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5 minutos: A História do Copyright

Roteiro

A proposta desse vídeo é compor a série “a história das coisas”, na qual, são abordados os mais 
diferenciados temas da história através de um bate papo informal com o Professor César. Os 
vídeos estão disponíveis no blog do professor.

Cena1

Fundo preto com música (Vivaldi - Winter), surge palavras na tela. Elas aparecerão uma de cada 
vez, aumentando o tamanho dando ênfase a palavra em questão. 
Cor: branco

A ordem de aparição das palavras: livro, proibição, autor, direitos, biblioteca e controle. 
Tempo de duração: 8 segundos. A última palavra da tela esmarece. Fundo preto novamente, a 
partir desse momento, as palavras irão aparecer simultaneamente se fundindo umas nas outras. 
Tempo de duração: 2 segundos. 
Fundo preto aparece a palavra COPYRIGHT? em caixa alta aumentando o tamanho de sua 
fonte até preencher toda a tela.
Tempo de duração: 2,5 segundos.
Tempo total: 13 segundos.

Cena2

Título: A PRODUÇÃO DOS LIVROS

Personagem: Um homem com aparência de professor de história sentado em uma poltrona 
aconchegante, vestindo roupas casuais. 

PROFESSOR

A nossa conversa de hoje é sobre o copyright. 
A produção dos livros era feita manualmente nos monastérios, logo era controlada pela Igreja  
Católica. Com a invenção dos tipos móveis, aumentou o tempo e a divulgação da informação.  
Perdendo o controle do poder há o fechamento de todas livrarias e pena de morte aos infratores.  
Isso foi ineficaz porque gráficas piratas surgiram ao redor da fronteira francesa. 



Cena 3

Título: O SISTEMA DE MONÓPOLIO: A INVENÇÃO DO COPYRIGHT 

PROFESSOR

A rainha Maria,  filha de Henrique VIII  criador da Igreja Anglicana, restaura com a Igreja  
Católica  e  atende  as  suas  preocupações  desenvolvendo  o  sistema de  monopólio.  É  dado a  
Corporação de Impressores da Inglaterra o controle de todo o material impresso no reino.  
Em maio de 1557 é criado o monopólio e concedido à Companhia de Livreiros de Londres. A  
única condição que todo material produzido passariam por uma censura prévia da coroa. 

Cena 4

Título:  O VAI E VEM DO COPYRIGHT

PROFESSOR

O tribunal de julgamentos do copyright é abolido em 1641. A criatividade floresce na Europa!
Mas  o  copyright  volta  dois  anos  depois,  obrigando  autores,  impressores  e  editoras  
a obterem uma licença junto a Companhia de Livreiros de Londres. A publicação de obras fora  
da Companhia,  permitia  que medidas de destruição aos livros  fossem aplicadas.  E também  
prisão  dos  envolvidos.
O monopólio dos livros é extinto em 1695. Florece novamente a criatividade e é nessa época que  
os textos para a criação dos Estados Unidos foram escritos.
Mas a companhia dos livreiros não desistiu. Argumentavam em prol dos autores, mesmo que  
estivessem apenas defendendo seus próprios interesses.
Em 10 de abril de 1710 é decretado o monopólio do copyright.

Cena 5

Título: COPYLEFT E CREATIVES COMMONS

Enquanto o professor fala, aparece imagens do site da creative commons

PROFESSOR

Diferentemente do copyright, existem licenças para a difusão do conhecimento. O objetivo do  
copyleft é retirar as barreiras que impedem a utilização e difusão das obras. O nome é uma  
brincadeira com o copyright, significando "permitida cópia". 
Já a Creative Commons, é uma das licenças que mais se destaca atualmente. Permite a cópia e  
compartilhamento de materiais, podendo ao usuário escolher qual das licenças disponibilizadas  
melhor se encaixa na difusão de suas obras. 

Cena 6



Título: ESTADOS UNIDOS

Aparece o símbolo dos Estados Unidos: a estátua da liberdade com a bandeira do país de fundo. 

PROFESSOR

Muitos acreditam que o copyright nasceu nos Estados Unidos. Nos EUA, houve uma dificuldade  
de  se  chegar  num  consenso  sobre  o  copyright.  A  constituição  americana  foi  a  primeira  a  
estabelecer  com precisão o  motivo  da criação do copyright:  a  promoção do progresso  das  
ciências e das artes!  E não para a renumeração dos artistas. 

Aparece a imagem de Thomas Jefferson.

Cena 7

Título: INGLATERRA

 
Imagens  relacionadas  as  práticas  de  leituras  da  população:  ricos  lendo  livros.  Imagens  de 
bibliotecas.

PROFESSOR

O cenário na Inglaterra é outro:  difícil acesso aos livros devido a seu valor, assim só os ricos  
podiam  pagar  por  eles,  mas  emprestavam  para  pessoas  comuns  (pobres).  Os  editores  
começaram a pressionar o Parlamento para tornar ilegal a leitura de livros sem pagar por sua  
impressão, ou seja, estavam colocando as bibliotecas na ilegalidade muito antes da invenção  
delas! O Parlamento, sensato, sabia da importância da leitura, em 1849, foi aprovada a lei das  
bibliotecas públicas na Inglaterra, sendo que a primeira surgiu em 1850.

Imagem da primeira biblioteca.

Cena 8
Título: ALEMANHA

Imagens do desenvolvimento industrial da Alemanha.

PROFESSOR

Não havia monopólio sobre o copyright nesse período. Isso levou a uma rápida disseminação do  
conhecimento,  o  que  permitiu  assumir  a  liderança  no  desenvolvimento  de  tecnologias  
industriais.

Cena 9



Título: DINHEIRO PARA OS AUTORES OU EDITORES E IMPRESSORES?

PROFESSOR
 
O monopólio diminuiu a renumeração dos autores por suas obras. Todo o dinheiro ia para as  
mãos dos editores e impressores. 
Para resolver isso o francês, Victor Hugo criou o “direito de autor”, que também permitia que  
as obras pudessem circular de um país ao outro.
Em 1886 foi assinada a Convenção de Berna. Ela determinava que o copyright de um país devia  
ser respeitado pelos outros.

Cena 10

Título:  COPYRIGHT: SEQUESTRADO PELA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA

PROFESSOR
 
Na música  também havia  copyright.  Em 1930,  todos estavam preocupados  com as  músicas  
gravadas em estúdio. Todos queriam o poder sobre a gravação a questão foi levada para a  
ONU.  Em vários países aconteceram diversas convenções sobre o  copyright na música.

Cena 11
Título: O COPYRIGHT É PARA TUDO!

PROFESSOR

O conceito de copyright foi aplicado a tudo que era possível. 
Um artigo publicado pelo presidente da Pfizer sobre os países do terceiro mundo, sugeria que  
ao fazerem produtos com recursos próprios e utilizando da mesma “ideia”, estavam roubando a  
empresa.
Assim o copyright é aplicado a “ideia¨ e logo deve-se proteger também. 

Close no rosto do professor.

E para encerrar nosso vídeo de hoje vimos a origem do copyright.  Sabemos que há outras  
alternativas para a divulgação do conhecimento, não precisando da criação de licenças que  
coloquem as ideias numa redoma de vidro ao invés de se tornar acessível a todos. 


