulação. A tecnologia 

portanto, possibilitou isto. Não se pode afirmar, porém, se haverá com este 

movimento revalorizações estéticas, de escolas e estilos e, ainda mais, de 

produções qualitativamente relevantes. 

Ocorre, porém, que não é a própria ofensiva tecnológica que induz a 

uma reapreciação do conceito de criação e consequentemente do sujeito-criador 

que conduza a uma reavaliação do direito de autor. O sujeito-criador enquanto 

gênio criativo, ainda esta presente. Pode ser encontrado. Aliás, estamos sempre a 

procura de novos gênios criativos em todos os setores da sociedade e é muito 

bom que seja assim e que vez por outro o encontremos. Este sujeito-criador pode 

ser um indivíduo, ou uma coletividade de indivíduos, mas buscamos 

individualizá-lo quase sempre em nossas mentes. A criação, porem, também pode 

ocorrer com excelência nos rumos tecnológicos e de outras áreas que não a das 

artes e das ciências. 

Ocorre, portanto, que hoje há um concomitância existencial daquele 

gênio individual criativo, o sujeito-criador idealizado no século XVIII, mas 

também dos criadores menos imponentes na busca por um resultado criativo, 

talvez até porque não dizer, menos denso. O avanço tecnológico coloca todos 

nesta concepção de sujeitos-criadores em potencial. Isto ocorre por meio da 

existência de aplicativos para smart phones, redes sociais, eficiência tecnológica 

e diversos outros elementos que conduzem a isto. 

Assim, se há uma concomitância entre o sujeito-criador apontado no 

século XVIII e um outro sujeito-criador da nova sociedade na contemporaneidade 

tecnológica, o direito de autor deve contemplar esta dupla circunstância 

existencial, sem tratar de modo desigual cada um destes sujeitos-criadores. 

Esta equalização ocorre exatamente pela constatação filosófica de que 

o sujeito-criador pode ser o sujeito-criador idealizado sob o viês romântico mas 

pode não ser, e a concomitância se evidencia. O que isto significa diante de todo 

o problema da supremacia tecnológica em detrimento de quaisquer outras 

circunstâncias de análise? 
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Em primeiro lugar, não se pode argumentar que o direito de autor 

deve deixar de ser aplicado por uma impossibilidade de controle do fluxo das 

obras e, portanto, da sua re-criação, transformando-se em obras derivadas, obras 

que ja foram primígenas e inclusive outras obras derivadas. A resposta do Direito 

não pode ser a impossibilidade de aplicabilidade. Se assim o fosse, bastava uma 

guerra para alegação de que os direitos humanos são inaplicáveis, por 

impossibilidade de que fossem alcançados naquele território. Isto é uma falácia 

densa e acentada em impropriedade filosófica de alto grau. Por outro lado, é 

verdade que a filosofia do direito de autor pode conduzir, neste particular caso, a 

uma eficiência pois o seu resultado efetivamente seria pragmático, para os que 

defendem uma flexibilização do direito de autor para os processos criativos. 

Veja-se que, ao criar, o sujeito-criador caracterizado hoje mesmo 

como gênio setecentistaou o sujeito-criador ordinário, no sentido da sua presença 

criativa somente em decorrência dos estímulos consequentes da sociedade tecno-

comunicacional, sujeito-criador este que recebe um vídeo pelo aplicativo 

whatsapp e imediatamente o processa de outra forma. Ou o sujeito-criador que 

faz uma versão de uma obra musical de sucesso e disponibiliza numa rede de 

compartilhamento de obras. Tudo isto faz com que este mesmo sujeito-criador vá 

se modificando como partícipe do contexto cultural e perceba que o processo 

criativo não pode estar totalmente encerrado na sua existência visto que ao criar, 

já está ciente de que a sua criação poderá ganhar o mundo e portanto, não 

decorrerá do seu uso, necessariamente, uma violação de seus direitos. Neste 

sentido, uma obra derivada, antes de tudo, é uma homenagem, desde que 

não seja violadora de valores que ofendam o seu sujeito-criador. 

Portanto, há aqui uma questão de percepção de um reenquadramento 

da circunstância criativa o que faz com que o sujeito-criador, ao disponibilizar a 

obra, intrinsecamente já permita um uso derivado da mesma, não pela 

impossibilidade tecnológica que lhe é posta, mas pela percepção que esta nova 

sociedade tecnológica conduz a que a sua obra seja circulante. Aquele que 

disponibiliza no Youtube uma gravação de obras musical ou audiovisual de sua 

autoria já tem conhecimento de que, se for do gosto popular, poderá, de imediato, 

influenciar o surgimento de uma série de versões da mesma obra. As regras do 
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jogo, no tocante à possibilidade de criação, mudaram, mas não a resposta 

para uma flexibilização do diteito de autor, no particular caso das obras 

derivadas. Isto ocorreu porque esta flexibilização decorre não da impossibilidade 

de controle, mas da conscientização do sujeito-criador de que as regras de 

distribuição e possibilidade de recriação mudaram e, com isto, ele aceita estas 

condições, do ponto de vista filosófico, ao permitir que a sua obra acabe por 

circular.Este aspecto é oque precisa ser (re)avaliado, qual: seja se efetivamente 

este fato já ocorreu no conceito de percepção do processo criativo. 

Deve ser feita a análise se a sociedade tecno-comunicacional foi 

suficientemente indutora de que o fato de aceitar uma circulação, inclusive e 

principalmente com modificações potenciais e reais sobre sua obra, 

desautorizadamente, consitui uma nova condição de possibilidade para o direito 

de autor.  Esta análise que é uma valoração da ordem da filosofia e, 

acentuadamente parece estar mais bem constituída de uma valoração da ordem da 

filosofia moral. 

Ato contínuo, há que ser feita, portanto, a análise do ponto de vista da 

filosofia do direito de autor e da hermenêutica desta nova concepção do sujeito-

criador, que é exatamente do que estou tratando, fazendo com que se possa 

interpretar o sujeito-criador comtenporâneo, como num sujeito-criador diferente 

do setecentista que também segue estando vivo e presente, em harmônica e 

independente co-harmonia. Do ponto de vista hermenêutico portanto, a relação 

efetiva da criação hoje pode ser percebida mais claramente como também (ou 

principalmente) fundamentada numa relação sujeito-sujeito. Se a criação é 

criação que será re-criada por outro e este outro participará do processo criativo 

como forma de se comunicar, estamos diante de uma nova concepção que dá 

forma criativa a todos as pessoas como sujeitos-criadores potenciais. 

O caminho traçado pela hermenêutica, neste caso, acaba por valorizar 

a ideia flexibilizadora muito mais presente nas tendências libertarianistas, em 

detrimento, efetivamente de linhas mais conservadoras que enxergam em 

atividades como remix, mash-up, versões ou adaptações como violações de 

direito de autor (em gênero e em tese), especialmente no caso de ordenamentos 
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como o brasileiro, com pouca margem de exclusão das violações pelos deficitário 

catálogo de limitações de direito de autor (Artigos 46, 47 e 48 da Lei em vigor). 

Ora, histórica e sucessivamente as próprias legislações contemplaram 

possibilidades de diminuição de aplicações irrestritas de de direito de autor, seja, 

pelo fair use (no sistema de copyright) seja pelas limitações (no sistema droit d’ 

auteur) e mesmo por inclusões também limitativas, como a permissão para 

paródias e paráfrases. 

O que ocorre efetivamente na contemporaneidade é a manutenção da 

ideia de que a obra derivada acaba por ser uma consequência da obra primígena 

(ou de outra obra derivada) e não uma obra autônoma (com esta mesma 

característica de primígena). Esta consideração pode ser percebida, de certa 

forma, como característica sistemática limitadora da circularidade cultural, sendo 

certo que o instituto do fair use parece ser mais eficaz, em gênero, do que o rol de 

limitações típico dos ordenamentos dos países de droit d’auteur.   

A obra derivada hoje é uma consequência necessária ao 

desenvolvimento cultural, ao se observar a sua potencialidade no surgimento 

criativo de novas utilizações por parte de terceiros, o que impõe uma reavaliação 

das leis de direito de autor nesta seara, ao menos para a compreensão desta “nova 

obra derivada”. Eu defendo esta reavaliação, em nome da análise da filosofia do 

direito de autor e da consideração do sujeito-criador. Seria razoável que isto 

viesse a ocorrer. 

Mas, além disso, estou seguro de que o sujeito-criador, que hoje pode 

ainda ser o autor formalmente surgido no século XVIII, profundamente 

individual, denso, profundo, considerando um gênio criativo do domínio das 

artes, da cultura e das ciências, pode coabitar um espaço criativo com um sujeito-

criador de criatividade mais incipiente, de pouca densidade, dinâmico, célere e, 

mais do que tudo, copartícipe da circularidade cultural como agente receptor do 

resultado criativo e, concomitantemente criador, emissor, distribuidor também 

nesta mesma circularidade, possibilitada pelo ferramental dasociedade tecno-

comunicacional. 
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O desafio de uma hermenêutica da criação artística está em apontar 

soluções tecno-jurídicas para a “concomitância” entre estes “dois sujeitos-

criadores” e para a compreensão de um, por dizer algo:uma “nova obra derivada”. 

Quando digo que a hermenêutica deve apontar soluções, afirmo isto 

com a ciência de que este estudo pode fornecer subsídios para as futuras 

construções sistemáticas e dogmáticas do direito de autor, sempre em atenção, 

porém, a que os países estão intrinsecamente relacionados em decorrência de uma 

série de tratados internacionais dos quais fazem parte como signatários e, 

ademais, em suas próprias ordens jurídicas nacionais, o que pode, e efetivamente, 

e, em definitivo, obstaculizar esta nova percepção da criação artística. 

Não obstante, devo insitir que a leitura por parte da hermenêutica que 

enquadra um sujeito-criativo hodierno como ciente da circularidade cultural da 

sua obra e da potencialidade de esta dar origem a muitas outras que lhe sejam 

derivadas, fará com que a ideia sobre o sujeito-criador nascida no início do 

surgimento direito de autor, produza, na compreensão do déficit filosófico do 

direito de autor, um abismo que não permitiria a capacidade criativa, se 

impossibilitasse a que todos fossem potencialmente criativos. Neste sentido, a 

consideração, por exemplo, de necessária autorização prévia para a criação de 

obras derivadas impossibilitaria o processo criativo constante da sociedade tecno-

comunicacional. 

Por outro lado, nesta mesma seara, há de se observar que o avanço 

tecnológico influencia de tal modo o sujeito-criador que haja uma inversão nas 

posições ostentadas pelos diferentes conceitos de sujeitos-criadores, e que o 

“novo sujeito-criador” - partícipe contemporâneo de todo o processo criador-

distribuidor-emissor - seja o que ostente uma posição de protagonista no cenário 

autoral. Sobre este fato não posso dedicar mais do que suposições, considerando 

que tentar “adivinhar” o passado já é tarefa tão hercúlea que impossibilita, por si 

só, qualquer tentativa efetivamente densa, de adivinhação do futuro.  

Agora, a conclusão mais interessante se dá no fato de que a filosofia 

do direito de autor que proponho, pretende indicar o direito de autor como saída 

para a criação mais livre (quando respondo à indagação schopenhaueriana) que 
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poderia ser classificada como conservadora, e esta mesma filosofia do direito de 

autor enquadra as obras derivadas como uma efetiva consequência da obra 

primígena, conduzindo quase que a uma obrigatoriedade na aceitação da 

derivação. 

Se a primeira solução pode ser apontada como conservadora, a 

solução ao segundo caso certamente seria apontada como libertarianista, 

indicando por parte de eventuais detratores destas ideias, uma esquizofrenia da 

minha parte, o que evidentemente não cabe, caso se perceba que efetivamente 

proponho analisar fundamentalmente as justificativas filosóficas com a maior 

densidade que a tessitura do direito de autor pode adquirir quando recebe a 

invasão da filosofia de linguagem na sua estruturação. 

Outro ponto que poderia ser questionado, em especial por outros 

pensadores de linha mais conservadora, seria que a presença de obras derivadas 

poderia conduzir a uma desvalorização do uso das obras originárias, como por 

exemplo, no mercado musical no que se refere ao direito de execução pública. 

Ocorre porém que não há qualquer violação do uso econômico das obras 

originárias, pela existência de obras que sejam derivadas, num aspecto genérico. 

Por outro lado, outras posições mais conservadoras poderiam também 

efetivamenteindicar que a simples derivação de obras seria violação destas, o que 

necessitaria ser analisado do ponto de vista de uma acentuada minúcia, sempre 

porém, dependente da casuística. Neste sentido, uma editora musical por exemplo 

ou um grande conglomerado de titularer de direitos poderia alegar uma violação 

de direito pelo uso, sob a forma de obra derivada, de alguma obra que faça parte 

do seu catálogo. Neste particular caso, há de se salientar que a análise da 

legitimidade tem que ser levada em conta, pois tanto uma editora musical, um 

grande conglomerado do entretenimento titular de extenso catálogo de direitos e 

mesmo uma entidade de gestão coletiva terão que ser observados com a atenção 

devida em decorrência de que na concepção do sujeito-criador não podem 

alcançar a mesma legimitidade que o sujeito-criador. Ora, se a derivação hoje é 

esperada pelo sujeito-criador e ele entra no jogo seguindo as regras, não pode 

alegar, sob o manto da proteção empresarial que não pode impedir que terceiros 
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defendam o interesse que lhes foi atribuído por meio de transmissão de direito de 

autor. 

Neste sentido, em linhas gerais e mesmo sem me querer ater 

demasiadamente considerando que muitas hipótese poderiam surgir, há uma 

acentuada tendência a que se constitua uma futura des-legitimação das grandes 

corporações e entidades de gestão e empresas que representem  interesses dos 

artistas em decorrência de que o sujeito-criador, este sim, estará ciente de que o 

processo criativo, ao ser confrontando com  distribuição tecnológica das obras, 

conduz a uma aceitação, pelas razões filosóficas indicadas, da sua nova posição 

ocupada. 
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CONCLUSÃO 

O menino Felipe, ainda um quase bebê, recém completados três anos, 

começou a cantarolar uma melodia simples, criando, improvisando uma canção, 

com fonemas e palavras meio sem sentido, como seria de se esperar pela sua 

tenra idade. Seu pai, participando do jogo, começou a repetir a mesma canção, 

cantarolando, tentando imitá-la, repetí-la, inclusive no que seria a fantasiosa letra. 

Foi duramente repreendido pelo menino Felipe que lhe disse que não poderia 

cantar a “sua canção”. Seu pai lhe disse que só a estava cantando, ao que ele disse 

que só poderia cantar se ele, Felipe, o autorizasse. O pai então lhe explicou que só 

estava cantando, mas que a canção continuava “sendo dele”. Felipe disse que o 

pai deveria “fazer a canção dele” e cantar, se quisesse. O pai lhe perguntou se 

poderia ser parecida com a “canção do menino” , ao que o menino disse que sim, 

mas que  esta era uma canção dele. E ponto final. 

O diálogo, ocorrido em menos de três minutos, descreve uma série de 

conflitos dos quais participa o direito de autor desde o seu surgimento formal no 

século XVIII. 

Felipe acredita que a canção é “sua”. Tem com ela uma relação de 

pertença que, obviamente, não passa por conceitos como propriedade, 

exclusividade, criatividade, originalidade, ineditismo. Nada disso importa para o 

menino Felipe. O que importa é que ele entende que algo “saiu” dele e que, por 

isso, lhe pertence. A relação de pertença que ele sente é da ordem da filosofia. É 

como ele vê o mundo. O seu mundo ainda pueril no qual o que ele canta é uma 

manifestação sua, uma manifestação comportamental que surgiu de sua 

existência. Ainda que se compreenda que faz parte da naturalidade da idade de 

Felipe estabelecer uma relação com o mundo por meio da pertença 

simploriamente indicada, a narrativa interessa a uma filosofia do direito de autor 

por diversos motivos. 
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De início, pode ser constatado que a noção do menino, somente 

intuitiva - pois ainda se comunica trocando fonemas e letras - indica que, 

diferente do que muito se alardeia, é um exemplo da existência de uma noção 

intuitiva de relação entre sujeito-criador e obra, sem que isto sequer tenha sido 

indicado a Felipe por meio de quaisquer palavras, conceitos ou meras ideias, por 

óbvio. O menino não compreenderia, não possui abstração ou capacidade para tal 

entendimento com apenas três tenros anos. Mas houve uma relação clara, sua, 

com a sua criação, que ele entende, em alguma medida, como sua “propriedade”. 

É o mais próximo que ele pode chegar de algum conceito abstrato, pois afirma 

que a canção é sua, como o são seus brinquedos. 

Por outro lado, Felipe permite que o pai crie o que bem entende, 

desde que não seja a sua própria canção que, afinal, como bem acredita (e sabe) o 

menino, “saiu” dele. 

E, ao mesmo tempo em que indica que há uma noção intuitiva que 

comporta alguma pertença entre Felipe e a “sua” canção, indica que não seria 

razoável crer que não pudesse o seu pai, sequer, cantarolá-la. 

Por outro lado, Felipe interpreta que a canção que compôs é sua, mas 

permite que outras sejam compostas por outros. Não sabe em que medida, pois 

não conhece os conceitos. 

Na sua maior pureza, definiu mais de trezentos anos de direito de 

autor formalmente conhecido. 

E percebeu que parte do que ele “fez” deveria continuar sendo dele (a 

sua canção) e parte poderia ser criado por outro (seu pai). 

Descobriu, aos três anos de idade, o círculo criativo, ainda que de 

forma relativizável e pueril. 

Reitero: Felipe definiu (ainda sem descobrir que o fez) que a noção de 

direito de autor é positivamente intuitiva. Se não do direito de autor que 

conhecemos, de algum direito – conceito que não conhece – ou de alguma justiça 
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que lhe faz alcançar uma relação de pertença com a criação que “saiu dele”. Algo 

o conduz a crer que é assim que se trata a questão.  

Contraditoriamente, definiu que esta noção inclui a intuição de que o 

direito de autor não pode incluir qualquer criação sua, que seu pai talvez fosse 

demasiadamente prejudicado sem poder, sequer, participar da sua brincadeira, ao 

ser proibido de cantarolar a canção “de” Felipe. 

Ou seja, também é uma noção intuitiva de Felipe que ninguém pode 

fazer uso de qualquer parte da sua criação. Esta noção intuitiva lhe é 

desfavorável, por ser demasiadamente restritiva. Aliás, curiosamente, tomando o 

exemplo, alguns autoralistas, defensores de mantras performáticos 

excessivamente conservadores comprovam que as suas concepções sobre o 

direito de autor podem ser as mesmas de um menino de três anos, que, neste 

particular caso, precisaria ser lapidado. 

Por fim, Felipe concluiu, sem saber, que o processo criativo está nele 

e que, se seu pai quisesse, poderia “fazer” (em suas palavras) sua própria canção, 

desde que não fosse a “sua”. Descobriu, em alguma medida, o conceito de círculo 

criativo. 

Com isto, Felipe sintetizou parte da crise do direito de autor 

contemporâneo.   

O que Felipe não sabe é que parte significativa dos estudos que se 

produzem hoje em direito de autor, seja em países de sistema copyright ou de 

droit d’auteur, apresentam o direito de autor em profunda crise. De fato, como eu 

já indiquei neste estudo, o direito de autorfoi eclipsado pelos seus próprios 

fundamentos. 

Aqueles fundamentos surgidos formalmente no seu nascedouro nos 

idos do século XVIII. 

As críticas ao direito de autor são apoiadas no desvio lógico de 

suas funções, que inicialmente continham a proposta de proteger o autor que 

ainda não possuía a percepção de que deveria ser o sujeito-criador. Neste sentido, 
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não havia na gênese do direito de autor um proteção acentuada ao acesso ao 

conhecimento por parte da sociedade. Somente de forma indireta ao apoiar o 

desenvolvimento intelectual como estímulo à criação, mas não como norma com 

esta direção de fomento ao conhecimento. 

A proteção ou o acesso ao conhecimento são ideias que são 

estabelecidas não como função do direito de autor, mas como limites que o 

direito de autor deve possuir no seu estabelecimento como categoria jurídica833. 

Afirmar portanto que o direito de autor tem como função proteger a garantia do 

acesso ao conhecimento não é uma verdade insofismável. Por outro lado, o 

direito de autor não pode limitar o acesso ao conhecimento ou o processo 

criativo, pois deve ser limitado nas suas funções neste sentido. Isto é bem 

diferente de afirmar que ele tem como função garantir o acesso ao conhecimento. 

O que necessita garantir o acesso ao conhecimento e à liberdade criativa é o 

sistema de Direito de um modo geral, mas não exclusivamente o direito de autor. 

Por outro lado, e paradoxalmente, para que serviria a criação intelectual a artística 

senão para o conhecimento de outros? O destinatário do conhecimento pode 

ser o próprio autor, mas fundamentalmente é um terceiro que não ocupa a 

sua própria subjetividade. 

Em muito apertada síntese, a atual crise do direito de autor comporta, 

primordialmente, um conflito em posições marcadas sobre estas ideias, de que o 

direito de autor é excessivamente protetivo e que seria contrário às ideias de 

liberdade de expressão e que poderia impedir o acesso ao conhecimento. Este é o 

principal desenho do conflito, não importando, neste momento, anunciá-lo como 

verdadeiro ou não. Digo isto porque muitas vezes não é o caso, quando emissoras 

de TV ou rádio por exemplo, se negam a pagar pelo uso de obras musicais a 

entidades de gestão coletiva quando são beneficiárias de direitos no âmbito 

autoral como produtoras ou radiodifusoras, por exemplo. Neste particular caso, 

evidencia-se um curto circuito interpretativo da função do direito de autor. 

A presente tese decorreu da percepção do conflito e da sua análise 

                                                
833 O que pode ser observado de forma crítica, como um elemento pernicioso à relação entre 
direito de autor e acesso ao conhecimento, para seu fomento e liberdade criativa. 
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A constatação de que o desenvolvimento das ideias sobre o direito de 

autor, seja na perspectiva filosófica, seja na perspectiva histórica, estava baseado 

em preceitos que, no meu entender, partiam de algumas premissas equivocadas. 

Assim, muitos elementos do direito de autor, como por exemplo o conceito de 

propriedade quase sempre vinculado a este ramo do direito, necessitavam de um 

olhar filosófico.  

 

A justificativa para o desenvolvimento do estudo foi exatamente a 

constatação de que eu ainda não estava convencido de que as respostas e 

justificativas filosóficas para o direito de autor tivessem sido suficientemente 

exploradas do ponto de vista do porquê do direito de autor. 

 

Esta tese, portanto, foi construída sobre este fundamento: de que 

alguns dos elementos do direito de autor necessitavam ser observados sob o olhar 

filosófico da contemporaneidade, especialmente considerando a crise pela qual o 

direito de autor atravessa, mas que a busca pelos fundamentos basilares da ordem 

da filosofia deveriam ser buscados. 

 

Desta forma, no capítulo 1 identifiquei e promovi a análise do estado 

da arte dos fundamentos filosóficos aplicáveis ao direito de autor. Examinei a 

doutrina que promoveu estudos sobre a filosofia e o direito de autor e o 

entroncamento destas áreas do conhecimento. No mesmo capítulo, examinei o 

surgimento histórico do direito de autor levando em conta as suas principais 

normas de direito de autor considerando o surgimento dos seus dois sistemas 

principais: o droit d’auteur e o copyright. Nas análises deste surgimento 

histórico, apresentei o desenvolvimento dos denominados privilégios 

monopólicos de impressão, os antecedentes históricos do direito de autor em 

ambos os sistemas. Também vi como um aspecto a ser salientado apresentar as 

correlações entre a censura e o direito de autor, no início o desenvolvimento desta 

categoria jurídica, como também desde a época da implantação dos privilégios, 

visto que a atribuição de exclusividades para a impressão (fosse na atribuição de 

privilégios ou de direitos) conduzia a um controle das obras a circular. 
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Assim,  enquanto o nascedouro do sistema francês foram as leis 

daquele países surgidas no ambiente revolucionário (1791 e 1793), no surgimento 

do sistema inglês exportado para muitos países o primeiro diploma que se pode 

apontar como lei nacional de direito de autor foi o Estatuto da Rainha Ana de 

1710. Identifiquei os elementos filosóficos que eram atribuídos a cada um dos 

sistemas, cujas críticas foram posteriormente mais elaboradas no capítulo 

seguinte.  

 

Como consequência, apresentei o conceito do que denominei como o 

déficit filosóficodo direito de autor que configura, em linhas muito resumidas, a 

ausência de compreensão e justificativa filosófica efetiva e adequada ao direito de 

autor como área do conhecimento. Já estava evidenciado o referido 

déficitfilosófico. 

 

Assim, no decorrer do capítulo, muitos elementos que ajudam a 

compreender a identidade do sujeito primordial do direito de autor foram trazidos 

à discussão, o que demonstrou a necessidade de identificação precisa deste sujeito 

sob o viés da filosofia, o que conduziu à análise, específica, das modalidades 

filosóficas indicadas como justificantes do direito de autor. 

 

No capítulo 2, analisei as principais escolas ou tradições filosóficas 

anunciadas pelos autoralistas como justificantes da existência e aplicabilidade do 

direito de autor. 

 

De início, cabe indicar, e após estudar os analistas contemporâneos do 

direito de autor, identifiquei que as justificativas mais presentes (e 

tradicionalmente indicadas) eram três: a tese utilitarista (baseada nas concepções 

de  Bentham e J. S Mill), a tese proprietarista fundada no direito natural/laboral 

(teoria do trabalho-propriedade de matriz lockeana) e a tese personalista/moralista 

de matriz kantiana (e também com alguma incidência e influência de Fichte e 

Hegel). Havia outros autores citados, mas estas três linhas de pensamento ou 

tendências eram as mais presentes nas análises autoralistas. 
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A partir da constatação de que tanto os utilitaristas quanto Locke e 

Kant eram os mais citados como ideólogos de uma justificativa filosófica ao 

direito de autor, entendi que cientificamente o mais prudente era analisar, com 

acentuada atenção, os textos indicados, citados e utilizados como justificativas 

filosóficas pelos autoralistas para, analisadas as fontes primárias, eu pudesse 

tomar minhas próprias conclusões sobre a sua aplicabilidade ou não. Quando digo 

aplicabilidade, há de se salientar que me refiro ao fato de buscar compreender se 

as três tendências (por assim dizer) filosóficas eram efetivamente representativas 

de respostas concretas para justificar o direito de autor. Daí pude constatar que, a 

sua maneira, cada tendência filosófica apresentava entendimentos diferenciados, 

e muitas vezes antagônicos, para responder ao direito de autor do ponto de vista 

do olhar filosófico. Todas apresentavam elementos de acentuado interesse. 

Exemplifico indicando que o entendimento lockeano de que o esforço para 

executar um trabalho poderia justificar a atribuição de propriedade é um 

importante elemento de análise das teses do filósofo inglês enquanto que a 

observação de que a busca pela felicidade e o conceito de um bem estar social e 

busca pela menor dor poderiam influenciar as teses fundamentais para o direito 

de autor, sob a perspectiva utilitarista. 

 

Ocorre que é em Kant que observo a maior densidade filosófica para 

justificar e responder ao porquê do direito de autor. Um tanto mais pela revolução 

copernicana e pela filosofia moral do filosofo de Königsberg do que propriamente 

como consequência de seus elementos sobre um ainda incipiente (se tanto) direito 

de autor. Isto porque Kant escreveu um importante texto clássico sobre direito de 

autor (Da ilegalidade na reprodução de livros ) ou, se assim ainda não se pudesse 

considerar que se tratava de “direito de autor” efetivamente, há elementos de 

acentuado valor no texto, especialmente quando Kant diferencia o escopo 

protetivo que deve ser aplicado ao autor e ao editor e, como consequência, 

excluindo o reimpressor não autorizado. 

 

Seja como for, compreendi que as principais teses filosóficas 

atribuídas como a justificativa filosófica para o direito de autor não seriam 

suficientes para construir uma filosofia efetiva ou densa do direito de autor. 
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A esta altura, já verifiquei que para compreender o direito de autor do 

ponto de vista da filosofia que o justificasse seria fundamental identificar o 

sujeito da tutela aplicável, para dizer o mínimo. 

 

A constatação portanto, dentre as mais relevantes na tese foi a de que 

o olhar sobre o sujeito primordial do direito de autor talvez estivesse fora do 

âmbito das análises do direito de autor como área do conhecimento. E, de fato, foi 

necessário iniciar a busca pela compreensão de quem era o sujeito primordial, o 

que efetivei pela análise do sujeito sob o olhar filosófico. 

 

Desta forma, no capítulo 3 analiso e promovo a compreensão de que 

há um sujeito primordial no direito de autor ao qual denominei sujeito-criador e 

que para alcança-lo é fundamental a compreensão de quem é este sujeito sob o 

olhar do desenvolvimento da filosofia. Como consequência, aponto o cogito 

cartesiano como o primeiro rompimento paradigmático para a compreensão do 

sujeito-criador, a revolução copernicana e os elementos da filosofia kantiana 

como segundo rompimento paradigmático e a invasão da filosofia pela linguagem 

no linguistic turn, como terceiro momento, o qual, por sua vez, parece não ter 

sido compreendido pelos autoralistas. 

 

É exatamente na perspectiva do linguistic turn que se faz necessário 

compreender os elementos justificantes do direito de autor, visto que interpretei 

que os rompimentos paradigmáticos anteriores foram fundamentais para a análise 

do direito de autor, mas somente com o linguistic turn se pode alcançar a 

existência do círculo criativo, que efetivamente é o que conduz à resposta do 

porque do direito de autor. 

 

No capítulo 4, portanto, apresento em breves linhas o que se insinua 

como uma hermenêutica da criação artística com uma espécie de conclusão 

prévia sobre a utilização inadequada e ideológica das terminologias copyright e 

droit d’auteur. Seguidamente proponho o desenvolvimento do conteúdo central 

da tese, ao discorrer sobre o círculo criativo e todos os elementos que envolvem 

esta nova concepção que proponho como a justificativa para o direito de autor. A 

compreensão basilar é a de que a criação artística é o próprio resultado 
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hermenêutico da percepção factual (do mundo) por parte do sujeito-criador. E, 

este ato criativo se dá na perspectiva do círculo criativo que denomino círculo 

criativo. 

 

A constatação evidenciada de que as filosofias anteriormente 

indicadas pelos autoralistas configuram-se como espécies de leitos de procusto 

(em expressão sugerida por Streck) auxiliou a compreensão de que algo deveria 

ser alcançado numa concepção filosófica contemporânea. O que os autoralistas 

geralmente propõem, além de aplicar as teses clássicas ao direito de autor, como 

explico detalhadamente no capítulo 1, especialmente em 1.2., são justificativas 

para como o direito de autor contemporâneo deve se comportar diante do novo 

entorno social, em especial em decorrência dos avanços tecnológicos. 

 

Compreendo que há muitas respostas e críticas relevantes ao sistema 

(ou aos sistemas, nas perspectiva da dualidade copyright-droit d’auteur e 

perspectivas de acerto e ajustes de elementos típicos de direito de autor (re-

análise da exclusividade; largo prazo de proteção; excessiva visão comercial do 

direito de autor), mas estas resposta não respondiam a pergunta primeira: por que 

o direito de autor e por que atribuir este direito a algum sujeito? No mais, quem 

seria esta sujeito? 

 

Ocorre que, devo reiterar, dentre as discussões que se apresentam, 

raramente há análises de viés puramente filosófico ou com matiz primordialmente 

filosófico834. Compreendi, portanto, que mesmo as discussões filosóficas sobre o 

direito de autor não levavam em conta a perspectiva da invasão da filosofia pela 

linguagem e, portanto, interpretei que sempre faltava algo na análise desta 

categoria de direito. 

 

No decorrer do estudo indico a contraposição entre tendências mais 

conservadoras e outras de viés mais flexibilizador, às quais denomino 

                                                
834 Com a exceção de poucos autores, como é o caso, na doutrina estrangeira, de Buydens, 
Drahos e Merger em livros e Fisher, Hugues, Hettinger, por meio de artigos. No Brasil, 
Gonzaga Adolfo, Leite e Carboni estão entre os que buscam densidade para responder à 
pergunta do porque do direito de autor. 
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libertarianistas. Apresento, no capítulo 6, as formas por meio das quais se 

apresentam os principais conflitos e , além de indicá-los, aponto modelos 

apresentados como soluções ao direito de autor contemporâneo, tais como a 

função social da propriedade e do direito de autor, bem como o sistema de licença 

Creative Commons. 

 

Aponto o que denomino de mantras performáticos, que é a utilização, 

no direito de autor, de expressões e frases de efeito que, utilizadas fora de 

contexto ou por meio de desvios semânticos, com o fim de fortalecer ou reforçar 

antagonismos, em muito prejudica o direito de autor por afastar a compreensão da 

justificativa filosófica desta categoria, falseando-a, auxiliando a incrementar, 

negativamente o que denomino déficit filosófico do direito de autor. 

 

O capítulo 6 descreve conflitos e soluções sob o olhar de outros 

autoralistas e busca reforçar a necessidade de que o direito de autor seja visto sob 

a perspectiva filosófica da hermenêutica e do círculo criativo como solução para a 

análise conflituosa do direito de autor. 

 

No longo capítulo descrevo como surgem alguns conflitos, como 

estes seriam solucionados e qual a perspectiva da hermenêutica da criação 

artística para a crise contemporânea do direito de autor.  

 

Como consequência da observação desta crise contemporânea, 

proponho algumas análises sobre fundamentos do direito de autor, não somente 

sob a perspectiva da crise, mas como consequência da crise desta categoria de 

direito. 

 

No capítulo 7 alguns elementos são propostos, no que denominei de 

busca por espaços para reposicionamentos de conceitos formadores do direito de 

autor na sua crise do direito de autor contemporâneo. Neste capítulo, apontei para 

uma análise quanto a um elemento chave do direito de autor, a exclusividade e 

uma maior aplicabilidade do direito de remuneração (por meio de uma re-

avaliação pragmática de um direito de autor de cunho patrimonial). Também 
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neste mesmo capítulo levantei a hipótese para uma (re)avaliação pragmática por 

meio de  uma “des-densificação” dos direitos pessoais/morais de autor. 

Como resultado de minhas análises não posso dizer que nutro 

esperanças suficientes para que o direito de autor sofra radicais modificações 

estruturais como, por exemplo, uma renomeação ou reconsideração da expressão 

propriedade intelectual, tão evidentemente consagrada. Também me parece 

evidente a impossibilidade de se reinterpretar com uma precisão histórico-

filosófico-conceitual, o que as expressões inerentes à esta categoria jurídica de 

modo a excluir conceitos equivocados e integrar outros que lhe deveriam ser, 

desde sempre, aplicados. 

Recontar, pois, a história do direito de autor desde outra perspectiva 

na contemporaneidade para uma reestruturação sistemática parece um batalha 

perdida, considerando que o direito de autor já foi historicamente sedimentado 

em raízes imutáveis na sua origem histórica. Melhor dito, efetivamente a sua 

(equivocada) sedimentação sistemática decorre de sua história, mais que de seu 

desenvolvimento inicial. A consagração da expressão propriedade intelectual e a 

existência de tratados, organizações internacionais que fazem uso desta expressão 

exemplificam esta derrota filosófica, por meio da qual uma coisa recebe o nome 

do que “não o é” e se conhece como tal. 

Ocorre que não se pode recuperar fatos históricos. Se tanto, se poderia 

buscar uma compensação histórica de fundamentos positivos ao direito de autor, 

mas isto deve ser examinado com bastante segurança (prévia nas análises) e 

parcimônia, pois também medidas compensatórias podem ser acentuadamente 

desastrosas. Deve-se considerar, porém, à toda a evidência, que o direito de 

autor em uma nova ordem contemporânea mais parece um nascituro 

angustiado. Ainda não se lhe ofereceram melhores condições de vida. Mais do 

que medidas jurídicas compensatórias, proponho reformulações filosóficas, com 

toda a ausência de pragmatismo (no meu entender, mal interpretada) que pode ser 

extraída deste olhar. 

Recontar uma história sob a perspectiva de novas intepretações do 

passado (ou ocorridas no passado) histórico não é possível. O que é possível, se 
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tanto, é uma dedicação a uma eventual descoberta das razões passadas, um 

desvelamentos dos fatos, uma espécie de ato de previsão sobre o passado para se 

compreender o presente do direito de autor e direcioná-lo, ao menos, para que 

alcance um futuro melhor. Este desafio é possível a todos. É o que me impus 

alcançar. 

Antes de tudo porém, deve restar claro que, nas minhas pretensões, 

somente se alcançaria reavaliações, com todos os matizes indicados, sob a 

compreensão de que a hermenêutica deve fundamentar este processo. 

Hermenêutica esta que poderá reavaliar o papel do direito de autor para proteger 

o processo criativo com o equilíbrio que a sociedade demanda e que lhe é justo. 

A impermeabilidade do conhecimento humano abstrato passa a ser 

reconhecível por meio da arte e da ciência, frutos da capacidade intelectual e da 

criação. Como tal, há um merecimento que o direito deve atribuir ao sujeito-

criador que permite a penetração em tão abstrata realidade. Por isso não se pode 

simplesmente abandonar a ideia do direito de autor, que segue aqui revisitado. 

Mas mirá-lo finalmente sob o olhar atento da filosofia e da hermenêutica. 

E, por fim, é necessária a honestidade científica que tenha como 

objetivo alcançar para os verdadeiros beneficiários da sistemática do direito de 

autor: o sujeito-criador, intérprete de sua visão do mundo, e todos os potenciais 

sujeitos-criadores, ouvintes, assistentes, expectadores de uma sociedade que deve 

se basear na criação com respeito ao próximo.  Os atos de dar e receber (também 

no cenário artístico e científico) devem ser amparados pelo respeito e pela 

igualdade, e não por um punhado de regras excludentes que, ao fim e ao cabo, 

beneficiam um restrito de (grandes) empresas e instituições e os valores 

econômicos a elas inerentes (e mantricamente justificados). 

É fundamental, por tudo que expus, compreender que é o direito de 

autor que deve estar a serviço da cultura e não o contrário, ou seja, que a cultura e 

seus processos criativos estejam a serviço do direito de autor. 

Na contemporaneidade do direito de autor se faz necessário alcançar, 

portanto, uma nova revolução copernicana estabelecendo-se a cultura e o respeito 
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à criação no centro do universo, e não como corpos periféricos orbitando à volta 

de um Direito. Somente com a modificação central dos elementos se poderá 

proteger a quem de direito, sustentando-se as criações e permitindo-se o 

surgimento das novas criações. 

Que se chame este direito pelo nome que deva ser nomeado! 

Que se o aponte, como as crianças fazem para indicar aquilo sobre o 

qual não sabem o nome! 

Que se o vista com as cores e nuances que lhe couberem! 

Mas que, no fundo, ele proteja a criação, o sujeito-criador e as poucas 

possibilidades para a sustentação e sobrevivência da humanidade com todas as 

suas dificuldades e complexidades: as artes e as ciências! 
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GLOSSÁRIO. 

CONCEITOS OPERACIONAIS: 

Antes da leitura do texto é importante compreender a utilização do vocabulário 

apresentado. Neste sentido, há, portanto, termos utilizados no decorrer do texto 

que são expressões consequentes de uma concepção autoral que, até onde tenho 

conhecimento, se apresentam pela primeira vez (desvios semânticos, mantras 

performáticos, círculo criativo, etc.); pela primeira vez com o sentido que 

pretendo indicar (sujeito-criador) e outros que, simplesmente, indicam uma 

necessidade de se estabelecer uma devida fronteira semântica no uso estabelecido 

no texto, no meu entender (conteúdo, bem cultural, etc.). Com isso, necessitam de 

breve e antecipação conceitual.  

Por isto, os conceitos operacionais aqui propostos não são 

necessariamente as definições estruturais dos termos indicadas no texto, mas uma 

noção introdutória que possa facilitar a sua leitura, sua (pré) compreensão (se é 

que posso dizê-lo, neste caso) e sua interpretação. Por este motivo, entendi como 

razoável que fosse criado este breve vocabulário como facilitação da leitura em 

decorrência da inter-relação temática que compõe o presente estudo, em especial, 

em respeito ao leitor. São, em alguma medida, indicadores metodológicos e 

antecipações de sentido do que será apresentado pelo autor. 

Eventualmente, para uma melhor compreensão e análise do texto em 

si, as definições dos termos aqui apresentados foram também apresentadas no 

corpo principal, de acordo com as necessidades de estabelecer uma melhor 

fluência no decorrer da obra. Neste sentido, além deste pequeno vocabulário, 

alguns poucos conceitos aparecem indicados, também em respeito ao leitor, no 

corpo do texto principal ou sob a forma de nota de rodapé, com a intenção de 

promover uma facilitação da leitura. 

Este fato é relevante porque enquanto alguns conceitos podem ser de 

fácil assimilação e conhecimento para o leitor que tenha mais aproximação com a 
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área da filosofia, para outros com mais imersão acadêmica no Direito talvez a 

compreensão não seja tão evidenciada. 

Este brevíssimo glossário auxilia o leitor no ingresso na leitura do 

texto e, considerando que não há local exato ou porta de entrada ao círculo 

hermenêutico, o conhecimento antecipado dos conceitos utilizados facilita a 

experiência hermenêutica. 

CONCEITOS OPERACIONAIS NÃO AUTORAIS. 

Autoria colaborativa. 

Modalidade de autoria em que os seus autores (sujeitos-criadores) 

participam do processo criativo de modo plural no que se refere ao processo de 

criação e no que se refere ao processo de colaboração (concomitante ou não) por 

distintos sujeitos-criadores. 

A autoria colaborativa vem se desenvolvendo especialmente em 

decorrência das possibilidades de criação consequentes das novas tecnologias. Se 

antes do advento de tecnologias facilitadoras do processo participativo na criação 

a modalidade de autoria colaborativa não era tão eficiente (ou efetivamente 

possível), com a nova dinâmica social se alcança uma possibilidade de criação em 

que os sujeitos-criadores participam ativamente de processos por uma 

aproximação com outros sujeitos-criadores possibilitadas pelas novas ferramentas 

tecnológicas. Exemplo paradigmático de autoria colaborativa é o processo de 

edição da Wikipedia, sítio cibernético e projeto de desenvolvimento 

educacional/cultural para a criação de uma grande e vasta enciclopédia  de valor e 

abrangência universais. 

Além das análises quanto à existência em si da autoria colaborativa 

como possibilidade de criação por parte dos sujeitos-criadores, há de se salientar 

as discussões quanto ao fato de que o processo criativo individualizável, no 

sentido de interpretação do mundo e criação artístico-cultural, poderia ser 

suprimido e substituído por um novo paradigma universal como se um “novo 
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processo” criativo básico ou fundamental do sujeito-criador passasse a ser o 

fundamento: a autoria colaborativa.   

Bem cultural. 

Bem cultural pode ser definido de diversas formas e compõe um 

conceito que importa não somente para o direito de autor como também para 

outras áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, filosofia, 

comunicação, entre outras. Todo bem que possa ser considerado produzido no 

âmbito da cultura pode ser considerado um bem cultural. Este apontamento mais 

dificulta do que aproxima, pois cultura é conceito demasiado amplo para que 

possa ser definido em poucas linhas. Escusas à parte, quando trato de indicar a 

expressão bem cultural, refiro-me fundamentalmente aos bens que são oriundos 

do processo artístico-criativo inerente ao direito de autor, basicamente surgidos 

do processo criativo, e suas devidas correlações com outros agentes, sejam ou não 

estes agentes titulares de direito de autor ou conexos. Esta forma, são 

modalidades de bens culturais: o livro que decorre da transformação de obra 

literária em produto de venda, seja sob a forma de livro físico, tradicional, ou 

mesmo sob a forma de e-book, ou ainda, genericamente, arquivo digital. A obra 

musical que se transforma em gravação sonora e que por si só ostentaa posição de 

bem cultural isoladamentre, mas pode tabém compor, juntos com outros, o 

conceito de CD ou DVD, também identificados como bens culturais. A obras de 

audiovisual, decorrente de uma participação de pluralidade de criadores e que 

conduz a um produto final que pode ser explorado sob diversas formas diferentes, 

por meio, por exemplo, da comunicação ao público, da reprodução, da 

distribuição por meios interativos, etc. O aspecto mais relevante neste estudo é 

compreender as nuances inerentes aos bens culturais quando observados à luz de 

uma análise do seu processo criativo e do impacto que a criação irá gerar no 

mercado cultural, pois, ao fim e ao cabo, todo bem cultural irá gerar um impacto 

econômico e, por esta razão trarão relevância econômica ao direito de autor. 

Conteúdo. 

Expressão altamente vulgarizada na contemporaneidade, o termo 

conteúdo adquiriu um valor que antes não lhe era emprestado. Com o advento e 
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desenvolvimento das diversas formas de uso e exploração comercial da sociedade 

tecno-comunicaconal, a expressão conteúdo passou a ser utilizada como um 

termo genérico para toda e qualquer obra, expressão ou manifestação inerente ao 

direito de autor. Assim, qualquer obra de audiovisual, musical, literária, visual, 

programa de computador (inclusive aplicativos) e quaisquer modalidades na 

interpretação mais extensa possível são, contemporaneamente, consideradas obras 

de audiovisual. Ocorre, porém, que a seara da proteção autoral nnao é suficiente 

para indicar o que pode ser considerado como conteúdo. Isto porque 

manifestações artístico-criativos podem também ser nomeadas por conteúdo, não 

obstante não sejam protegidas por direito de autor. Assim, tabém obras constantes 

do domínio público são também consideradas conteúdo. Mais grave para o direito 

de autor e para os sujeitos-criadores é o fato de que também o que não se pode 

considerar sequer direito de autor, mas que pode fornecer interesse do ponto de 

vista da comunicação aos destinatários da sociedade tecno-comunicacional 

também são conteúdo. Desta forma, além de obras protegidas e em domínio 

público, também são considerados conteúdos: notícias, dados, informações 

genericamente, manifestações comunicacionais e toda sorte de atividades que não 

tenham conteúdo artístico mas que possam conduzir a uma valorização do 

ambiente e que estejam presentes para fins comerciais. Neste sentido, e sob um 

olhar crítico, obras criativas e decorrentes de processo densos podem ser sub-

valorizadas diante de outras modalidades de conteúdo que, por sua vez, são muito 

mais atraentes do ponto de vista da comercialização e dos acessos a sítios 

cibernéticos, por exemplo. Não obstante toda a indefinição concreta da expressão 

conteúdo e da vulgarização indireta das manifestações artísticas, das obras e dos 

produtos culturais, utilizarei a expressão com o sentido de nomear e apontar as 

suas deficiências e indicar suas posições na sociedade contemporânea. 

Copyright  e Droit d’auteur. 

A distinção entre os sistemas é feita considerando as denominações 

que historicamente foram sendo sedimentadas como as nomeações dos diferentes 

sistemas de direito de autor. Desta forma, atribuo a denominação copyright para 

indicar o sistema surgido na Inglaterra e denomino por droit d’auteur ao sistema 
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surgido no período revolucionário francês (1791 e 1793, fundamentalmente) que 

ficou estabelecido como o sistema tipo dos países de tradição romano-germânica. 

Devo salientar que muitos autores fazem referência aos sistemas 

indicando as expressões por copyrights para um e droit d’auteur et droit 

voisinspara outro. A expressão copyrights, portanto, no plural, pode ser 

evidentemente  utilizada e adotada, especialmente quando se faz referência à 

pluralidade de direitos subjetivos. Por outro lado, a expressão utilizada no plural, 

no meu entender, também comporta os direitos conexos, sem a necessidade de 

implicar na citação da expressão neighboring rights, contendo, portanto em uma 

só expressão, uma coletividade de direitos e faculdades sob a forma de sistema.  

A expressão droit d’auteur por sua vez, está muito mais aproximada 

da expressão em língua portuguesa direito de autor, indicando, somente por 

abstração e síntese para dar melhor fluência ao texto, também uma pluralidade de 

direitos, faculdades e a comunhão com os direitos conexos ou vizinhos. Ocorre 

que por uma razão de conveniência e coerência, vi por bem indicar no singular 

tanto uma quanto outra expressão que nomeiam os sistemas para indicar que não 

se trata de uma coletividade de direitos subjetivos ou faculdades, mas de um todo 

e, portanto, assim preferi delinear a relação de nomeação sistemática. Para que a 

coerência pudesse alcançar o tratamento dos sistemas, preferi nomear ambos pelo 

singular: copyright e droit d’auteur. 

Domínio das artes, da cultura e das ciências. 

Costumo indicar que o direito de autor é a categoria jurídica que 

pretende proteger as criações do domínio das artes, da cultura e das ciências. 

Posso, eventualmente, indicar que se trata de uma criação artística, intelectual ou 

científica. A utilização de uma ou outra expressão decorrerá de uma escolha para, 

simplesmente, dar maisor fluência ao texto, podendo ser tratadas como 

expressões sinônimas. Estou ciente, apesar disto, que a expressão. 
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Intérprete. 

Na concepção deste estudo, o intérprete pode ser lido como o 

intérprete tradicional do direito de autor, portanto, aquele que interpreta uma obra 

de alguma forma como alguém que traz um aporte criativo à uma obra criada ou 

tratada como um improviso (que, portanto, também possui interpretação no seu 

conteúdo/forma). Esta é a concepção, repito, mais afeita ao direito de autor, 

inclusive com a indicação de que o intérprete é titular de direito conexo ao de 

autor. 

Por outro lado, nomeio também como intérprete o hermeneuta que 

participa do processo criativo como o sujeito-criador, aquele que por meio de ato 

criativo-interpretativo está inserido no círculo criativo. O processo criativo pode 

ser definido como um ato interpretativo do mundo, como um modo de ver-o-

mundo, uma visão de mundo (Weltanschauung). Desta forma, indico, em muitas 

passagens, um ato criativo que também é um ato interpretativo e é a esta condição 

de interpretação do mundo como ato de criação a que me refiro e, portanto, 

fundamentalmente, quando me refiro ao intérprete é a este sujeito que faço 

referência. O intérprete-criador, portanto, pode ser visto como o próprio sujeito-

criador. 

CONCEITOS OPERACIONAIS AUTORAIS. 

A posteriori 

Em muitas passagens do texto utilizo a expressão a posteriori para 

referir-me às análises da justificativa filosófica do direito de autor. O sentido da 

expressão serve para indicar que considero, especificamente, a ideia de que 

muitos autoralistas fazem a análise do direito de autor com o olhar nos conflitos e 

na crise contemporânea do direito de autor sem a análise do que cada momento 

histórico do direito de autor e o conteúdo que suas características históricas 

justificam e, por fim, deixando de analisar o viés filosófico aplicável como 

consequência de toda esta análise histórico-filosófico. 
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O olhar analítico sobre qualquer categoria jurídica deve levar em 

conta a historicidade do surgimento e desenvolvimento do direito e o seu entorno 

filosósico. Tenho observado as análises desde a contemporaneidade até o 

surgimento do direito de autor e não a compreensão filosófica da categoria do 

direito quando de seu surgimento formal (e mesmo previamente) para análise das 

justificativas filosóficas. Por isso, compreendo que a maior parte das análises do 

direito de autor contemporâneo apresentam um olhar fundamentado sobre o 

déficit filosófico do direito de autor, o que indica caminhos diferentes do que 

compreendo como necessários para se justificar o direito de autor 

filosoficamente. Este olhar, a posteriori se dá quase que exclusivamente desde a 

contemporaneidade ao passado, o que me pareceum equívoco. 

Circularidade cultural. 

É o processo concomitante de transferência e recepção de 

manifestações artístico-culturais que permite que as obras surjam, sejam criadas e 

recriadas dentro do contexto do círculo criativo. A circularidade cultural decorre 

da presença de criações que se antecipam ao sujeito-criador, estejam consciente 

ou inconscientemente inseridas no processo criativo, bem como das 

consequências do processo criativo autônomo do sujeito-criador. A circularidade 

cultural faz parte do processo criativo e pode se expressar de forma mais 

evidenciada no conceito de obras derivadas que fundamentalmente decorrem de 

uma imersão que toma mais do processo criativo alheio, bem como de 

manifestações mais específicas detsa derivação que são remix; mash up e outras 

modalidades. 

Círculo criativo. 

O círculo criativo é o locus/momentum (circunstância espaço-tempo) 

no qual se dá o processo interpretativo-criativo por parte de um sujeito-criador. O 

sujeito-criador interpreta o mundo por meio de seus sentidos e estabelece um 

processo interpretativo-criativo por meio do qual irá promover o surgimento de 

uma manifestação artístico- criativa que irá fundamentar (conduzir a) a existência 

de uma obra. É, em alguma medida, uma adaptação do conceito de círculo 

criativo gadameriano introduzido anteriormente por Schleiermacher. O círculo 
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criativo possibilidade que o sujeito-criador esteja em posição de criação a 

qualquer momento, sendo-lhe dispensado o atendimento a um “local de 

entrada”. O círculo criativo (e a circularidade criativa que lhe é ínsita) fazem 

surgir a necessidade de se promover a aplicação do Direito em determinadas 

circunstâncias inerentes ao processo interpretativo-criativos. 

Conflitos mântricos.  

Conflito decorrente da utilização indevida de expressões com sentidos 

simbolicamente mal aplicados com vias a atingir determinados resultados 

pragmáticos, muitas vezes com o fim de alcançar interesses ilegítimos. 

Déficit filosófico do direito de autor 

Trata-se da circunstância factual/temporal decorrente da má 

interpretação operada desde tempos imemoriais ao direito de autor em que a 

consideração da condição do sujeito-criador não levou em conta a essência do 

processo criativo nas análises históricas, legislativas e, principalmente, 

filosóficas. O déficit filosófico decorre do fato primordial de que o direito de 

autor, desde o seu início como categoria jurídica fora sempre ambientado, 

interpretado e desenvolvido sem a análise da filosofia pura e sempre bordeada por 

conceitos econômicos, políticos e de representatividade de interesses, muitas 

vezes sequer diretamente relacionados ao sujeito-criador. 

Desvios semânticos. 

Utilização indevida do correto significado de conceitos e expressões, 

seja em seu contexto real ou simbólico. Uso artificial dos valores simbólicos das 

expressões, ou mesmo utilização por parte de quem não possui legitimidade para 

fazê-lo. A utilização de expressões inerentes ao direito de autor e que apresentam 

conteúdos semânticos artificialmente utilizados para alcançar determinados 

resultados pragmáticos. 
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Hermenêutica da criação artística. 

A hermenêutica que indica a necessidade de compreensão do que 

ocorrer e como deve ser compreendido o processo criativo pelo olhar do direito 

de autor. 

Indicações genéricas sobre o uso das expressões libertarianistas e 

conservadores: Importante salientar que a denominação por libertarianista ou 

conservador não implica em um juízo de valor qualitativo de cada uma das 

classificações, mas simplesmente numa oposição sintética – e como tal 

conscientemente arriscada – para pontuar uma tendência nos textos, discussões 

históricas, apreciações filosóficas e pensamentos apresentados no decorrer do 

estudo. No mais, uma atitude ou outra pode ser considerada conservadora ou 

libertarianista, não implicando que, com isso, deva ser aplicada a expressão como 

uma desqualificação de quem atuou com um determinado comportamento que 

possa ser identificado com uma ou outra linha comportamental. As classificações 

são operacionais e não qualificadoras na sua essência. Quando e eventualmente o 

forem, no decorrer do texto, serão devidamente indicadas como tais. Como 

comprovação, entendo que parte das posições que apresento no decorrer do 

estudo podem ser consideradas conservadoras e parte como libertarianistas sem 

que isto constitua em qualquer equívoco conceitual, filosófico ou jurídico. 

Reitero, as atitudes estão vinculadas a uma ou outra linha, mas deve-se levar em 

conta que o critério de atribuição e nomeação, por sua vez, também decorre de 

uma interpretação que apresento no texto, o que implica numa relativização 

destes conceitos para o modo como observo as atitudes dos autoralistas 

examinados. 

Leito de procusto (na aplicação das teses filosóficas ao direito de 

autor). 

A aplicação da expressão psicanalítica do leito de procusto foi 

utilizada por Lenio Streck como um modo de indicar as teses que aqui 

desenvolvo para apontar a ausência de aplicabilidade e encaixe imediato e 

absoluto de teses filosóficas ao desenvolvimento filosófico do direito de autor. 

Ao constatar e indicar que o déficit filosófico do direito de autor surge com a 
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concepção de que os autoralistas possuíam uma tendência a analisar a 

aplicabilidade de teses como se aplicadas fossem ao direito de autor, vi por bem 

indicar a utilização da expressão por indicação de Streck, por sua completa 

adaptabilidade ao tema objeto desta tese. 

Libertarianistas e conservadores. 

Libertarianistas: Expressão propositadamente reducionista que tem 

como objetivo, sinteticamente, indicar que parte dos pensadores que tem atuado 

na seara do direito de autor e da propriedade intelectual apresentam tendências a 

liberar ou flexibilizar parte do conteúdo protetivo do direito de autor, por meio de 

atitudes e pensamentos que propõem, por vezes, uma revitalização e, por outras, 

uma excessiva fragmentação ou esvaziamento do direito de autor e de seu 

conteúdo. A utilização da expressão acentuadamente e propositadamente 

reducionista foi a opção encontrada para evitar a expressão liberal ou liberais 

(pelo evidente conflito semântico que apresentaria com o conceito dos 

movimentos liberais do século XVIII). Também vi por bem não utilizar a 

expressão libertário, por entender que poderia haver um certo conteúdo 

preconceituoso nela, confundindo-se com um certo clamor revolucionário, que 

efetivamente não é o que pretendo indicar. Por outro lado, a expressão libertário 

vem sendo utilizada também com outra conotação. Libertário é o modo como se 

traduz, muitas vezes nos idiomas português e espanhol, o sujeito que se vincula às 

ideiasdo libertarismo que, por sua vez, é a tradução para o entendimento 

contemporâneo de linhas de filosofia política efetivamente liberal (ou 

acentuadamente liberal) nos EUA, como se observa em muitas fontes e é 

utilizada, por exemplo, por Michael J. Sandel na sua obra Justice835. No texto 

original em inglês, Sandel faz uso das expressões libertarianism e libertarian 

para nomear, respectivamente, a linha filosófica libertarianista e seus adeptos836. 

                                                
835 Michael J. Sandel é professor de filosofia em Harvard da mais concorrida disciplina 
daquela instituição, denominada Justice. Publicou entre outras obras, o livro Justice – What’s 
the right thing to do, que, em linhas gerais, representa o referido curso e foi traduzido para 
diversos idiomas.   
836  Indica o autor que  [...] os libertarianistas (ou libertários) são partidários que os 
mercados sejam livres e se opõem a qualquer regulação do Estado, mas o motivo desta sua 
atitude não é a eficiência econômica e sim a liberdade humana. [...]No original em 
ingles:[…]Libertarians favor unfettered markets and oppose government regulation, not in 
the name of economic efficiency, but in the name of human freedom.[…]. E continua 
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O uso que faço da expressão libertarianista não possui, portanto, qualquer 

conteúdo das ideias de filosofia política e moral contemporâneas que tenham 

relação com as expressões indicadas.Por outro lado, no presnete texto, opõe-se o 

conceito de libertarianista ao conceito de conservador. 

Conservadores: Para os fins deste estudo, os conservadores são os 

pensadores que apresentam nenhuma ou pouca tendência a flexibilização ou 

diminuição da aplicação de conteúdos da sistemática o direito de autor, em 

qualquer dos sistema principais, seja droit d’auteur seja copyright. 

Mantras performáticos 

Mantras performáticos são expressões utilizadas com o fim, 

primordial, de buscar um convencimento retórico de ideias presentes no senso 

comum dos autoralistas e que são utilizadas esvaziadas do seu conteúdo efetivo. 

O uso de expressões como: o direito de autor é contrário ou ofensivo 

à liberdade de expressão; a cultura é grátis; o direito de autor protege os 

criadores, entre outras expressões conduzem ao esvaziamento das aplicações das 

leis de direito de autor ou a sua utilização ilegítima. 

Esta utilização ilegíma pode ocorrer por parte de grandes corporações 

que tem como objetivo construir grandes bases de dados ou cobrar pelo acesso 

aos denominados conteúdos; representantesde titulares, titulares de direitos de 

autor e associações diversas; associações de consumidores; entidades de gestão 

coletiva e diversos outros agentes atuantes no cenário do direito de autor que 

fazem uso dos mantras para criar ideias ideologicamente contrárias a uma ou 

outra linha de direito de autor, divididos em dois grandes grupos (quase sempre 

diretamente) conflituosos: conservadores e libertarianistas. 

                                                                                                                                                  
indicando que há três tipos de políticas rechaçadas modernamente aplicadas pelos Estados 
contemporâneos: o paternalismo (como postura política ou mesmo política legislativa), a 
criação de legislações sobre questões morais e legislações ou questões sobre redistribuição 
de renda e patrimônio. SANDEL, Michael J.  Justice – What’s the right thing to do. Farrar. 
Straus and Giroux. New York, 2009. p. 59. São indicados como libertarianists ou 
libertarians nos EUA o economista Milton Friedman, o ex-candidato à presidência dos EUA 
Ron Paule e, no Brasil os filósofos Luiz Felipe Pondé e Olavo de Carvalho, entre outros.   
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 Os mantras performáticos são expressões utilizadas com a finalidade 

simbólica e muitas vezes ilegítima, por terem sido baseadasem concepções 

exageradas e (muitas vezes artificialmente conflituosas e) decorrentes do déficit 

filosófico do direito de autor. Ou quando não são necessariamente utilizadas sob a 

forma de frases, mas ideias, repetidas à exaustão, também criam um falso 

convencimento da sociedade de valores que fortalecem um senso comum teórico 

dos autoralistas que impede reflexões efetivas, em especial do ponto de vista 

filosófico. 

A utilização dos mantras performáticos pode se dar em textos 

escritos; por meio de apresentações em congressos, palestras ou seminários; em 

textos legislativos; em material de divulgação, sob a forma escrita ou mesmo 

verbal. 

O maior perigo dos mantras performáticos é o esvaziamento do 

conteúdo efetivamente autêntico ou correto que possa albergar e que acaba sendo 

desvalorizado com o uso de suas ideias centrais fora de contextos, 

exageradamente, de forma ideológica ou sob a forma de argumentos sob a forma 

denon sequitor. 

A utilização por parte de empresas que possuem interesse direto em 

que a informação e os bens culturais sejam de custo baixo ou nenhum custo de 

licença ou cessão é um exemplo de utilização de expressões mântricas que 

buscam simbolicamente esvaziar o direito de autor ao afirmar que a Internet é um 

território livre ou ainda que o direito de autor ofende a liberdade de acesso à 

cultura. 

Ora, é verdade que a Internet deve ser um território livre, mas a 

existência do direito de autor (por si só) não é o obstáculo à liberdade na Internet. 

Há outros obstáculos e, por outro lado nem toda obra protegida por direito de 

autor pode ser considerada um obstáculo à liberdade de acesso. No mais, pode-se 

relativizar o direito de autor e, portanto, afirmar que ele é um obstáculo por si só 

é, do ponto de vista da hermenêutica, impossibilitar a sua relativização, o que é 

altamente paradoxal. 
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Por outro lado, também se está diante do uso de mantras 

performáticos quando se veificaa utilização de expressões indicativas de que toda 

a postura política e defensora do direito de autor decorre da proteção dos 

interesses do autor, constantemente utilizadas por grandes corporações e 

entidades de gestão que pretendem confundir a figura do sujeito-criador com o 

titular de direitos patrimoniais de autor. Este exemplo de mantra performático 

transforma esta ideia, não obstante o seu conteúdo essencialmente e teoricamente 

válido, em uma argumento falacioso quando quem o afirma não é um sujeito-

criador ou até mesmo quando há um desvio na atribuição da condição do sujeito 

criador sem respeito à igualdade. 

Sociedade tecno-comunicacional. 

Denomino por sociedade tecno-comunicacional o que 

tradicionalmente se vem nomeandopor sociedade da informação. Já desde o início 

da década dos anos 2000 venho indicandoque esta expressão melhor se adapta a 

nomear a sociedade contemporânea após o surgimento dos mecanismos 

tecnológicos que inseriram um modo mais dinâmico de se comunicar. Entendo 

que não houve um maior volume de conhecimento em decorrência da 

contemporaneidade por conta das razões tecnológicas (com excessão do próprio 

conhecimento sobre a tecnologia em questão) mas sim uma acentuado fluxo no 

modo de se comunicar. Hoje, passados mais de dez anos da primeira vez que 

utilizei a expressão837, mais evidente se torna a necessidade de utilização da 

expressão sociedade tecno-comunicacional, pois incontáveis modos de se 

comunicar foram aprimorados e continua se tratando de um abalo comunicativo 

ou comunicacional pela ascensão de novos modos de se comunicar, seja no que 

se refere a equipamentos técnicos como é o caso de smartphones, tablets e seus já 

infindáveis aplicativos, como também em decorrência da ascensão das redes 

sociais, como Facebook, LinkedIn, somente para citar alguns exemplos do 

desenvolvimento comunicacional. 

 

                                                
837 Naquela ocasião as discussões ainda tratavam de spams, correios eletrônicos no ambiente 
de trabalho, cookies, hipervínculos (links), metadados (metatags), etc. 
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Sujeito-criador. 

O sujeito-criador é a figura central deste estudo. Compreendi que o 

melhor modo de atribuir uma nomenclatura ao sujeito autônomo da filosofia e ao 

autor, na conceitualização básica (que se busca compreender) no Direito, seria 

com a utilização concomitante das expressões sujeito e criador. Por outro lado, 

como a terminologia inerente ao autor traz muitos questionamentos do ponto de 

vista de seu significado e como é importante indicar que o autor aqui em análise é 

originalmente o autor oitocentista (com esta percepção tendo sido adquirida desde 

Descartes e posteriormente por Kant) mas também o autor que se projeta na 

concepção criativa individualista, entendi como prudente utilizar a expressão 

criador, em conjunto com sujeito. No mais, a expressão autor, na técnica muitas 

vezes confusa do direito de autor (por vezes ideologicamente e, reitero, 

propositadamente confusa) pode induzir à uma compreensão do autor como 

titular de direito, o que poderá confundir este sujeito com titulares que não são 

pessoas físicas (para utilizar uma expressão tipicamente jurídica). A expressão 

sujeito-criador será utilizada por vezes como sinônimo do autor considerado em 

seu momento (quando for analisado quem é o autor moderno, pós-cartesiano, por 

exemplo) e quando for considerado o autor oitocentista cujo conceito aparece em 

Kant e na revolução francesa. Também me permiti utilizar a expressão autor 

quando, no sentido do texto, faria sentido por estar me referindo ao modo como 

historicamente este vem sendo denominado (e portanto possui incontáveis 

referências de outros pensadores). Também utilizei autor ou sujeito-criador para 

dar fluência ao texto. Isto porque não há uma distinção entre sujeito-criador e 

autor na concepção historicamente prévia deste conceito, mas entendo que o 

contributo que conduz ao significado do sujeito-criador encontra-se na 

compreensão da autoria pós-linguistic turn. Em alguns casos, utilizei e expressão 

sujeito-criador e na mesma sentença a expressão autor, para pontuar o meu 

entendimento do sentido de sujeito-criador, destacando o sentido de autor que é 

utilizado por terceiros, como por exemplo na passagem: Ocorre, porém, que o 

autor, sujeito-criador, que é representando por mandatários de entidades de 

gestão coletiva, por exemplo, não deixou, em nenhum momento de estar inserido 

no círculo criativo.... E, neste caso, a construção idiomática responde ao sujeito-

criador como o enxergo, após os rompimentos paradigmáticos de seu surgimento 
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moderno (que focalizo em Descartes) quando do advento da filosofia da 

consciência (que observo em Kant) e no linguistic turn (com a evidente 

proeminência em Heidegger e Gadamer). Por outro lado, cabe indicar, utilizo a 

expressão autor ou autores para indicar os pensadores que tratem de tema que seja 

indicado neste texto, sejam filósofos, juristas, especificamente autoralistas ou 

não. 

Verniz filosófico 

Denomino por verniz filosófico as situações nas quais os intérpretes 

do direito de autor procuram introduzir falsamente elementos inerentes à filosofia 

com o intuito de fazer parecer com que os argumentos apresentados para defesas 

de teses possuam conteúdo desta natureza, como forma de valorizá-los. 
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