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Documentário: Quem inventou o copyright? 

 

Este documentário faz parte de um projeto chamado “SABER NA TELA”, tem como 

objetivo divulgar vários momentos da história do mundo através de vídeos 

documentários educativos. Possui uma linguagem de fácil compreensão para explicar os 

mais complexos episódios ocorridos ao longo dos séculos. 

O Documentário “Quem inventou o copyright?” será veiculado nas principais redes de 

televisão educativas, em escolas, museus etc, sem fins lucrativos. Tem o intuito de 

propagar a educação e o conhecimento a respeito do tema “copyright”. 

“Quem inventou o copyright” será produzido com baixo orçamento, por essa razão não 

terá muitos personagens, alta tecnologia, grandes efeitos computacionais, porém será 

um vídeo bastante enriquecedor para o público no sentido de alta qualidade de 

informação, cultura e de entretenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÍTULO: QUEM INVENTOU O 

COPYRIGHT? 

 

 

 

DOCUMENTÁRIO BASEADO EM: UMA 

HISTÓRIA DO COPYRIGHT, POR RICK 

FALKVINGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA 01 - CENAS DA ÉPOCA: 1350. 

FADE IN 

CENÁRIO:  

Enquanto veicula imagens, cenas pré-gravadas e selecionadas 

na Internet, o narrador conta a história. Primeiro será 

gravado as cenas com o narrador, posteriormente serão 

inseridas as imagens (relacionadas com a fala do narrador) 

que servirão de fundo de cena. 

 

CÂMERA NO NARRADOR INICIA-SE NO PLANO GERAL, VAI 

APROXIMANDO ATÉ O PLANO MÉDIO. 

 

NARRADOR 

Vamos começar a história de hoje! 

Ela se inicia com a vinda da peste negra para o oeste da 

Europa, nos anos de 1350.  

 

Naquela época quando alguém precisava de uma cópia de um 

livro, pedia para um escrivão, em um monastério, e ele 

copiava o texto à mão. Nenhuma cópia era perfeita; cada 

escrivão corrigia alguns erros gramaticais ao fazer as 

cópias ao mesmo tempo em que introduzia nelas os seus 

próprios erros. 

 

CENA 02 – CENAS DE GUTEMBERG (IMAGENS DE FUNDO) 

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

Em 1451, Gutemberg aperfeiçoa uma combinação da técnica de 

impressão por pressão e um novo tipo de papel copiado pelos 

chineses estava sendo usado ao invés das antigas peles de 

animais. Com isso, o ofício dos copistas escrivães foi 

extinto graças à invenção de Gutemberg. 

 

 

 

 



CÂMERA PLANO CLOSE. 

NARRADOR 

 

A igreja católica, que até então controlava o fluxo das 

informações se revoltou. Dessa forma, não poderia mais 

controlar o processo de reprodução dos livros e o que as 

pessoas poderiam saber. 

 

CENA 03 – CENAS COM PADRES, BISPO, EM REUNIÃO. (IMAGENS DE 

FUNDO) 

NARRADOR (VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO) 

Revoltada a igreja católica cria uma lei que determinava o 

fechamento de todas as livrarias e decreta a pena de morte 

para quem fosse encontrado usando uma prensa. A lei foi 

completamente ineficaz. Gráficas piratas foram montadas ao 

redor de toda a fronteira da França. 

 

CENA 04 – CENAS COM O REI HENRIQUE VII (IMAGENS DE FUNDO) 

NARRADOR VOLTA À CENA (PRIMEIRO PLANO) 

NARRADOR 

O rei Henrique VIII após seus complicados casamentos 

conseguiu com a terceira mulher ter um herdeiro homem. Aos 

noves anos, em 1547, o filho Eduardo sucede seu pai no 

trono.  Porém, Eduardo morre antes de chegar à idade 

adulta.  A próxima da linha de sucesso do rei Henrique VII 

era Maria, fruto do primeiro casamento do rei com Catarina 

de Aragão. 

 

CENA 05 – CENAS COM MARIA ASSUMINDO O TRONO (IMAGENS DE 

FUNDO) 

NARRADOR SAI DA CENA. VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO. 

NARRADOR 

Maria assume o trono da Inglaterra em 1553. Ela não falava 

com seu pai há anos e sua missão era desfazer os mal-feitos 

do pai à fé católica, à Inglaterra, a sua mãe e tornar 

novamente o reino católico. Ela perseguiu sem descanso os 



protestantes, executou centenas deles publicamente, e assim 

recebeu o nome de Bloody Mary: Maria, a Sanguinária. 

Maria desenvolveu um sistema de monopólio, por meio do qual 

a Corporação de Impressores da Inglaterra teria o monopólio 

de todo o material impresso no reino, em contrapartida à 

aceitação da censura prévia, por parte da coroa, sobre o 

que seria impresso. 

 

CENA 06 – CENAS DOS LIVREIROS CONTANDO MUITOS DINHEIROS. 

(IMAGENS DE FUNDO) 

VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO. 

NARRADOR (BACKGROUND) 

O monopólio foi concedido à Companhia de Livreiros de 

Londres em 4 de maio de 1557. E se chamava copyright!  

Os Livreiros trabalhavam como um escritório de censura 

privado, queimando livros não-licenciados, fechando ou 

atrapalhando gráficas que infringiam o monopólio e impediam 

que materiais impróprios politicamente viessem à luz do 

dia. Eles consultavam os censores da rainha apenas em casos 

de dúvidas, sobre o que era, ou não permitido imprimir. 

O monopólio era muito lucrativo para os Livreiros. 

 

CENA 07 – CENAS DA RAINHA MARIA E DE SUA IRMÃ. (IMAGENS DE 

FUNDO) 

NARRADOR VOLTA À CENA (PRIMEIRO PLANO) 

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

O reinado de Maria I encerrou com sua morte em 17 de 

novembro de 1558. Ela foi sucedida por sua meia-irmã, a 

protestante Elizabeth, que se tornou Elizabeth I, uma das 

mais respeitadas rainhas da Inglaterra. Maria havia 

fracassado em suas tentativas de restaurar o catolicismo na 

Inglaterra. Mas sua invenção do copyright sobrevive até os 

dias de hoje! 

 



CENA 08 – CENAS DE ÉPOCA (IMAGENS DE FUNDO) 

CÂMERA CLOSE NO NARRADOR. 

NARRADOR 

Anos mais tarde, em 1600, o Parlamento tenta gradualmente 

combater a censura real. No ano de 1641, é abolido o 

tribunal que julgava os casos de copyright. 

Continuava sendo crime imprimir livros fora do monopólio, 

era tecnicamente ilegal, mas quem fizesse isso não poderia 

ser julgado e não havia pena. 

Em 1643, o monopólio da censura e do copyright foi 

reinstituído com uma vingança. Incluiu a obrigatoriedade de 

os autores, impressores e editoras se pré-registrarem na 

Companhia de Livreiros de Londres. 

 

CENA 08 – CENAS DE PESSOAS COMEMORANDO. (IMAGENS DE FUNDO) 

NARRADOR SAI DE CENA. VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO. 

NARRADOR 

Mais adiante, com a Revolução Gloriosa em 1688 a composição 

do Parlamento muda radicalmente. E anos depois, em 1695, o 

monopólio dos Livreiros fica extinto. A partir daquele ano  

não existia mais o copyright! 

 

CENA 09 - CENÁRIO: PESSOAS EM UM MESA DE BAR DE ÉPOCA, 

BRINDANDO! MUITO CONTENTES. 

MUDANÇA DE PLANO. CÂMERA PLANO GERAL. 

VÁRIAS PESSOAS ENTRE HOMENS E MULHERES 

Viva! Viva!!!! 

 

CENA 10 – CENAS DOS LIVREIROS BRAVOS. (IMAGENS DE FUNDO) 

VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO. 

 

 



NARRADOR 

A Companhia de Livreiros de Londres não ficou nada 

satisfeita com a nova ordem, na qual perdeu seu lucrativo 

monopólio.  

 

CENA 11 – CENAS DOS LIVREIROS. (IMAGENS DE FUNDO) 

NARRADOR ENTRA EM CENA. 

CÂMERA COMEÇA NO PLANO GERAL VAI APROXIMNADO ATÉ O CLOSE NO 

NARRADOR. 

NARRADOR 

Vale reparar que os autores não pediram a volta do 

monopólio do copyright: foram os impressores e 

distribuidores que o fizeram. O argumento era que se não 

houvesse o monopólio nada mais seria impresso. 

 

CENA 12 – SEM IMAGENS, APENAS O NARRADOR NA CENA. 

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

O novo monopólio do copyright foi decretado em 1709, 

passando a vigorar em 10 de abril de 1710. O que tínhamos 

naquela altura da história era o copyright em sua forma 

embrionária: um monopólio herdado da censura, nos quais 

autores e artistas não eram sequer considerados. Criado 

desde o começo para assegurar apenas os lucros dos 

editores. 

 

CENA 13 – AO FUNDO IMAGEM DA BANDEIRA DOS ESTADOS UNIDOS, 

COM A MÚSICA DO HINO DO PAÍS EM BACKGROUND. 

CÂMERA PLANO PRÓXIMO NO NARRADOR.  

NARRADOR 

Agora vamos falar um com pouco do país do Obama! 

O copyright não nasceu nos Estados Unidos. Ao fim, a 

Constituição americana foi a primeira a estabelecer com 



precisão o motivo para a concessão de copyrights (e 

patentes!). 

O monopólio não tinha sido adotado para favorecer a 

remuneração de escritores, impressores, distribuidores. Ao 

contrário, a única justificativa para o monopólio era que 

ele iria ampliar a cultura e o conhecimento à disposição da 

sociedade. 

 

CÂMERA SUPER CLOSE, NO ROSTO DO NARRADOR. 

NARRADOR 

“Triste engano”. 

 

CENA 14 – CENAS DE IMAGENS DA CORTE, DO TRIBUNAL E DA CASA 

BRANCA – EUA. 

CÂMERA PLANO MÉDIO NO NARRADOR. 

NARRADOR 

É importante recorrer às palavras da Constituição norte-

americana quando as pessoas acreditam, enganosamente, que o 

monopólio do copyright foi criado para que os artistas 

pudessem ser remunerados.  

 

CÂMERA SUPER CLOSE, NO ROSTO DO NARRADOR. 

NARRADOR 

“Nunca foi assim, em nenhum país!” 

 

CENA 15 – CENAS DE IMAGENS DA INGLATERRA. APARECE NO CENTRO 

DA TELA: ENQUANTO ISSO, NA INGLATERRA... 

CÂMERA PLANO MÉDIO. NARRADOR EM CENA. 

NARRADOR 

Na Inglaterra, os livros continuavam muito caros, 

principalmente por causa do monopólio do copyright.  



Os editores começaram a pressionar o Parlamento para tornar 

ilegal a leitura de um livro sem o pagamento por sua 

impressão. 

O Parlamento, no entanto, adotou uma posição distinta, 

porque tinha consciência do impacto positivo da leitura 

sobre a sociedade. 

 

CENA 16 – CENAS DAS PRINCIPAIS BIBLIOTECAS DA INGLATERRA. 

PESSOAS LENDO NAS BIBLIOTECAS, ESTUDANDO, CONSULTANDO 

LIVROS. 

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

Parecia benéfica para a sociedade: criar bibliotecas 

públicas, acessíveis igualmente a ricos e pobres. 

 

CÂMERA PLANO PRÓXIMO. 

NARRADOR 

O Parlamento era sábio! Em 1849, aprovou a lei das 

bibliotecas públicas na Inglaterra. A primeira biblioteca 

pública foi aberta em 1850. 

 

CENA 17 – SEM IMAGENS, APENAS O NARRADOR NA CENA. 

CÂMERA COMEÇA NO PLANO GERAL, APROXIMA ATÉ O PLANO PRÓXIMO. 

NARRADOR 

No final dos anos 1800, o fortalecido monopólio 

do copyright dos editores havia reduzido a possibilidade 

dos autores serem remunerados pelo seu trabalho de forma 

independente. Todo o dinheiro, praticamente, ia para as 

mãos dos editores e distribuidores, e os autores ficaram à 

míngua, por conta do monopólio do copyright. O que acontece 

até hoje! 

 

 



CENA 18 – CENAS DO VICTOR HUGO. 

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

O autor francês Victor Hugo tomou a iniciativa de criar 

condições menos desiguais dentro do monopólio do copyright, 

incorporando a ele uma tradição francesa conhecida como 

"direito de autor". 

 

CENA 19 – CENÁRIO: VICTOR HUGO DESCONTENTE COM A SITUAÇÃO 

DO MONOPÓLIO. 

CÂMERA COMEÇA NO PLANO MÉDIO, APROXIMA ATÉ O CLOSE. 

VICTOR HUGO 

PRECISO MUDAR ISSO! ASSIM NÃO PODE FICAR!! 

 

CENA 20 – CENAS DE IMAGENS DE VICTOR HUGO. 

NARRADOR EM CENA. VOZ DO NARRADOR EM SEGUNDO PLANO. 

NARRADOR 

Victor Hugo tentou criar um contrapeso ao imenso poder das 

editoras, dando aos autores alguns direitos mesmo sob o 

monopólio do copyright. No entanto, não sobreviveu para ver 

os frutos de sua iniciativa, mas a Convenção de Berna foi 

assinada em 1886, que determinava que os copyrights de um 

país deveriam ser respeitados pelos demais. Quem 

fiscalizava era Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), que zela até hoje pelo cumprimento da 

Convenção de Berna. 

 

CENA 21 – CENAS DE IMAGENS DE VÁRIAS BANDAS DO MOMENTO. NO 

CENTRO DA TELA APARECE: SÉCULO XX.  

CÂMERA PLANO MÉDIO. 

 

 



NARRADOR 

O debate sobre copyright no século 20 foi caracterizado 

pela música e não pelos livros, ao contrário do que ocorreu 

nos séculos anteriores. 

Nos anos 1930, duas mudanças fundamentais afetaram os 

músicos: a Grande Depressão, que fez com que muitos músicos 

perdessem seus empregos, e o cinema falado, que fez com que 

outra grande parte dos músicos perdesse seus empregos. 

A indústria fonográfica tentava se apropriar dos métodos de 

gravação e reprodução, do rádio e dos músicos. Mas o mundo 

político e corporativo, naquela época, considerava essa 

indústria apenas como um intermediário que contratava os 

serviços dos músicos. 

 

CÂMERA PLANO PRÓXIMO. 

NARRADOR 

A indústria fonográfica defende ardorosamente o copyright 

desde 1961, independente de não ter um monopólio de 

copyright, mas apenas um monopólio idêntico, chamado 

"direito conexo" 

 

CENA 22 – CENAS DE IMAGENS DE PESSOAS “ARRACANDO” DINHEIRO 

DE MÚSICOS.  

CÂMERA CLOSE NO NARRADOR. 

NARRADOR 

É preciso lembrar alguns pontos! 

 

PLANO PRÓXIMO. 

NARRADOR 

A indústria fonográfica confunde de propósito os tipos de 

monopólio. Continua defendendo "seu copyright”. Ela se 

torna uma corporação e uma indústria do copyright. 

 



CENA 23 – CENAS DE IMAGENS DOS TEMPOS ATUAIS. BANDAS DO 

MOMENTO FAZENDO SHOWS, COM OS BOLSOS DAS ROUPAS CHEIOS DE 

DINHEIRO. 

CÂMERA COMEÇA PLANO GERAL, APROXIMA ATÉ PLANO PRÓXIMO. 

NARRADOR 

O período de 1960 a 2010 foi marcado por duas coisas. Um: a 

introdução do tema do monopólio comercial do copyright, 

pelos proprietários de marcas, no domínio privado, 

não-comercial, e a partir daí, a ameaça dos monopólios a 

direitos humanos fundamentais, como o direito ao anonimato. 

Dois: a expansão corporativa e política do monopólio 

do copyright e de outros monopólios. 

 

 

CENA 24 – SEM IMAGENS, APENAS O NARRADOR NA CENA. 

CÂMERA COMEÇA NO PLANO GERAL, APROXIMA ATÉ PLANO MÉDIO. 

NARRADOR 

A solução para o fato de não produzir qualquer coisa 

valiosa em termos de comércio internacional foi redefinir 

"produzir", "qualquer coisa" e "valiosa" em um contexto 

político internacional, e fazer isso por meio de 

intimidação. 

O projeto de blueprints (propriedade intelectual) foi 

colocado em prática pelo Departamento de Comércio Exterior 

norte-americano. 

Toda a indústria de monopólios dos EUA se colocou sob o 

esquema da propriedade intelectual: a indústria 

de copyright, a indústria de patentes. Todas! 

 

CÂMERA CLOSE NO NARRADOR. 

NARRADOR 

Para concluir: compartilhar arquivos não é somente uma 

questão privada. É uma questão de hegemonia econômica 

global. 

  



CENA 25 – IMAGENS ATUAIS DO BRASIL. CENAS DE PESSOAS 

“BAIXANDO” MÚSICAS, LIVROS NA INTERNET, COMPARTILHANDO 

PROGRAMAS E ARQUIVOS. 

CÂMERA PLANO MÉDIO NO NARRADOR. 

NARRADOR 

Antes de encerrar, ressalto sobre o copyleft. “A ovelha 

negra” da família dos monopólios. 

O ano não sabe, porém como forma de repúdio, criou-se o 

copyleft.  Um regime de livre acesso ao código fonte, 

tendo, como agentes, programadores insatisfeitos com o 

direito autoral tradicional. Como consequências 

individuais, o copyleft ajuda no engajamento e 

empreendimento coletivo – sobretudo pelo compartilhamento 

que há no desenvolvimento dos aplicativos – e, como 

consequências econômicas, traz uma maior eficiência, 

sofisticação, estabilidade e hospitalidade dos programas, 

com subversão, transformação e criação de instituições 

jurídicas e diferentes formas de associação e perspectivas.  

 

CENA 26 – SEM IMAGENS, APENAS O NARRADOR NA CENA. MÚSICA EM 

BACKGROUND.  

CÂMERA CLOSE NO NARRADOR. 

NARRADOR 

Quem sabe, agora, ou algum dia, sejamos mais livres do que 

nunca para publicar, compartilhar e espalhar informações. 

Isso seria ótimo, não é mesmo?! 

Até a próxima! 

 

NARRADOR SE DESPEDE, CÂMERA CORTA A CENA.  

ENTRA OS CRÉDITOS. 

 

FADE OUT 

   

 

FIM 


