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Resumo 
A noção de autoria, tradicionalmente entendida como algo de natureza individual e privada, 
sofre um significativo deslocamento na atualidade, adquirindo um sentido mais interativo e 
aberto. Neste artigo, argumentamos que o Movimento Software Livre (MSL) é uma 
importante referência para esta inflexão do processo autoral, como responsável pela 
consolidação de um modelo produtivo alternativo baseado em interações colaborativas e no 
livre fluxo de informação. Além disso, Richard Stallman, seu fundador, foi o idealizador da 
General Public License (GPL), a licença para o registro do software livre que propõe uma 
subversão aos critérios do Copyright. Num primeiro momento, fazemos uma reflexão sobre o 
estatuto da autoria, com base no pensamento de Michel Foucault. Em seguida, abordamos o 
surgimento do MSL e a criação das licenças alternativas. Por último, como um exemplo da 
influência do modelo open source na área científica, apresentamos o caso da pesquisa de 
medicamentos de doenças negligenciadas. 
 
Palavras-chave: Autoria; Software Livre; Licenças Alternativas; Open Source 

 

Abstract 
Currently, the notion of authorship, traditionally understood as something of an individual and 
private nature, undergoes a significant shift, acquiring a more interactive and open meaning. 
In this article, we argue that the Free Software Movement is an important reference for this 
inflection in the authorship process because it is responsible for the consolidation of an 
alternative production model, based on collaborative interactions and the free flow of 
information. In addition, its founder Richard Stallman devised the General Public License 
(GPL) to register free software, which subverts the criteria for Copyright. Initially, we 
reflected on the authorship statute, based on Michel Foucault. Later, we addressed the 
emergence of the Free Software Movement and the creation of alternative licenses. Finally, as 
an example of the influence of the open source model in the scientific field, we presented the 
case of the research on medicines for neglected diseases. 
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 Um das mais significativas transformações promovidas pela emergência da cultura 

digital diz respeito ao deslocamento da noção de autoria. Tradicionalmente concebido como 

algo de natureza individual e privada, o processo autoral adquire uma dinâmica interativa e 

aberta no contexto das redes de comunicação. Podemos identificar a ocorrência deste 

fenômeno em inúmeras iniciativas de produção colaborativa, desde a famosa enciclopédia 

eletrônica Wikipédia, editada por uma multidão de voluntários, até pesquisas científicas 

                                                 
1 Artigo publicado na Revista Advir 29, disponível em 
<http://www.asduerj.org.br/publica/revista/imagens/ADVIR29.pdf>. 



 

 

desenvolvidas dentro do conceito de open source
2, ou dados abertos, no qual a propriedade 

intelectual das descobertas é relativizada em prol da coletivização do conhecimento. Nos dois 

casos não é mais possível identificar um autor na antiga acepção, mas sim coletivos, de 

diferentes constituições, que atuam de forma distribuída em rede. 

 Estes exemplos têm a mesma fonte de inspiração: o Movimento Software Livre 

(MSL), criado na década de 80 do século passado como uma resistência à transformação do 

código-fonte de programas de informática em segredo industrial. Inicialmente setorizado, seu 

modelo produtivo baseado no trabalho colaborativo e no livre fluxo da informação 

transformou-se com o tempo em um novo paradigma autoral. O grande exemplo de seu 

sucesso, o sistema operacional Linux, é reconhecido por sua superioridade técnica em relação 

a seu maior concorrente em nível mundial, o Windows, um produto tipicamente corporativo e 

proprietário.  

 Importante ressaltar que no cerne deste movimento está a crença de que nada deve 

impedir o máximo desenvolvimento de um programa, seja no aperfeiçoamento de suas falhas 

ou na criação de adaptações e melhorias. Em outras palavras, podemos entender essa máxima 

como a determinação de que nada deve atrapalhar a evolução do conhecimento. Esta é a ideia-

chave que faz com que seu modelo produtivo tenha inspirado iniciativas nas mais variadas 

áreas. No contexto da Universidade, portanto, o software livre representa não só uma escolha 

pela autonomia de gerir seu próprio sistema operacional, criando as adaptações e 

funcionalidades mais adequadas às suas demandas, mas principalmente uma opção pelo 

conceito open source como o modelo mais eficaz e democrático de construção do 

conhecimento, como iremos argumentar. 

 Neste artigo, começaremos nossa reflexão por uma breve exploração do estatuto da 

autoria, tendo como principal referência a obra de Michel Foucault. Num segundo momento, 

abordaremos o surgimento do MSL e seu modelo de produção cooperativa. Em seguida, 

iremos refletir sobre as perspectivas das novas licenças (General Public License e Creative 

Commons) como uma alternativa para a regulamentação da autoria em coletivo emergente na 

atualidade. Por último, como um exemplo da influência desse modelo produtivo na área 

científica, apresentaremos o caso da pesquisa de medicamentos de doenças negligenciadas. 

 

1. O que é a autoria? 

 

                                                 
2  Neste artigo, adotaremos a expressão open source, em inglês, por ser uma terminologia amplamente 
utilizada nos estudos sobre os novos modelos de produção em rede. 



 

 

 Para refletir sobre o tema da autoria, partimos do pensamento de Michel Foucault. 

Para além de uma atribuição pessoal, do seu ponto de vista, a autoria desempenha um papel 

na circulação dos discursos em uma dada sociedade. Para pensar esse lugar, o filósofo cria o 

conceito de função autor: “A função autor é, assim, característica do modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade” 

(FOUCAULT, 2006, p. 46). 

 Ao mesmo tempo, ressalta que a função autor não tem caráter universal. Sua 

configuração varia em diferentes momentos históricos. Assim, houve época em que os textos 

literários circulavam sem que houvesse a preocupação em lhes atribuir uma autoria, o que não 

lhes retirava a relevância ou qualidade. Já na Idade Média, segundo Foucault, os textos 

científicos só ganhavam credibilidade se estivessem ligados a um nome que lhes desse peso. 

“Hipócrates disse”, cita o pensador como um exemplo da necessidade da referência autoral. 

Essa assinatura deixou de ter importância nos séculos XVII e XVIII, na mesma época em que 

os discursos literários passaram a precisar da chancela de um autor para serem recebidos: 

“perguntar-se-á a qualquer texto de poesia ou de ficção de onde é que veio, quem o escreveu, 

em que data, em que circunstâncias ou a partir de que projeto” (FOUCAULT, 2006, p. 49).  

 Outro ponto a ser ressaltado é que, para Foucault, a autoria não está de modo algum 

ligada a um sujeito em especial. É uma função organizadora da circulação do discurso em 

dada sociedade, que pode eventualmente adquirir contornos individuais, mas, para ele, o que 

existe no máximo são posições de discursividade. Quem fala é sempre uma variável que acede 

a um discurso que está para além dele, na cultura. Em suas palavras: “[a função autor] não 

reenvia pura e simplesmente para um indivíduo real, podendo dar lugar a vários ‘eus’ em 

simultâneo, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem ocupar” 

(FOUCAULT, 2006, p. 55). 

 Ao explorar a etimologia da palavra autor, do latim auctor, podemos perceber uma 

amplitude de sentidos. Burke (2005) observa que dos quatro termos dos quais auctor pode ter 

derivado, três deles, de origem latina, não remetem à ideia de algum tipo de maestria ou de 

criação original. O primeiro deles, Agere, significa atuar ou performar, o que pode lembrar a 

visão de Barthes (2004), da escritura como um agir através da linguagem. Já o segundo termo, 

augere, pode ser traduzido por crescer. Não se refere, portanto, a uma origem, mas sim ao 

desenvolvimento de algo. E por último, auieo tem o sentido de amarrar relacionado às 

conexões da estrutura poética, lembrando mais a noção de articulação de códigos do que a de 

uma potência criativa. Por último, a possível origem grega, autentim, tem o significado de 



 

 

autoridade, algo que se aproxima da noção de autor como o de um legitimador do texto, mas 

não como a origem do ato criativo. 

 Sabemos que a noção de autoria como algo de natureza individual surgiu no período 

da Modernidade, que vale lembrar foi a época da ascensão do sujeito autônomo. Antes disso, 

a produção tinha um caráter mais coletivo, no qual não havia a preocupação com a nomeação 

do autor nem com os limites de uma obra. A criação poética da Antiguidade, por exemplo, 

tinha natureza fluida, na qual cada recitador, ou bardo, ao mesmo tempo em que declamava 

também criava, inserindo algo de seu, que posteriormente poderia ser apropriado por outros, 

num processo aberto e contínuo. Durante a Idade Média, os textos eram construídos sob a 

autoridade da tradição (auctoritas), por diversos agentes, e tidos como propriedade comum. O 

artista ou escritor era considerado um transmissor da criação divina, não cabendo a ele, 

portanto, um mérito autoral particular por suas realizações (BENNETT, 2005). 

 Já na Modernidade, o projeto de emancipação através da racionalidade apela para o 

debate público e, consequentemente, para a demarcação de posições e a atribuição de autoria. 

O texto passa, então, a pedir uma assinatura. O instrumento da auctoritas medieval dá lugar à 

nomeação do autor, que é quem irá validar a produção textual, dar unidade e consistência ao 

discurso, e assumir a responsabilidade por suas ideias. É o próprio ser humano, autônomo e 

centrado, quem responde por seus atos, e não mais uma instância transcendental. No 

Romantismo, o caráter subjetivo será ainda mais acentuado. Nesse momento, toda uma nova 

concepção de autoria é definida. O autor deixa de ser visto como um artesão movido por uma 

inspiração transcendental para ganhar outro patamar: o de gênio criador. A inspiração, nesse 

sentido, não é mais tida como algo que vem de um ente exterior, como as musas na 

Antiguidade ou Deus no período medieval, mas sim da interioridade do próprio escritor, que 

passa a ser valorizado, portanto, por suas capacidades criativas subjetivas. Não há mais uma 

transcendência onde buscar inspiração, ao contrário, a fonte da criação agora é a alma do 

escritor (WOODMANSEE, 1994). 

 O questionamento da natureza subjetiva da autoria começa ainda no século XIX, sob o 

impacto de significativos abalos sofridos nos discursos do conhecimento moderno, causadas 

especialmente pelos pensamentos de Darwin, ao dar uma dimensão biológica ao humano; e de 

Marx, ao colocar a condição sócio-econômica acima da autonomia individual (HALL, 2002). 

Paralelamente, a vida social ganha grande complexidade pelo desenvolvimento da 

industrialização, e de todas as instituições que a sustentam, fazendo emergir uma concepção 

mais social do indivíduo. Sua soberania não pôde mais ser vista como puramente autônoma, 

mas em articulação com as grandes estruturas da sociedade moderna. A crítica à figura do 



 

 

autor individual atinge seu ápice na segunda metade do século XX, com os pensadores do 

pós-estruturalismo, que irão inverter o entendimento do processo autoral, priorizando o 

discurso ou a linguagem em detrimento do sujeito, este último por si só, para eles, uma 

categoria já sob suspeição (BARTHES, 2004; FOUCAULT, 2001). 

 A digressão que fizemos até aqui serve para explorar o tema da autoria em um 

contexto histórico mais amplo que nos ajude a perceber com mais clareza a mutação que 

presenciamos na atualidade. Se hoje observamos o desenvolvimento de processos autorais 

coletivos e colaborativos, especialmente através das redes de comunicação, não devemos 

encará-los nem como uma completa novidade nem como algo de que devemos ter 

desconfiança. Ao contrário, ao olhar para a história constatamos que estamos na verdade 

diante de mais um deslocamento do estatuto da autoria, que traz de volta traços que já foram 

dominantes em outros períodos históricos, como a produção coletiva e a relativização da 

noção de propriedade autoral.  

 Os projetos de autoria coletiva e distribuída presentes na rede, como já mencionamos, 

tiveram como fonte de inspiração o Movimento Software Livre, que criou um sofisticado 

modelo autoral que inclui uma metodologia de trabalho, um sistema de reputação, novos 

valores de trabalho e, especialmente, uma licença que garante sua integridade e continuidade, 

como veremos a seguir. 

 

2. Toda a informação deve ser livre 

 

 Um pequeno, mas significativo incidente, nos idos de 1980, deu início ao movimento 

que acabou por consolidar um novo paradigma em relação ao processo autoral. Richard 

Stallman, então um programador do Massachusetts Institute of Technology (MIT), pediu o 

código-fonte da impressora Xerox 9700 para poder fazer algumas modificações em suas 

funcionalidades a fim de atender à demanda do laboratório. No entanto, sua solicitação foi 

negada por motivos comerciais. Para Stallman, ter acesso a um programa para poder 

aperfeiçoá-lo era algo usual. A cultura de desenvolvimento de softwares na qual tinha se 

formado e que vinha trabalhando até então tinha natureza aberta: os programadores trocavam 

informações entre si, ajudando-se mutuamente a solucionar problemas tendo em vista o 

aprimoramento dos programas. 

 Mas isso havia mudado, ainda na década de 70, com a contribuição de Bill Gates, que 

havia criado o programa Altair BASIC e não estava nada satisfeito em ver seu produto ser 

compartilhado gratuitamente. Para defender seu ponto de vista, ele escreveu uma carta, 



 

 

intitulada Open Letter to Hobbyists, reproduzida em várias publicações na época, na qual 

afirmava: “Why is this? As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. 

Hardware must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked 

on it get paid?”3 (LEVY, 2002, p. 229). 

 As palavras de Gates anunciavam uma nova era na informática. Os computadores se 

tornavam mais populares, e a demanda por um mercado consumidor nascente fazia florescer 

uma nova indústria, que não tinha interesse em distribuir gratuitamente seus produtos nem seu 

conhecimento. O que até então era compartilhado livremente entre pesquisadores de 

diferentes laboratórios de acordo com a lógica da pesquisa científica, passou a ser tratado 

como segredo industrial. Os programadores contratados por essas novas empresas eram 

obrigados a assinar um termo no qual concordavam em não revelar as informações técnicas de 

seu trabalho4. 

Stallman, então, decidiu desenvolver um sistema operacional que pudesse ser 

compartilhado livremente. Assim, em 1984, foi criado o programa GNU, como a primeira 

experiência dentro da concepção de software livre. O cerne da questão nesta disputa é a 

liberdade de ler o código-fonte dos programas. Com acesso à leitura, é possível fazer 

adaptações de acordo com a necessidade pessoal e poder ter de fato domínio sobre a sua 

execução. O fato de serem desenvolvidos por uma ampla comunidade de programadores faz 

com que, na análise de Raymond (2001), sejam criados produtos superiores já que existem 

muito mais olhos atentos para identificar suas possíveis falhas e consertá-las em curto espaço 

de tempo.  Como prova da consistência e eficácia desse modelo, há o robusto exemplo do 

desenvolvimento do sistema operacional Linux, considerado o mais estável e flexível de 

todos. Com milhares de programadores e centenas de empresas colaborando no seu 

aperfeiçoamento, o sistema roda na grande maioria das bolsas de valores do mundo e em 

servidores das maiores empresas da rede, como Google, Twitter e Facebook, além de 

aparelhos como telefones celulares, televisores etc5. 

 A iniciativa do software livre, além de ter influenciado as práticas sociais na rede com 

a disseminação da produção cooperativa como método de trabalho, contribuíram de maneira 

determinante para redefinição da concepção de autoria. Os programadores trabalham de forma 

colaborativa e auto-organizada, cada um dando sua contribuição para o aperfeiçoamento de 

                                                 
3  A tradução é nossa: “Por que isto? Como a maioria dos hobbyists deve estar consciente, a maior parte 
de vocês rouba software. Hardware tem que ser pago, mas software é algo para se compartilhar. Quem se 
importa se as pessoas que trabalham nele são pagas?”. 
4  Informação disponível em: < http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html>. Acesso em: 04 out. 2012. 
5  Informação disponível em: <http://www.linuxfoundation.org/>. Acesso em: 17 out. 2012. 



 

 

determinado programa, e distribuem sua produção de maneira ampla e aberta para que mais 

profissionais possam conhecer e interferir no desenvolvimento do produto, eliminando o 

caráter proprietário e fechado, e mesmo acabado, da obra criada. O importante não é ter a 

propriedade intelectual das linhas de comando que cada um criou, mas sim de ter o seu nome 

creditado como um dos que contribuíram na sua construção. Nesse ponto, a remuneração pode 

ser financeira ou apenas ganho de reputação, que mais tarde poderá render algum tipo de 

remuneração. Ou pode ser ainda a soma dois, já que a reputação é uma importante moeda de 

troca na economia da rede6.  

 No entanto, como um modelo alternativo, baseado não só em uma nova dinâmica 

produtiva, mas também em novas formas de retribuição, foi preciso garantir que sua criação 

estivesse protegida da apropriação indevida por iniciativas proprietárias. Para isso, foi 

desenvolvida uma licença alternativa que estabelecesse direitos e garantias em outra direção: 

no lugar do copyright, o copyleft. Para dar conta dessa necessidade, Stallman idealizou, em 

1989, a General Public License (GPL), a licença mais utilizada em projetos de software livre, 

sendo também empregada em outros projetos colaborativos, como a Wikipédia. A licença se 

baseia em quatro liberdades:  

A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 
0).  
A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas 
necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito 
para esta liberdade.  
A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 
próximo (liberdade nº 2).  
A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, 
de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade nº 3). Acesso ao 
código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.7 
 

 O importante a se destacar é que, dentro dessa lógica, o fluxo da informação deve ser 

livre para que os dados circulem o mais amplamente possível a fim de que todos possam 

interagir de maneira ampla com o programa. De acordo com a GPL, os programas devem ser 

distribuídos com o código-fonte aberto para que sejam passíveis de modificações e 

aperfeiçoamentos. No entanto, estas derivações obrigatoriamente devem manter as mesmas 

liberdades originais, isto é, devem ser licenciadas da mesma forma para que se impeça a sua 

apropriação por iniciativas proprietárias. Ou em outras palavras, a licença permite a criação de 

obras derivadas mas impede a mudança no seu regime de distribuição. É interessante observar 

que a GPL desloca o foco do direito do autor, como o(s) indivíduo(s) criador(es) e 
                                                 
6  Sobre o valor da reputação nas práticas sociais das redes de comunicação, conferir Castells (2003). 
7  Informação disponível em: < http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html>. Acesso em: 18 out. 
2012. 



 

 

detentor(es) de direitos restritivos sobre a obra, para enfatizar no melhor desempenho do 

programa como o objetivo maior a ser alcançado, em prol do qual os direitos proprietários 

devem ser flexibilizados. Portanto, este modelo produtivo, aberto e colaborativo, na verdade, 

aponta para um novo paradigma autoral no qual o maior valor é a evolução do conhecimento. 

 A iniciativa da GPL tem inspirado o desenvolvimento de muitas outras licenças 

alternativas. A mais importante delas, sem dúvida, é a Creative Commons (CC), idealizada 

por Lawrence Lessig, advogado e pesquisador da cibercultura. Sua primeira versão foi 

lançada em 2002, com o objetivo de oferecer um espectro de opções de proteção para obras 

culturais, como textos, música, filmes, imagens etc. No lugar do conceito de “Todos os 

direitos reservados”, do Copyright, ou de “Nenhum direito reservado”, do Domínio Público, a 

CC propõe a existência de alguns direitos reservados. A licença mantém o direito de autor, 

assim como os direitos conexos, mas pode autorizar a priori alguns direitos a mais, de acordo 

com a especificação escolhida pelo autor da obra.  

 Desse modo, é possível montar variações da licença de acordo com os seguintes 

atributos: permissão de uso comercial ou não; permissão de transformação da obra ou não; e 

na segunda opção, é possível ainda permitir que as obras derivadas tenham licença diferente 

da obra original ou obrigá-las a manter a mesma licença. Além disso, existem também outras 

modalidades específicas, como as licenças: “Recombinação” ou “Sampling”, “Nações em 

Desenvolvimento” e para software livre, chamada “CC-GNU-GPL”. O propósito da licença 

CC é adequar as produções intelectuais à dinâmica da Internet, permitindo uma circulação 

mais ampla e maximizando o potencial de compartilhamento e recombinação das obras, 

típicos da cultura digital. 

 Cabe mencionar que o movimento iniciado por Stallman sofre uma dissidência em 

1998, quando parte da comunidade de desenvolvedores decidiu usar o termo Software de 

Código Aberto (Open Source) no lugar de Software Livre (Free Software). O enfoque político 

dado até então por Stallman perde força junto a esse grupo que, embora continue defendendo 

a liberdade de ler e modificar o código-fonte dos programas, passa a enfatizar mais a 

superioridade técnica e econômica de seu método de trabalho, do que a liberdade como um 

valor ético e moral, princípio que guia o Movimento Software Livre8. Eles compõem 

atualmente o Movimento Open Source, que tem como propósito levar o conceito de produção 

colaborativa e aberta a projetos mais voltados para o mercado.  

                                                 
8  Sobre a diferença entre os dois movimentos conferir HICKS,A.et al. Slackware Linux Book. 
Disponível em:  <http://www.slackbook.org/html/introduction-opensource.html>. 



 

 

 Desde então, o termo open source tem sido empregado para denominar esse modelo 

baseado na produção cooperativa em inúmeras iniciativas nos mais variados campos de 

atuação, com diferentes configurações e tipos de licença, de acordo com os objetivos e 

interesses em questão. A seguir, analisaremos um desses casos.  

 

3. O modelo open source aplicado à área científica 

 

 A área de pesquisa de novos medicamentos, como se sabe, é tradicionalmente 

pressionada pela questão de registro de patente. No entanto, as investigações sobre as 

chamadas doenças negligenciadas – como tuberculose, malária, esquistossomose e 

toxoplasmose –, que afetam cerca de 500 milhões de pessoas em todo mundo, são um caso à 

parte. Por serem enfermidades típicas de países tropicais, portanto de populações mais pobres, 

não despertam o interesse por investimento das grandes empresas farmacêuticas. Mas, 

justamente pelo fato de não haver interesse pelo lucro, não existe também as barreiras do 

segredo industrial, o que facilita a implantação de modelos open source. Uma importante 

vantagem, neste caso, é que o conceito do trabalho colaborativo e aberto contribui para a 

aceleração da inovação pela possibilidade de ampla interação entre cientistas de diferentes 

centros de pesquisa. Por tudo isso, é possível baratear a produção e viabilizar uma maior 

democratização do acesso aos fármacos. 

 Um dos principais projetos nesta linha, voltado para as doenças negligenciadas e 

desenvolvido dentro desse modelo, é o consórcio OSDD – Open Source Drug Discovery. 

Financiado pelo governo da Índia, foi lançado em 2008 e tem atualmente mais de 6 mil 

participantes de mais de 130 países. Baseada nos princípios “Colaborar, Descobrir e 

Compartilhar”, a iniciativa tem como objetivo produzir medicamentos acessíveis às 

populações dos países em desenvolvimento. A fim de proteger o conhecimento gerado de 

forma coletiva da apropriação privada, foi criada uma licença própria que garante a atribuição 

de autoria ao lado da propriedade comum dos dados e dos resultados das pesquisas. Além 

disso, os medicamentos que forem descobertos serão produzidos como genéricos, sem as 

restrições da propriedade intelectual. Há casos em que a OSDD aceita o registro de patentes, 

mas com a condição de garantir o acesso, a qualidade e a manutenção do modelo aberto para 

inovações subsequentes9.  

                                                 
9  Informações disponíveis em: <http://www.osdd.net/>. Acesso em: 10 out. 2012. 



 

 

 Outro exemplo é o projeto Tropical Desease Initiative
10 que reúne diversos centros de 

pesquisa espalhados pelos Estados Unidos, Austrália e Espanha. Com o mesmo objetivo de 

empreender uma investigação colaborativa e aberta de medicamentos para as doenças 

negligenciadas, não autorizam o registro de patente, mas também não utilizam o recurso das 

licenças alternativas. Ao invés disso, a proposta é que os resultados das pesquisas 

permaneçam em domínio público e que a competição entre os laboratórios estimule a 

produção de medicamentos genéricos de baixo custo11.  

 É interessante observar as semelhanças entre a pesquisa biológica e o desenvolvimento 

de softwares. Nos dois trabalhos, é preciso localizar e solucionar problemas escondidos em 

um complexo código. Assim como os programadores, biólogos e químicos também interagem 

através de uma variedade de programas e bancos de dados, registram as tarefas nas quais 

estão trabalhando e disponibilizam os resultados de sua pesquisa para que sejam aproveitados 

por outros investigadores (MAURER; RAI; SALI, 2004). O mais significativo é que, nos dois 

campos, o pleno acesso às informações permite que os resultados sejam aprimorados por 

outros programadores ou pesquisadores ad infinitum. Dito de outra maneira, em ambos os 

trabalhos, o objetivo maior é possibilitar o aperfeiçoamento do saber, o que pela adoção do 

modelo open source pode ser alcançado de forma mais eficiente, rápida e barata. 

 Vale salientar o papel das redes de comunicação nesse contexto, ao colocar em contato 

atores sociais que de outra forma permaneceriam isolados, tornando possível a articulação de 

redes sociais de produção cooperativa até então inexistentes. Se o princípio do livre fluxo da 

informação é essencial para o modelo open source, não menos importante é a rede como o 

elemento que viabiliza a ampla interação entre agentes produtivos (cientistas ou 

programadores) distribuídos pelos mais diversos pontos geográficos, o que permite não 

apenas o acesso a múltiplas fontes de dados, mas proporciona o suporte para o florescimento 

de férteis redes cognitivas. 

 Voltando ao tema da autoria, com o qual abrimos este artigo, é preciso também 

questionar a figura do cientista genial, como aquele capaz de produzir o conhecimento 

trabalhando de forma isolada em seu laboratório. O processo de criação da inovação, seja na 

área de softwares ou medicamentos, é resultado da atividade social pela articulação de saberes 

através das redes sociotécnicas. Nesse sentido, as redes atuariam como incentivadoras de 

                                                 
10  Informações disponíveis em: <http://sgt.cnag.cat/TDI/>. Acesso em: 10 out. 2012. 
11  Vale mencionar que um dos grupos de pesquisa integrantes deste projeto, o Synaptic Leap, da 
Califórnia, registra seus dados sob a licença Creative Commons Attribution 2.5 (que permite compartilhar, 
remixar, comercializar, mas sempre com a atribuição de autoria), o que mostra a utilidade deste tipo de licença 
também para a área científica. 



 

 

interações cognitivas e sociais, que por sua vez impulsionariam a geração do novo 

conhecimento. Seu papel, portanto, vai muito além de ser um repositório de informações para 

o de ser, propriamente dito, o de intensificador de todo um processo de interação social e 

criação do novo (JOLIVVET, 2003). 

 Estes são apenas dois exemplos, entre muitos outros, do que vem sendo chamado 

atualmente de Open Science, um conjunto de iniciativas em pesquisa científica que se utiliza 

do mesmo conceito do desenvolvimento de softwares open source: uma metodologia de 

trabalho cooperativo entre agentes produtivos conectados em rede; acesso aberto aos bancos 

de dados, incluindo os resultados das pesquisas ou os aprimoramentos dos programas; 

alternativas às restrições da propriedade intelectual, via licenças flexíveis ou domínio público.  

 

4. Considerações finais 

 

 Observamos na atualidade um significativo deslocamento nos processos autorais que 

se apresentam cada vez mais como uma complexa articulação entre agentes produtivos 

distribuídos em rede, na qual não é mais possível identificar a tradicional figura do autor 

individual. Em seu lugar, emerge o autor em coletivo12. Para entender este fenômeno, em 

primeiro lugar, é preciso considerar que as práticas autorais, assim como as demais atividades 

sociais, são construções históricas que variam conforme as constituições culturais e subjetivas 

de cada sociedade e de cada época. Assim, conseguimos estabelecer alguma perspectiva para 

a difícil tarefa de compreender mudanças bastante recentes que apontam para horizontes que 

não podemos ainda definir com precisão.  

 Neste artigo, argumentamos que a emergência deste novo paradigma autoral tem como 

grande referência o Movimento Software Livre. Não só pelo desenvolvimento do Linux, o 

mais robusto sistema operacional existente, mas por reunir as condições necessárias para 

garantir a vitalidade e a viabilidade de seu modelo produtivo: ao lado do trabalho colaborativo 

articulado em rede, a lógica open source para a mais ampla circulação das informações e a 

maior probabilidade de aperfeiçoamento e, fundamentalmente, a elaboração de um conceito 

alternativo à propriedade intelectual, na forma de uma licença, como modo de garantir a 

sobrevivência do próprio modelo. Assim, subverteu os critérios tradicionais do Direito 

                                                 
12 Usamos a expressão “autor em coletivo” para falar da dinâmica de produção colaborativa através das redes de 
comunicação, que difere de um simples fazer coletivo. Por exemplo, um livro pode ter autoria coletiva, porque 
tem artigos de vários autores. Já o Linux tem autoria em coletivo, porque é uma "obra" construída de forma 
compartilhada por múltiplos programadores. 



 

 

Autoral ao priorizar o valor do conhecimento compartilhado acima do da propriedade 

intelectual, invertendo toda uma lógica dominante e apontando para outra direção. 

 Desse modo, o MSL legou às demais áreas, inclusive à científica, um sistema testado e 

amadurecido que pode ser adaptado às especificidades de cada campo de atuação, oferecendo 

a possibilidade de ampliação das trocas cognitivas e, consequentemente, do aprimoramento da 

qualidade da produção. No que diz respeito à Universidade, existe ainda outro aspecto que 

talvez seja o mais relevante: por trás desse movimento está a crença de que, com vistas ao 

bem comum, a evolução do conhecimento não deve ter barreiras. Sendo assim, por um lado, a 

adoção do software livre aponta para uma maior autonomia na gerência dos recursos de 

informática, possibilitando ampla adaptação dos programas e criação de soluções que possam 

intensificar o trabalho cooperativo típico do meio acadêmico. Por outro, do ponto de vista 

político, sinaliza para um novo paradigma autoral que pode contribuir na consolidação de um 

ambiente profícuo para a construção do saber de forma coletiva e democrática. 
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