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SEQUÊNCIA 1. VINHETA INICIAL 

VINHETA INCIAL DO PROGRAMA: IMAGENS DA EUROPA NO SÉCULO 

XIV, IMAGENS DE LIVROS, CD'S, IMAGENS DE PESSOAS NAVEGANDO 

NA INTERNET. 

AÚDIO: INTRODUÇÃO DA MÚSICA "HIGHWAY TO HELL", DA BANDA 

AC/DC 

 

SEGUÊNCIA 2. ESTÚDIO 

O ESTÚDIO É COMPOSTO POR UMA BANCADA SIMPLES COM UM FUNDO 

BRANCO. EM UM CANTO DA BANCADA HÁ TOY ARTS DOS VINGADORES 

(FILME). NO OUTRO TEM UMA GARRAFA PET COM ÁGUA E UM COPO 

(TIPO DE REQUEIJÃO). 

CAMÊRA FECHA NO APRESENTADOR. 

 

APRESENTADOR  

No programa de hoje teremos um breve resumo 

sobre a história do copyright. É breve mesmo, 

já que temos apenas 5 minutos para falar tudo 

que precisamos, por isso não se sinta 

frustrado ou decepcionado com a gente, você 

sabe como é, né? Mídia, tempo e dinheiro, é 

sempre complicado, amigo... Agora vamos parar 

de enrolação e ir ao que interessa, mas diga-

se de passagem essa questão dos direitos 

autorais foi, e ainda é, bem enroladinha. 

 



SEQUÊNCIA 3. ESTÚDIO 

APRESENTADOR VESTIDO COM ROUPAS QUE REMENTEM A SÉCULOS 

PASSADOS (XVII, XVIII, ETC.). NA BANCADA HÁ SUVENIRS DO 

CRISTO REDENTOR E UNS "SANTINHOS" (PAPEL COM A IMAGEM DE UM 

SANTO NA FRNTE E UMA ORAÇÃO ATRÁS)SPALHADOS PELA MESA. 

APRESENTADOR  

A igreja católica dominava o mundo dos 

livros, pois só ela tinha os monges copistas 

e apesar da peste negra na Europa ser mortal 

pra muita gente, a igreja conseguiu se 

recuperar. Mas, o monopólio cristão foi zoado 

pelo Gutemberg, Gut para os íntimos. Foi Gut 

quem inventou a prensa móvel, que adiantou 

muitooooo pro lado de muita gente. Thank you 

Gut! Claro que a igreja não deixou quieto 

esse esquema "libertário" do Gut e correu 

atrás do prejuízo, convencendo a chefia de 

criar leis que fechassem livrarias, o que não 

deu nada certo, pois o número de livrarias 

piratas criadas foi bem grande. Fuéin, fuéin, 

fuéin igreja!  

 

 

SEQUÊNCIA 4. ESTÚDIO 

O APRESENTADOR VESTE UMA COROA E SEGURA UM CETRO. 

APRESENTADOR  

Outra situação em que a igreja se deu mal foi 

quando o rei Henrique VIII tentou se separar 

da mulher, pois queria um filho e só teve 

filhas, a igreja católica não achou isso 

muito legal e não deu o divórcio pro rei, 

então ele criou uma igreja na qual ele podia 

se separar quantas vezes quisesse: a Igreja 

Anglicana. E para piorar a situação, a 

Inglaterra toda "virou", por livre e 

espontânea pressão, protestante. A partir daí 

foi uma confusão que só! Porque quando a 

primeira filha, a ilegítima, assumiu o trono, 

após seu irmão mais novo morrer antes da 



idade adulta, ela quis fazer a Inglaterra 

virar católica de novo e aí de quem não 

virasse! Era morte na certa. Como eu disse 

antes, a igreja católica estava procurando 

contatos para minimizar o alcance das 

impressões, e como essa rainha era amiguinha 

da igreja, fez dessa causa sua causa. Essa 

rainha era bem espertinha, então em vez de 

mandar fechar as livrarias como a França 

tentou, ele teve uma ideia bem melhor: criou 

um monopólio, no qual dava privilégios à 

Cooperação de Impressores da Inglaterra, 

contanto que ela escolhesse o que seria 

impresso ou não. E eis que nasce o copyright! 

Por sorte dos protestantes da Inglaterra, a 

rainha má morreu logo, só 1 ano depois de 

assumir o reino. A próxima no comando foi a 

rainha Elisabeth (essa é famosa, hein!?!), o 

que fez com que os ingleses respirassem mais 

aliviados, apesar de muita coisa ter dado 

errado para a rainha anterior, o copyright 

foi algo que deu certo, bem certo, diga-se de 

passagem... 

 

SEQUÊNCIA 5. ESTÚDIO 

APRESENTADOR USA TERNO E GRAVATA. APRESENTA COM, APARENTE, 

SERIEDADE. 

APRESENTADOR  

De 1600 a 1700 e pouco, como é de costume na 

história, houve mais confusões, 

enrolações,briguinhas daqui e dali. Nesse 

anos ocorreu basicamente que: os livreiros 

queriam continuar sendo os donos das obras e 

não queriam concorrência pirata , os autores 

queriam participação nos lucros das obras, 

mas não eram considerados. No fim, os autores 

conseguiram ser ouvidos e, aparentemente, os 

primeiros fundamentos da democracia moderna e 

dos direitos civis foram estabelecidos. 

 



 

SEQUÊNCIA 6. ESTÚDIO 

NA BANCADA HÁ SUVENIRS DOS ESTADOS UNIDOS (BANDEIRAS, 

BANDEIRINHAS), O APRESENTADOR USA ROUPAS E O CHÁPEU QUE FAZ 

REFERÊNCIA AO FAMOSO CARTAZ ESTADUNIDENSE DE ALISTAMENTO 

PARA A GUERRA. 

APRESENTADOR  

Como era de se esperar, os Estados Unidos não 

quis ficar de fora dessa conversa com cara de 

briga. Os Estados Unidos foi o primeiro país 

a deixar claro o motivo para a concessão de 

copyrights. É bom lembrar que a ideia inicial 

do copyright não foi o lucro de nenhum 

profissional, mas, sim, o controle da 

ampliação da cultura e do conhecimentos à 

disposição da sociedade. Mas como sempre tem 

alguém pra zoar o rolê da galera, alguns 

países da Europa começaram a cobrar pelos 

livros, pela leitura, começaram a cobrar por 

tudoooo! Com certeza, deve ter sido assim que 

ficaram tão ricos. 

 

SEQUÊNCIA 7. ESTÚDIO 

MUDA A CÂMERA.  

APRESENTADOR  

Com essa história de copyright vem também a 

história dos direitos morais que um tal de 

Victor Hugo começou. Ele achava meio injusto 

não considerar os diretos do autor nessa 

coisa toda que estava acontecendo com o 

monopólio do copyright. Ele morreu antes de 

ver tudo tomando um rumo, como por exemplo: o 

monopólio comercial sobre a impressão ou a 

gravação de um trabalho, monopólio comercial 

das apresentações de um trabalho, o direito 

moral de reconhecimento do criador e o 

direito moral de vetar uma apresentação 

imprópria de seu trabalho. 



 

SEQUÊNCIA 8. ESTÚDIO 

NA BANCADA HÁ UMA BANDEIRA DA ÍTALIA, COMO TOALHA DE MESA. 

TAMBÉM TEM PIZZA E UMA PILHA DE CD'S. 

APRESENTADOR  

Pro azar da geral da nação, essa treta toda 

do copyright não ficou só na questão dos 

livros. Ahá! Dinheiro, meus queridos, todos 

querem! Deu o maior pau quando, além dos 

livros, começaram a pensar no copyright na 

indústria fonográfica.Deu briga entre 

sindicatos, entre músicas, os caras saíram na 

porrada geral. Até que... que... que... A 

sempre espertinha Europa, fez umas reuniões, 

umas pizzadas e voilà!  Criaram organizações 

para controlarem tanto os músicos como as 

gravadoras e demais envolvidos no processo 

todo até existir um CD, de fato. 

 

SEQUÊNCIA 9. ESTÚDIO 

O APRESENTADOR APARECE VESTIDO DE TERNO, GRAVATA E USA 

ÓCULOS ESCURO. INICIALMENTE SÉRIO. 

APRESENTADOR  

Como se não bastasse todos esse anos e mais 

anos de confusão, ainda temos a parte do 

coitadinho dos Estados Unidos sendo "roubado" 

por países em desenvolvimento. Um puta de um 

blá blá blá sem vergonha que os caras usaram 

para impedir que os países produzissem seus 

próprios produtos, com seus próprios 

materiais nos seus próprios laboratórios... É 

oq ue eu sempre digo: "MONEYYYY...". Bom, 

estamos falando dos Estados Unidos, eles 

conseguiram o que queriam, mexeram uns 

pauzinhos aqui, outros ali e fizeram, no fim, 

com que déssemos mais grana para eles ao 

termos que pagar pela propriedade 

intelectual. Também colheram assinaturas em 

alguns acordos internacionais, deixaram de 



assinar muitos outros, principalmente por 

causa do fight que tinha com a Rússia. 

 

SEQUÊNCIA 10. ESTÚDIO 

AGORA O APRESENTADOR APARECE COM UMA CAMISA COM ESTAMPA 

FLORAL,TOTALMENTE DESPOJADO. 

APRESENTADOR  

Deu pau? Deu. Foi uma confusão? Foi. Galera 

recebeu uma grana legal as custas dos outros? 

Recebeu. Mas é isso, hoje em dia, graças a 

uma boa alma, contamos com instrumentos 

jurídicos que para que um autor ou criador de 

uma obra determine a forma de distribuição, 

cópia e utilização. Chupa copyright....! 

Valeu Crative Commons!!! Por hoje é só, 

pessoal. Espero que tenham entendido um pouco 

sobre a questão dos direitos autorais, se não 

entendeu: vai pesquisar, seu folgado!! 

 

SEQUÊNCIA 11. VINHETA FINAL 

VINHETA FINAL DO PROGRAMA COM A APRESENTAÇÃO DOS CRÉDITOS. 

AÚDIO: MÚSICA "WE'RE AMERICAN BAND", DA BANDA GRAND FUNK 

RAILROAD.  

 

       

 


