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DOCUMENTÁRIO ADAPTADO SOBRE “UMA HISTÓRIA DO COPYRIGHT”, 

DE RICK FALKVINGE 

 

TEMA: A NOVA ERA CHAMADA: COPYRIGHT. 

 

 

 

 

CENA 1 – EXTERNA/DIA 

CENÁRIO: Começa com o nome do documentário escrito em branco no fundo preto, e 

em seguida aparecem, imagens da Europa Antiga, nos anos de 1350, com uma música 

clássica no fundo, enquanto se houve a voz “forte” do narrador. 

NARRADOR: 

Em 1350, o oeste da Europa foi atingido brutalmente pela peste negra, no qual muitos 

perderam suas vidas. A Europa levou 150 anos para se recuperar, e instituições 

religiosas foram as que mais sofreram, por terem perdido muitos padres e freiras. 

 

CAMÊRA: Dando um panorama nas cidades da Europa, mostrando as pessoas 

refazendo as suas vidas e a Igreja tentando se reerguer. E o narrador segue falando. 

NARRADOR: 

As freiras e os padres eram muito importantes, pois eram eles que faziam os livros, 

naquela época. Quando alguém precisava de um livro, ia a um escrivão, em um 

monastério, e ele copiava o texto, a mão.  

 

CENA 2 – INTERNA/DIA 

CAMÊRA: Mostrando pessoas, indo até os monastérios para encomendar seus livros 

com as freiras e os padres, e outras reclamando pelos erros gramaticais contidos nos 

livros e pelo alto custo da mão-de-obra. 

NARRADOR: 

Além dos poucos escrivães e do custo alto, em 1450, os monastérios ainda estavam às 

moscas e não haviam sido reabitados. E ainda com a invenção de Gutemberg em 1450, 

do aperfeiçoamento da técnica de impressão por pressão, mais barato e de fazer 

abundante, o ofício dos copistas escrivães, mais ou menos do dia para noite foi 

superado.  

 

CAMÊRA: Enquanto ocorre a fala do narrador, uma música de tensão é tocada ao 

fundo, e a câmera da um panorama dos monastérios vazios, dando um close nas teias de 

aranhas que estavam nos papéis, nos tinteiros e nas penas de escrever. E nos membros 

superiores da igreja católica, xingando todos a sua volta, por não terem mais o controle 

do que poderia ser reproduzido.  

CENA 3 – INTERNA/DIA 

CENÁRIO: A cena começa com o narrador falando, enquanto são mostradas imagens 

de um castelo desenhado em um papel, e em sequência todas as personagens descritas 

pelo narrador, também em desenho vão aparecendo. 



NARRADOR: 

O rei Henrique VIII queria muito um filho homem que pudesse herdar o trono da 

Inglaterra, mas o seu casamento foi uma total decepção. A sua esposa, Catarina de 

Aragão, lhe deu somente uma filha, Mary. Por o papa não aceitar que ele tivesse uma 

segunda esposa, que lhe desse um herdeiro homem, o rei decidiu-se converter a 

Inglaterra ao protestantismo e fundou a Igreja Anglicana. Conseguiu anular o seu 

primeiro casamento, e teve um filho com a sua terceira esposa, Eduardo que sucedeu 

Henrique VIII em 1547 aos nove anos, mas morreu antes de chegar à idade adulta. 

 

CENA 4 – EXTERNA/DIA 

CENÁRIO: Aparece a imagem em desenho do Castelo e Mary sendo coroada como a 

nova Rainha da Inglaterra, e todos os católicos comemorando a nova sucessora de 

Eduardo. Enquanto se houve uma música de solenidade ao fundo. 

NARRADOR:  

Vingando-se da escolha do pai, Mary, assumiu o trono da Inglaterra, como Mary I, em 

1553. Sua missão como Rainha era desfazer os mal-feitos do pai, e tornar o reino 

católico novamente. Assim, ela perseguiu sem descanso e executou protestantes 

publicamente, ficando conhecida como Bloody Mary (Mary Sanguinária). 

 

CÂMERA: Dando uma panorâmica na cidade da Inglaterra, mostrando muitos 

protestantes caídos e mortos no chão, enquanto se houve ao fundo a “5ª sinfonia de 

Beethoven”. A câmera então corta para a Rainha Mary, dando um close em seu rosto, 

que esta com um sorriso irônico, enquanto toma o seu vinho favorito. 

CENA 5 – EXTERNA/DIA 

NARRADOR: 

Mary desenvolveu um sistema de monopólio lucrativo para a Corporação de 

Impressores da Inglaterra, que depois, foi concedido à Companhia de Livreiros em 4 de 

maio de 1557, e se chamava copyright. E foi amplamente bem sucedido como um 

instrumento de censura. 

 

CÂMERA: Mostrando imagens das ruas da Inglaterra, com a Companhia de Livreiros 

fechando gráficas que infringiam o monopólio e impedido que materiais impróprios 

politicamente viessem à luz do dia.   

CENA 6 – EXTERNA/DIA 

CENÁRIO: Narrador prossegue a sua fala enquanto são mostradas imagens de membros 

da Companhia de Livreiros entregando as pessoas nas ruas de Londres, o decreto da 

proibição de qualquer forma de publicação de livros, levando ao caso de prisão.  

NARRADOR: 

Apesar das vantagens da Companhia de Livreiros, em 1688 houve mudança na 

composição do Parlamento e como consequência o copyright foi extinto. E os Livreiros 

não concordando com essa situação foram ao Parlamento suplicar que o monopólio 

fosse restaurado. 

 

CÂMERA: Em plano médio, mostrando os Livreiros dentro do Parlamento, dando as 

suas justificativas para a volta do Copyright. Enquanto o narrador fala. 



NARRADOR: 

Os Livreiros reagiram com a ideia de que os autores poderiam se tornar “donos” de 

suas obras. Um, asseguravam ao Parlamento que não haveria um controle central, que 

pudesse ser usado como instrumento de censura. Dois, as editoras manteriam seu 

monopólio para todos os propósitos e fins. Três, o monopólio se tornaria parte da 

Common Law anglo-saxônica, em vez de ser apenas uma jurisprudência. Por fim o 

monopólio do copyright retornou em 1710. 

 

CENA 7 – EXTERNA 

CENÁRIO: Aparece a imagem do mapa dos Estados Unidos, enquanto se houve o hino 

nacional do país e ao fundo e a voz do narrador em relevo. 

NARRADOR: 

Quando levaram as leis do copyright para os Estados Unidos, os patronos fundadores 

do novo país tiveram dificuldade para chegar num consenso sobre o tema do 

monopólio. Só depois de algum tempo chegaram à conclusão de que o copyright é um 

equilíbrio entre o acesso público à cultura e o mesmo interesse público de que se 

renove.  

 

CENÁRIO: Agora aparece o mapa da Inglaterra, e ao fundo se houve o hino do país, 

enquanto o narrador prossegue falando. 

NARRADOR: 

Enquanto isso, na Inglaterra, os livros continuavam muito caros. Somente na casa de 

pessoas ricas havia coleções de livros, e algumas delas começaram a emprestá-los, 

para as pessoas comuns. Os editores não gostaram nada disso e começaram a 

pressionar o Parlamento para tornar ilegal a leitura de um livro sem o pagamento por 

sua impressão. 

 

CENA 8 – INTERNA/DIA 

CENÁRIO: Imagem em desenho animado, da primeira biblioteca sendo aberta, e toda a 

população comemorando o grande feito. Seguida da voz do narrador. 

NARRADOR: 

O Parlamento, no entanto, adotou uma posição distinta, porque tinha consciência do 

impacto positivo da leitura sobre a sociedade. E decidiu em 1849, criar bibliotecas 

públicas na Inglaterra, acessíveis igualmente a ricos e pobres. 

 

CENA 10 – EXTERNA/NOITE 

CENÁRIO: Imagens da cidade de Paris a noite do ano de 1800 aparecem, ao som de “le 

festin” de Camille e em seguida uma foto de Victor Hugo é mostrada. E entra o 

narrador. 

NARRADOR: 

No final de 1800, o fortalecimento do copyright dos editores havia reduzido a 

possibilidade dos autores serem remunerados pelo seu trabalho de forma independente. 

Foi um francês chamado Victor Hugo quem tomou a iniciativa de criar condições 

menos desiguais dentro do monopólio do copyright, incorporando a ele uma tradição 



francesa conhecida como “direito de autor”. Ele também quis tornar o monopólio do 

copyright válido internacionalmente. 

 

CÂMERA: Dando um close na mão de Victor Hugo escrevendo as novas condições 

para o monopólio do copyright. Seguida das falas do narrador. 

NARRADOR: 

Victor Hugo tentou criar um contrapeso ao imenso poder das editoras, dando aos 

autores alguns direitos mesmo sob o monopólio do copyright, e com isso empobrecendo 

ainda mais o público. Essa convenção de Berna foi assinada em 1886 e determinava 

que os copyrights de um país deveriam ser respeitados pelos demais, e assim foi criada 

a agência BIRPI, que se transformou na Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI). Corta a cena. 

 

CENA 11 – INTERNA 

CENÁRIO: Enquanto o narrador fala, aparece a imagem de músicos sendo expulsos de 

festivais e os auditórios se transformando em salas de cinema. 

NARRADOR: 

O debate sobre o copyright no século 20 foi caracterizado pela música e não pelos 

livros, ao contrário do que ocorreu nos séculos anteriores. Além dos sindicatos 

quererem algum poder sobre a tecnologia de gravação. 

 

CENÁRIO: Enquanto o narrador fala, é mostrado a imagem de um lugar que aparenta 

ser um sindicato. E em seguida, aparece uma animação, na qual se vê um sindicato e 

uma vitrola brigando. 

CENA 12 – EXTERNA/INTERNA 

NARRADOR: 

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. 

Com exceção da Itália fascista. 

 

CÂMERA: Dando um panorama nos pontos turísticos da Itália, e em seguida, mostra 

executivos, vestidos de trajes tipos de outros países, confraternizando em uma pizzaria, 

como se estivessem selando um acordo, enquanto se houve a voz do narrador. 

NARRADOR: 

Em 1933, a indústria fonográfica foi convidada, pela Confederazione Generale 

Fascista dell’Industria Italiana, para participar de uma conferência em Roma. Nesse 

evento foi formada uma federação internacional da indústria fonográfica, que seria 

mais tarde conhecida como IFPI, que tentaria estabelecer para os produtores, direitos 

semelhantes aos dos artistas e músicos. 

 

CENA 13 – EXTERNA 

CENÁRIO: Aparece a imagem de um Post-it escrito: LEMBRAR! Em seguida a 

imagem do número 1 enquanto o narrador fala. 



NARRADOR: 

Primeiro, a indústria fonográfica confunde de propósito os tipos de monopólio. E 

continua defendendo “seu copyright”, na qual não possui, que seria, o monopólio de 

direitos conexos que foram criados, em países fascistas em uma Europa cindida pelo 

militarismo em 1961, e são controversos e questionados. 

 

CENÁRIO: Aparece novamente a imagem de um Post-it com o número 2 escrito. 

NARRADOR: 

Em segundo lugar, ficamos a um fiozinho de cabelo de considerar os selos das 

gravadoras como birôs de serviços para os músicos. Corta a cena. 

 

CENA 14 – EXTERNA/DIA 

CENÁRIO: Começa com a fala do narrador, enquanto vão sendo mostradas imagens da 

indústria Toyota, seguida de uma música em japonês no fundo. 

NARRADOR: 

Quando a competição dos japoneses, ao fabricar os carros Toyota, ameaçou a 

indústria norte-americana, deixando claro para os governantes que os Estados Unidos 

não seriam capazes de manter sua supremacia econômica, foram formados muitos 

grupos de trabalho para tentar responder a uma questão crucial: como os EUA vão 

manter sua hegemonia global? 

 

CENÁRIO: Aparece a cena do grupo ACTN sendo formado sob a liderança da Pfizer, e 

todos os membros se abraçando e apertando as mãos felizes. E o narrador prossegue na 

fala. 

NARRADOR: 

A ACTN recomendou aos Estados Unidos, de tentarem atrelar suas negociações 

comerciais à sua política externa. Desta forma, os Estados Unidos criaram um 

intercâmbio de valores, em que só podiam fabricar determinados produtos depois de 

pagar pela sua propriedade intelectual. Corta a cena. 

 

CENA 15 – INTERNA 

 

CENÁRIO: Começa com um fundo preto e em seguida com letras brancas aparece a 

palavra copyleft. E o narrador entra falando. 

 

NARRADOR: 

Os Estados Unidos nem imaginavam quando desenvolveu esse novo sistema do 

copyright, que ali mesmo, quase na mesma época, nos anos 70 e 80, pesquisadores já 

estavam pensando em um novo sistema, o copyleft, que é uma forma de usar a 

legislação de proteção dos direitos autorais com o objetivo de retirar barreiras à 

utilização, difusão e modificação de uma obra criativa. Ele difere assim do domínio 

público, que não apresenta tais exigências. A única exigência do copyleft e de poder 

copiar e distribuir uma obra. 

 

CENÁRIO: Nesse mesmo momento da fala do narrador, a câmera mostra uma sala 

pequena, num subúrbio, que parece ser uma empresa, e jovens pesquisadores, 



trabalhando e discutindo, a criação de um novo sistema de “monopólio”. E o narrador 

prossegue. 

 

NARRADOR: 

O copyleft denomina genericamente uma ampla variedade de licenças que permitem, de 

diferentes modos, liberdades em relação a uma obra intelectual. Seu nome se origina 

do trocadilho com o termo copyright. O responsável pela popularização do novo 

sistema foi Richard Stallman, ao associá-lo, em 1988, à licença GPL. 

 

CENÁRIO: Aparece Richard Stallman, indo as empresas divulgando o novo sistema de 

direitos autorais, e chamando os artistas a associarem seus trabalhos ao copyleft. Corta 

a cena. 

CENA 16 – EXTERNA 

CENÁRIO: Aparece uma tela com o fundo branco, enquanto um texto, com letras 

pretas, vai surgindo de baixo para cima, e o narrador o lendo. 

NARRADOR: 

Para concluir: compartilhar arquivos não é somente uma questão privada. É uma 

questão de hegemonia econômica global, sempre foi. Vamos continuar compartilhando, 

para dar às pessoas um poder que hoje é dos monopólios. Ensinar a todos a 

compartilhar cultura, e as pessoas vão sair vitoriosas contra o cerceamento de 

liberdades, assim como aconteceu, quando as pessoas aprenderam a ler e derrubaram 

o poder da Igreja Católica. Isso conclui a história do monopólio do copyright até 2011. 

Vamos tentar fazer com que, daqui a dez anos, quando escrevermos um novo capítulo, 

sejamos mais livres do que nunca para publicar, compartilhar e espalhar informações. 

Assim como o copyleft vem tentando fazer. 

CENÁRIO: Corta a cena, e aparece a palavra FIM. 


