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 De acordo com as últimas notícias, nada menos do que 200.000 usuários das 

redes de compartilhamento peer-to-peer foram ou estão sendo processados nos EUA por 

infringirem a lei de copyright3. Um número impressionante que revela o paradoxo do 

embate entre a multidão de pessoas que partilha os bens intelectuais pela Internet e a 

indústria cultural que pretende deter esse fluxo: afinal, como é possível criminalizar 

uma prática social amplamente disseminada?  

 Este breve ensaio é uma tentativa de contribuir com o debate lançando luz sobre 

uma das questões de fundo desse conflito, qual seja, a do deslocamento da autoria na 

atualidade. Este tema, talvez de aparência etérea, é fundamental para definir novos 

marcos na discussão pública sobre a legitimidade do compartilhamento dos bens 

intelectuais, pois é com base na noção de autoria como algo de natureza individual que 

se tem defendido a privatização da cultura e do conhecimento e, mais que isso, legislado 

a seu favor. 

 Nosso ponto de partida, portanto, é a afirmação de que assim como outras 

práticas sociais, a autoria tem caráter histórico. Não deveria haver nenhuma novidade 

nesta declaração, Foucault já afirmou isso há mais de quatro décadas em sua célebre 

palestra “O que é um autor?”, na Société Française de Philosophie em 19694.  No 

entanto, entendemos que, mais do que nunca, é preciso trazer esta questão novamente à 

pauta,  a fim de que se  possa demonstrar a necessidade de se reavaliar a pertinência da 

noção de autoria individual como o conceito regulador da circulação da cultura e do 

conhecimento no contexto atual do capitalismo cognitivo e da comunicação em rede. 

 Um dos questionamentos que Foucault levanta diz respeito às condições de 

possibilidade para o surgimento do sujeito autor, no final do século XVIII e início do 

século XIX. Cabe lembrar que este foi o período da Modernidade, época marcada pelo 

projeto do sujeito autônomo. Esse projeto que teve sua formulação filosófica no 

pensamento de Descartes, com o sujeito cartesiano – ser racional e consciente, o agente 

do conhecimento –, foi na verdade a soma de várias influências, entre elas: a Reforma e 

Protestantismo, que autorizou o contato direto da consciência individual com a 

divindade; o Humanismo Renascentista, que pôs o homem no centro do universo; e o 



Iluminismo, um movimento político pela racionalidade e pela autonomia, acima do 

dogma religioso e das crenças. O homem adquire, então, autonomia de criar e conhecer 

por sua conta e risco. Nesse contexto, a figura do autor, como um indivíduo criador, é 

fortalecida. 

 De forma ainda mais determinante, o movimento do Romantismo será o 

responsável por consolidar essa noção e inspirar as bases do direito autoral. Naquele 

período toda uma nova visão de autoria é definida. O autor deixa de ser visto como um 

artesão movido por uma inspiração transcendental para ganhar um outro patamar: o de 

gênio criador. A inspiração, nesse sentido, não é mais tida como algo que vem de um 

ente exterior, as musas ou Deus, mas sim de dentro do próprio escritor, que passa a ser 

valorizado portanto por suas capacidades criativas subjetivas5. 

 O critério da originalidade ganha então grande relevância na questão autoral em 

contraposição ao antigo valor da imitação (mimésis). Os imitadores, antes vistos como 

aqueles que tinham o talento de reproduzir a beleza divina e a vantagem de saberem 

renunciar a sua personalidade em prol dessa imitação6, passam a ser vistos como autores 

menores, disseminadores de clichês. Enquanto aqueles capazes de expressar algo único 

e original, saído de sua profundidade subjetiva, eram os grandes autores, tidos como 

mestres da arte. E, paralelamente, o trabalho criativo alcança outro estatuto, ou seja, ele 

deve a partir de então ser remunerado como uma contribuição relevante à sociedade. 

Não mais de um artesão ou de um imitador, lidando com conteúdos culturais comuns ou 

transcendentais, mas de um criador que merece ser financeiramente recompensado por 

seu talento único. Estão aí lançadas as bases para o direito autoral tal qual o 

conhecemos. 

 Curiosamente, nessa mesma inspiração subjetiva defendida pelos românticos, 

pode-se detectar os germens do posterior questionamento da autonomia autoral. Os 

românticos, como Shelley, falam dessa inspiração como algo inapreensível e 

incompreensível, além da razão ou do seu controle. Ao reconhecer esse fator para além 

da consciência, chegam muito próximos dos argumentos daqueles que depois 

defenderão a morte ou desaparição do autor7.  

 De todo modo, ainda no século XIX, a concepção do autor individual e 

autônomo começa a ser deslocada 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; de Marx, ao colocar a condição 

sócio-econômica acima da autonomia individual; e de Freud, ao trazer à cena o 



inconsciente como o lugar primeiro da estruturação da subjetividade. Esse deslocamento 

atinge seu ápice com os pensadores do pós-estruturalismo, como Barthes8 e Foucault, 

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. 

 Neste ponto vale ressaltar que as práticas autorais anteriores a esse período 

tinham outra configuração: eram abertas, fluidas e coletivas, lembrando em muito os 

processos autorais em rede. Na Idade Média, por exemplo, a inserção dos comentários 

aos manuscritos fazia parte de um exercício hermenêutico que tinha como objetivo a 

interpretação e o estudo dos textos bíblicos. Formavam, portanto, um complemento ao 

texto principal, com informações adicionais com a finalidade de facilitar ou aprofundar 

a leitura, e assim se constituir em uma referência para seu entendimento. Essa escritura 

coletiva era composta pela ação de diversos agentes, como  o copista, o  comentador e o 

compilador. Uma característica marcante da mentalidade daquela época era a crença de 

que  Deus era a fonte da inspiração suprema para todas as obras, o seu verdadeiro autor. 

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

portanto, um mérito particular por suas realizações9. Como o texto não tinha a 

conotação de uma expressão pessoal subjetiva, interessava menos ao público leitor a 

nomeação de seu autor do que aquilo que ele revelava, o conteúdo de sua escrita.  

 Não só nos estudos religiosos mas também na literatura da época há registro de 

uma prática de escrita que, pode-se afirmar, ia além de tarefa de interpretação obediente 

ao cânone para se constituir mesmo em um ato de leitura e escrita criativa.  Este foi o 

caso da obra The Canterbury Tales, do escritor inglês Geoffrey Chaucer, do século XIV, 

que teve várias versões produzidas por leitores, com cortes e acréscimos, num processo 

de autoria aberto e fluido. Mais do que um caso isolado, este era o padrão da época: um 

processo autoral que se fazia em coletivo10.  

 Podemos retroceder ainda mais na história e citar o exemplo das obras Ilíada e 

Odisséia que, embora tragam uma assinatura, têm sua autoria posta em dúvida por 

pesquisadores que, através do estudo da composição dos poemas, especulam sobre 

quem seria seu verdadeiro criador, se Homero ou se a tradição oral da época, num 

debate que ficou conhecido nos meios acadêmicos como a Questão Homérica. A criação 

poética daquele período tinha natureza fluida, na qual cada recitador, ou bardo, ao 

mesmo tempo em que declamava também criava, inserindo sempre algo de seu, que 

posteriormente poderia ser apropriado por outros, num processo aberto e contínuo. No 



entanto, a sua criatividade não tinha, por assim dizer, um caráter pessoal. Sua 

performance era reconhecida por sua força expressiva, mas aquilo que somava à criação 

poética não era visto como fruto de sua individualidade. Para além do poeta, havia a 

representação simbólica, à qual ele deveria seguir a fim de ter sua produção artística 

reconhecida como tal. A tradição cultural, que se manifestava através da figura mítica 

das musas, era responsável por dar consistência às criações, assegurando que a 

composição, mesmo que coletiva ou improvisada, era parte da cultura vigente. 

 O que nos interessa ressaltar aqui é o caráter histórico da noção de autoria e, 

portanto, a necessidade de revê-la no contexto do capitalismo cognitivo, marcado pela 

ascensão do conhecimento à centralidade da produção e no qual o trabalho se organiza 

por rede e em fluxo. Nesta nova conjuntura, os processos autorais são reticulares, se dão 

através das trocas e interações entre diversos agentes criativos. É certo que, em alguma 

medida, a cooperação entre agentes produtivos sempre existiu. A novidade é que agora 

esta cooperação alcançou os limites dos nós da rede. Em outras palavras, as redes de 

comunicação colocaram em contato atores sociais que de outra forma permaneceriam 

isolados, tornando possível a articulação de redes sociais de cooperação produtiva até 

então inexistentes11.  

 Na base do desenvolvimento desse novo modelo produtivo está a constituição de 

uma intelectualidade de massa, como um saber social geral. Saber este que é 

potencializado pela articulação de subjetividades autônomas organizadas em redes de 

cooperação para produzir valor e riqueza12. A natureza social e cooperativa desse novo 

modelo de trabalho acaba por impor uma nova dinâmica na circulação de bens, já que 

para produzir é preciso comunicar e trocar. O saber para se expandir precisa de mais 

saber, precisa ser socializado, fluir livremente, para que possa alimentar as redes de 

cooperação produtiva.  Como o conhecimento é tanto a força produtiva quanto a própria 

matéria prima da produção, a informação precisa circular sem barreiras para garantir a 

própria sobrevivência do modelo produtivo. Neste novo contexto não há mais sentido 

em se pensar a autoria como algo de caráter individual e muito menos de se impor 

restrições ao livre fluxo das obras, pois não só o processo autoral se tornou coletivo mas 

também passou a exigir a troca de saberes para poder se desenvolver. 

 Esta é uma das contradições que o capitalismo enfrenta na atualidade pois, ao 

mesmo tempo em que resiste a mudar, fortalecendo os instrumentos para assegurar a 

diminuição do ritmo da circulação dos bens imateriais, a fim de mercantilizá-los, sua 

própria dinâmica faz com que o fluxo da informação e do conhecimento esteja sempre 



em ascensão. Neste contexto estão as trocas pelas redes peer-to-peer, como as de 

arquivos de música mp3, que por mais que sejam perseguidas e criminalizadas pelas 

forças corporativas continuam a se disseminar sem cessar. E é cada vez mais difícil 

querer convencer a opinião pública mundial de que o que a maioria das pessoas faz 

online, trocar arquivos, é um crime que deva ser punido.  

 Como se vê, apesar de toda a resistência dos setores ligados à indústria cultural, 

que se valem dos representantes conceituais e jurídicos do segredo industrial e da 

propriedade intelectual para tentar deter o fluxo de comunicação, as cópias e os 

downloads continuam a aumentar porque são parte constituinte de um novo modelo 

econômico e, por isso mesmo, irrefreáveis.  No entanto, ainda estamos muito longe de 

um ponto final nessa disputa entre aqueles que defendem um sistema produtivo baseado 

na cooperação social e no livre fluxo da informação e as antigas estruturas do capital 

corporativo que ainda resistem às mudanças e querem manter o regime de propriedade 

sobre as trocas.   

Um dos fronts determinantes neste embate é de caráter conceitual: é urgente que 

se discuta publicamente qual o sentido do instrumento da propriedade intelectual: em 

que noções ele se baseia e qual o custo social que representa ao restringir o acesso à 

cultura e ao conhecimento. Neste sentido, trazer à cena a reflexão sobre a historicidade 

da autoria pode ajudar a reconhecer a necessidade de adaptar a concepção de processo 

autoral ao contexto atual das redes e do capitalismo cognitivo. Haverá, certamente, a 

necessidade de se redefinir os parâmetros jurídicos para atender a essa nova 

configuração produtiva, mas estes certamente deverão partir do princípio de que o 

conhecimento e a cultura são bens comuns a serem partilhados pelos cidadãos, sob a 

pena de não estar à altura do desafio que a nova dinâmica de circulação dos bens 

imateriais impõe e, por isso, fracassar. 

 

                                                 
1 Este texto foi publicado no livro Copyfight – Pirataria e Cultura Livre, organizado por Bruno Tarin e 
Adriano Belisário, Editora Azougue, 2012. Baixe o livro em <http://www.copyfight.tk/?p=136>. 
 
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Colabor – ECA/USP. 
 
3 Dados disponíveis em <http://torrentfreak.com/200000-bittorrent-users-sued-in-the-united-states-
110808/>. Acesso em 22 ago 2011. 
  
4 FOUCAULT, Michel. O que é um autor?. 6ª ed. Lisboa: Passagens, 2006. 
 



                                                                                                                                               
5 WOODMANSEE, Martha. The author, art, and the market – Rereading the History of aesthetics. 
New York: Columbia University, 1994. 
 
6 MUKAROVSKY, Jan. La personalidad del artista. In: Escritos de estética y semiótica del arte. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1977. 
 
7 BENNETT, Andrew. The author. New York: Routledge, 2005. 
 
8 BARTHES, Roland. O rumor da língua. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
9 BURKE, Sean. Reconstructing the Author. In: Autorship: from Platô to the postmodern. Edinburgh 
University Press, 1995. 
 
10 LIANG, Lawrence. A Brief History of the Internet from the 15th to the 18th century. In: LOVINK, 
Geert; TKACZ, Nathaniel (Ed.) Critical Point of View - A Wikipedia Reader. Amsterdam: Institute of 
Network Cultures, 2011, pp 50-62. 
 
11 COCCO, Giuseppe. et al. Introdução: conhecimento, inovação e rede de redes. In COCCO, G. et al 
(Org.). Capitalismo cognitivo: trabalho, rede e inovação. Rio de Janeiro: DP&A. 2003, p.7-14. 
 
12 LAZZARATO, Maurizio; NEGRI, Antonio. Trabalho imaterial – formas de vida e produção de 
subjetividade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 


