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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar o compartilhamento sob um ângulo 

histórico, juntamente com as leis que o limitaram a um tratamento 

exclusivamente jurídico. Junto a isso, estudaremos a revolução causada pela 

ascenção da Era da Informação, representada principalmente pela Internet e a 

nascente cultura digital, e como as obras culturais tiveram seu processo de 

produção e consumo profundamente transformados por essas mudanças.  

Com isso, analisaremos como o site de compartilhamento Pirate Bay foi 

retratado em dois veículos jornalísticos de natureza distinta: o jornal o Estado 

de São Paulo e o blog BaixaCultura, como forma de identificar como as 

práticas de compartilhamento são representadas sob práticas e linhas editoriais 

diferentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Compartilhamento - Direitos Autorais - Indústria Cultural - 

Cultura Livre 
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INTRODUÇÃO 

 

Compartilhar sempre foi um aspecto importante para a interação entre 

os humanos, e fundamental para a comunicação. A cultura humana é 

basicamente construída e solidificada através do contínuo processo de 

compartilhamento de informações comuns e de comportamentos conjuntos de 

um povo ou habitantes de uma região geográfica.  

Em tempos antigos, existia o que foi denominado de "cultura da 

oralidade", onde os costumes e práticas tradicionais e religiosas eram mantidas 

através de narrativas orais transmitidas por gerações, e cada narrador 

acrescentava elementos comuns a ele e sua época. É assim que os 

historiadores acreditam que foi construída uma das primeiras obras literárias da 

história mundial: a Epopeia de Gilgamesh, que se crê que tenha sido compilada 

no século VII a. C., pelo rei Assurbanipal, da Suméria, baseado em lendas e 

poemas típicos da região (BAKOS e POZZER, 1998). Mesmo em tempos 

recentes, pode-se notar a presença de comportamentos similares, onde obras 

modernas, de forma claramente perceptível, baseiam-se em narrativas antigas 

e anteriores; a exemplo da forte relação existente entre as animações de Walt 

Disney e as fábulas dos Irmãos Grimm, ou a similaridade dos trejeitos cênicos 

de Jim Carrey e Jerry Lewis. 

No século XVI, com a gênese de um ambiente comercial que daria 

origem ao Capitalismo, um decreto real inglês se tornou o primeiro passo para 

a limitação da manifestação cultural que, até então, era completamente livre. A 

lei concedeu a uma única organização do país o monopólio sobre a produção 

literária saída das prensas móveis da época, o que hoje é conhecido 

como copyright. Essa lei seria pioneira no sentido de demarcar um território 

que posteriormente seria conhecido como "direito autoral e intelectual", que diz 

basicamente que um autor tem a exclusividade dos direitos comerciais 

relacionados à obra dele. Na época, a criação desse tipo de dispositivo legal 

visava o controle da produção literária, que ameaçava sair das fortes rédeas 

estatais com a ruptura tecnológica gerada pela criação da imprensa, por 

Johannes Gutenberg, e não a proteção comercial dos direitos autorais - desde 
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aquela época, deixados em segundo plano por interesses de um monopólio 

comercial e governamental.  

Mesmo nesse ambiente repressivo e monopolista, onde o interesse 

público e dos escritores era espremido por agentes legais, havia grupos 

subversivos que criavam cópias sem autorização das principais obras literárias 

da época e vendiam em diversos mercados, tanto em busca do lucro, quanto 

para espalhar conhecimento. Na intenção de criar um rótulo criminoso para as 

atividades desses grupos, as autoridades encarregadas da fiscalização literária 

denominaram-nos "livreiros piratas", o que criou uma associação entre as 

práticas deles e dos famosos marinheiros renegados que se punham a roubar 

e pilhar navios.  

No século XX, a Internet foi o principal elemento por trás de outra ruptura 

tecnológica que acabou por tornar o compartilhamento globalizado 

e imediatista, além de ter colocado em xeque práticas seculares, como as já 

estabelecidas leis de direitos autorais - que até o momento não se adaptaram a 

“cultura dos bytes” proporcionada pelo ambiente em rede. O resultado desse 

choque é um novo embate entre os que defendem que os bens culturais devem 

ser distribuídos livremente e os que trabalham na manutenção dos atuais 

conjuntos de leis de copyright, que criminalizam muitas práticas corriqueiras de 

cópia e distribuição digital. Antes da Internet, produtos culturais como música e 

filmes, necessitavam de uma mídia física para serem vendidos, pois o elevado 

custo de equipamentos de cópia desses formatos de mídia dificultava sua 

comercialização ou distribuição taxada de ilegal - e a Internet tornou o processo 

de compartilhamento praticamente gratuito e muito mais rápido.  

Como o processo de digitalização se torna cada dia mais comum, essa 

barreira foi quebrada e o rompimento de paradigmas resultante desse processo 

tem reflexos profundos em setores da sociedade que vão muito além da 

comunicação. 

É nesse contexto que surge o Pirate Bay, que pode ser encarado como 

uma versão moderna dos antigos "livreiros piratas" - e dos próprios piratas em 

si, que em sua época fundaram terras sem-lei e livres de governo. O site foi um 

dos pioneiros no compartilhamento na Internet, e está envolvido em uma longa 
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batalha judicial que arregimentou diversas empresas, acusações de 

parcialidade jurídica e até uma cobertura espetaculosa com transmissão ao 

vivo pela Internet. Sua importância vai além do seu pioneirismo, já que seu 

público é o maior entre sites do gênero, e seus fundadores ainda estão ligados 

a outras organizações de defesa da liberdade virtual, como o Piratbyran e o 

Partido Pirata.  

Foi justamente esse choque cultural e comportamental que motivou esse 

estudo. De um lado, governos e multinacionais que cuidam para que suas leis 

e fontes de lucro sejam preservadas, e do outro, diversos grupos de ativistas 

em busca de mais liberdade na Internet. 

Como objeto de pesquisa, escolhemos fazer uma análise que 

comparassee o modo como o Pirate Bay, o maior site de indexação e 

distribuição de Torrents  do mundo, é retratado em dois veículos jornalísticos 

de natureza e porte distintos - o jornal o Estado de São Paulo e blog 

BaixaCultura, que é mantido por dois jornalistas, e se especializou em Cultura 

Livre -, no ano de 2009, justamente quando os fundadores do site foram 

julgados por um tribunal sueco. Além dessa abordagem, o estudo pretendeu 

discutir sobre o assunto compartilhamento do âmbito de uma cobertura 

jornalística tradicional, confrontando-a com a feita por um veículo alternativo e 

com menor tempo de existência. Ao mesmo tempo serão tratadas questões 

como a crescente rigidez dos direitos autorais, a trajetória do 

Compartilhamento de um ponto de vista histórico e comportamental, além de 

inseri-lo especificamente no ambiente da Internet.  

Como metodologia escolhemos o estudo de caso, pelo método facilitar o 

entendimento de um fenômeno à luz de um contexto histórico, principalmente 

quando ele não foi exaustivamente estudado, como é a situação do objeto 

dessa análise. Para atingir esse objetivo, foram feitas pesquisas exploratórias, 

sedimentadas em um levantamento bibliográfico e documental, seguido de uma 

ampla análise de conteúdo das matérias completas publicadas nos dois 

veículos, para que se entenda como a produção jornalística de dois veículos 

distintos aborda o assunto compartilhamento. Essa importância do jornalismo 

deriva do entendimento de ser justamente nos veículos de comunicação que se 
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inicia a maioria dos debates que alcançam as massas populacionais. Em um 

contexto mais amplo, o jornalismo pode ser encarado como o próprio construtor 

de uma realidade social.  

A monografia será dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo será 

descrito o histórico das leis de direitos autorais, bem como dos primeiros 

livreiros que praticaram “pirataria” após a invenção da prensa. Ainda nessa 

parte, serão abordadas as relações entre o governo e a iniciativa privada, que 

criou um monopólio que visava principalmente garantir o lucro para uma única 

parcela dos comerciantes, ao mesmo tempo em que controlava como a 

produção cultural era propagada.  

O segundo capítulo cuidará de descrever o surgimento da Internet em 

seu contexto social, e o nascimento da cultura digital. O terceiro capítulo 

cuidará de analisar como a popularização da Internet impactou a produção e o 

consumo de bens culturais, além de ter originado uma série de movimentos de 

contestação de copyright tão importantes no atual ambiente social quanto os 

primeiros "livreiros piratas".  

No quarto capítulo haverá uma descrição completa do histórico do Pirate 

Bay, bem como dos sites de compartilhamento anteriores a ele, além de um 

embasamento teórico sobre o papel do autor na Internet e a continuidade da 

relação de governos e monopólios privados. O quinto capítulo se ocupará de 

fazer um breve histórico dos veículos jornalísticos que serviram de fontes 

empíricas. Já o sexto capítulo cuidará da análise das fontes. 

Como embasamento teórico, o estudo utilizará obras de Lawrence 

Lessig (2004) e Robert Darnton (1998) na construção de um histórico dos 

direitos autorais e sua relação com a cultura ocidental; de Tulio Vianna (2006) e 

Ronaldo Lemos (2005 e 2011), que exploram os aspectos jurídicos das leis de 

direitos autorais; já Pierre Lévy (1999) mostrará elementos presentes na 

Sociedade em Rede; Peter Lamborn Wilson (2001), que relaciona os principais 

movimentos anarquistas e subversivos dentro de um contexto histórico, 

começando pelos primeiros piratas; e Jean Baudrillard (2002), que teoriza 

sobre a relação da cultura de massa, e sobre a construção de objetos 

simbólicos que se configuram como verdades.  
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1 A HISTÓRIA DAS LEIS DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Os primeiros embriões que originaram as leis de direitos autorais 

surgiram no século XVI, como uma forma de compensar a evolução 

tecnológica que facilitava o processo de cópia de livros. Tal processo ocorreu 

em períodos e com desdobramentos similares, tanto na Inglaterra, quanto na 

França da época revolucionária, no final do século XVIII.  

Antes desse período, existiam culturas que foram denominadas como 

"pré-copyright" por antropólogos, baseadas predominantemente na oralidade, e 

sem um ambiente cultural comerciável ou desenvolvimento tecnológico 

necessário para a existência de condições que tornassem a cópia uma 

atividade financeira viável (VIEIRA, 2003). A propriedade intelectual nessa 

época poderia mesmo impedir o avanço e estabelecimento cultural desses 

povos, já que suas tradições e histórias dependiam justamente da transmissão 

oral e cópia memorizada para que perpetuassem sua existência, e seu 

desenvolvimento era baseado no fato de cada narrador acrescentar elementos 

comuns a ele e sua época , visto a escassez existente de meios físicos de 

armazenamento de conteúdo.  

Na Idade Média, essas leis simplesmente não eram necessárias pelo 

fato de que os copistas - os chamados Amanuenses, que eram monges, em 

sua maioria - eram controlados pela Igreja Católica e outras organizações de 

poder, e o processo de alfabetização era extremamente limitado. Mesmo os 

livros da época - denominados de "códices" e feitos a partir da gravação de 

manuscritos em madeira, depois pintados com tinta geralmente vermelha, e 

encadernados com couro - eram de difícil fabricação, e exigiam diversos 

artesãos em seus processos fabris (HEITLINGER, 2006). A isso se chamava 

Economia de Escassez. Listas como o Index Librorum Prohibitorum1 eram uma 

pesada forma de controle de organizações religiosas e governos, criadas com 

                                            
1 Lista de livros proibidos pela Igreja Católica, pois eram vistos pelas autoridades eclesiásticas como 
perigosos para a fé ou moral dos católicos romanos. Sua publicação foi mantida até 1966, quando passou 
a ser encarada pela direção da Igreja como um documento histórico. 
Fonte: Encyclopedia Britannica Disponível em: 
 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285220/Index-Librorum-Prohibitorum> Acesso em 07 de 
agosto de 2011 
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o objetivo de restringir a leitura dos livros incluídos nela. Até mesmo a Bíblia, a 

base doutrinária da Igreja Católica, era proibida para a imensa maioria da 

população. Imagens dessa época mostram livros extremamente raros 

trancados sob forte proteção armada, pelo fato do conhecimento contido neles 

representarem perigo aos governantes (LIANG, 20072). Em outras palavras, a 

própria dificuldade e o forte controle dos processos de fabricação e distribuição 

das cópias físicas dispensavam a necessidade de criação de leis que 

defendessem o conteúdo deles.  

Esse quadro se alterou drasticamente com a invenção da imprensa, em 

1445, por Johannes Gutenberg, o primeiro aparelho tecnológico de cópias 

literárias em massa. O impacto social causado pela invenção de Gutenberg foi 

tamanho que as pessoas e líderes religiosos acusaram-no de prática de magia 

negra e da feitura de obras do diabo (KING, 2007). Um episódio da época 

ilustra bem essas mudanças, quando várias cópias prensadas da Bíblia foram 

enviadas numa carroça para Paris - o carregamento era conduzido pelo 

parceiro de Gutemberg, Johann Fust - e a exatidão delas entre si levou os 

parisienses a taxarem-nas de obras do Diabo. Ou seja, a ruptura proporcionada 

pela imprensa no pensamento estagnado da população era tão forte, que foi 

descrita como algo sobrenatural, de Satanás, o maior símbolo de algo errado e 

perverso da época. 

Nesse ambiente de escassez e controle cultural, as leis criadas para 

deter as facilidades de cópias através de processos tecnológicos eram 

basicamente medidas de cunho político para garantir que organizações 

associadas aos governantes tivessem o exclusivo "direito a cópia", o hoje 

denominado copyright. Essas leis não tinham o objetivo de garantir que os 

autores do conteúdo dos livros copiados fossem recompensados, mas sim que 

governos e organizações ligadas a ele pudessem controlar todos os processos 

de cópia e distribuição. Em Abrão (2002) encontramos a descrição do 

nascimento desta que foi a primeira iniciativa de controle sobre a produção 

intelectual, ocorrida na Inglaterra. 

 

                                            
2 LIANG, Lawrence. Em depoimento no documentário Steal this Film II (2007). 
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Em 1557, dezoito anos depois que Wiliam Caxton lá introduziu a 
máquina de escrever (printting press), Felipe e Maria Tudor 
concederam à Associação de Donos de Papelaria e Livreiros o 
monopólio real para garantir-lhes a comercialização de escritos. A 
corporação, então, tornou-se uma valiosa aliada do governo em sua 
campanha para controlar a produção impressa. Eram comerciantes 
que, em troca da proteção governamental ao seu domínio de 
mercado, manipulavam os direitos do indivíduo ao conteúdo, 
exercendo a censura sobre aqueles que lhe fossem desfavoráveis na 
oposição à realeza. 
A esse privilégio no controle dos escritos chamou-se copyright, que 
nasceu, pois, de um direito assegurado aos livreiros, e não como um 
direito do autor dos escritos. Durou mais ou menos duzentos anos, e 
é a semente das leis (Statutes) relativas a esse direito herdadas pela 
Inglaterra, e, mais tarde, pelos Estados Unidos da América do Norte 
(ABRÃO, 2002, p. 28). 

 

Com o registro real expedido por Maria Tudor, a Coroa inglesa decretou 

a Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers (também 

conhecida como Stationers Company) como a única detentora do direito de 

comércio de livros em terras inglesas. A organização controlava todo o tipo de 

atividade editorial e foi a gênese do copyright.   

 

1.1 MONOPÓLIO CULTURAL E A ASCENÇÃO DOS LIVREIROS PIRATAS 

 

O historiador Robert Darnton (2007)3 conta que "a ideia básica da 

censura no século XVIII é um conceito de privilégio, da lei privada".  Na França, 

por exemplo, um grande editor de livros comprava os direitos de publicação de 

um livro, o que automaticamente impedia que qualquer outra pessoa dentro 

das fronteiras do país pudesse fazer o mesmo. A administração pública 

cuidava basicamente de garantir que o monopólio de produção e cópias de 

livros fosse assegurado. Nessa época, a Guilda de Livreiros de Paris tinha 

poder de polícia, e trabalhava aliada à própria polícia, que possuía um corpo de 

inspetores especializados no controle comercial do mercado literário. 

A existência de um sistema tão contrário a livre produção cultural na 

França e Inglaterra acabou por motivar a criação de um sistema paralelo de 

distribuição literária, denominado de "pirata", em alusão aos ladrões renegados 

                                            
3 DARNTON, Robert. Em depoimento no documentário Steal this Film II (2007). 
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que se utilizavam de seus navios para realizarem saques em embarcações de 

governos ou de empresas ligadas a eles. Esses "livreiros piratas" estabeleciam 

prensas em porões, e muitas vezes as distribuíam fora das fronteiras francesas 

através de carroças e barcos clandestinos - em moldes parecidos dos da rede 

de comunicação secreta dos antigos piratas do mar que o filósofo Peter 

Lamborn Wilson (sob o pseudônimo "Hakim Bey") descreveu no livro TAZ - 

Zonas Autônomas Temporárias (2001), o que demonstra que a comparação 

não foi de todo errônea.  

Assim como seus patronos do mar, os "livreiros piratas" também tinham 

claros interesses comerciais. Um holandês pegou a Index da Igreja Católica e 

publicou todos os livros dela, pois imaginava que eles obteriam um forte 

sucesso comercial (EISENSTEIN, 2007)4. Logo se estabeleceu um sistema de 

vendas de livros paralelos, com estruturas descentralizadas que funcionavam 

muito bem: agentes literários contratados por esses editores piratas 

espionavam editoras em busca de livros censurados que tinham um forte 

potencial lucrativo, e mandavam cópias para os fora-da-lei comercializarem 

sem as restrições governamentais, o que era potencializado pelo vácuo 

legislativo desinteressado em proteger obras intelectuais e sim os meios de 

distribuição. Seu trabalho consistia também em "pesquisar o mercado" em 

busca de saber quais eram os livros mais procurados - incluindo os proibidos -, 

de forma a garantirem o sucesso do seu negócio. 

Dessa forma, os "livreiros piratas" estabeleceram-se como uma 

concorrência ao sistema governamental, que tinha muito mais a aspiração de 

doutrinar a população do que necessariamente estabelecer um mercado de 

comércio literário. Os "livreiros piratas", numa clara posição antagônica, 

queriam dinheiro, e por isso imprimiam centenas de volumes que eram 

proibidos, justamente porque tinham certeza que seriam sucessos de venda. 

Era uma forma estabelecida de subverter regras e ainda lucrar. Tanto era 

assim, que vários dos "piratas" eram na verdade burgueses de sociedades 

tradicionais, como a de Genebra e Amsterdam e não necessariamente 

agitadores culturais. Os governos de seus países os enviavam cartas 

                                            
4 EISENSTEIN, Elizabeth. Em depoimento no documentário Steal this Film II. 
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ameaçadoras, os chamavam de pessoas "sujas", enchiam as correspondências 

enviadas a eles com expressões como "fora-da-lei, bucaneiros e pessoas sem 

moral ou vergonha" (DARTON, 2007)5.  

As estruturas físicas mantidas por esses editores clandestinos visavam a 

proteção em caso de problemas com autoridades. Buracos na parede, no chão, 

porões e sótãos serviam como esconderijos para prensas em caso de 

aproximação de autoridades. Alguns desses vendedores eram ainda mais 

ousados, e criavam verdadeiras "editoras-móveis" sobre barcos, onde 

poderiam se deslocar para outras cidades que possuíam autoridades que não 

estivessem de olho nas atividades clandestinas deles. 

Em contrapartida a essas iniciativas ilegais, o governo francês se 

dedicou a aprisionar os livros proibidos e aplicar duras penas aos que ousavam 

vendê-los. Mas o faziam de forma a evitar grandes manifestações públicas, já 

que sabiam que quanto mais alarde em cima das proibições de livros e prisões 

de livreiros, mais o povo seria incentivado a tentar lê-los. Foi nessa época - 

entre 1771 e 1789, ano do início da Revolução Francesa - que surgiram as 

principais e mais proibitivas listas de livros ilegais elaborados pela Guilda de 

Livreiros de Paris, que os separou entre "livros proibidos" (que deveriam ser 

confiscados ou destruídos), "livros não permitidos" (que em alguns casos 

tinham que retornar ao remetente) e "livros piratas" (que deviam ser vendidos 

em proveito do livreiro que detinha o privilégio original). Porém, esses registros 

terminaram por acumular-se, foram misturados, e resultaram em um montante 

de 3.544 livros que eram classificados simplesmente como ilegais (DARNTON, 

1998). 

Os "livreiros piratas" foram os principais responsáveis por espalhar o 

Iluminismo6 para os países da Europa, no século XVIII. Sem eles, 

provavelmente jamais se estabeleceria uma rede secreta que seria responsável 

por abastecer de conhecimento uma série de pensadores, e interconectaria-os 

                                            
5 DARTON, Robert. Em depoimento no documentário Steal this Film II 
6 O Iluminismo foi um movimento do século XVIII de cunho principalmente intelectual que defendia a 
ideia de igualdade entre os indivíduos, aliado ao pensamento de que a Razão deveria superar todo o tipo 
de crença religiosa. Hoje é considerado um dos principais movimentos intelectuais da história ocidental, e 
principal responsável por uma série de mudanças sociais que até são importantes, como a democracia e os 
direitos humanos.  
GRESPAN, Jorge. Revolução Francesa e Iluminismo. 1 ed, São Paulo: Contexto, 2003 
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preparando um claro caminho para a revolução que se tornaria irreversível logo 

à frente. Os frutos desse movimento foram claros, e passaram por criar um 

público crítico, com conhecimento, e uma indisciplina subversiva até então 

pouco conhecida. Sem esse público receptivo a novas ideias e com vontade de 

abandonar velhas superstições, o Iluminismo provavelmente não passaria de 

umas poucas conversas entre intelectuais, e jamais alcançaria a opinião 

popular. 

 

1.2 O ESTATUTO ANNE NA INGLATERRA 

 

Em um período algumas décadas antes da Revolução Francesa, a 

Inglaterra adotou o primeiro conjunto de medidas legais que padronizava as 

normas com relação a direitos de cópias. Essa lei ficou conhecida como 

"Estatuto de Anne", e reforçou os direitos de impressão a um grupo escolhido 

pelo governo real, mas dessa vez esses direitos deixaram de ser eternos e 

houve uma limitação do tempo em que vigoravam. 

 

Foi a vigência do “Estatuto de Anne” – nome da então rainha 
da Inglaterra –, de 1710, que deu direitos exclusivos de impressão à 
corporação de editores de Londres, chamada Conger. Estes 
reclamavam das perdas causadas pelas edições “piratas” – também o 
inicio do uso deste termo para “produto falso” – que proliferavam 
devido ao elevado preço cobrado pela exploração monopolista dos 
editores. O "Estatuto de Anne" concedia o monopólio de direitos de 
exploração de uma obra por 14 anos, renovável por igual período, 
caso houvesse interesse e se o autor estivesse vivo (MACHADO, 
2008, p. 246). 

 

Porém, ao contrário do que possa parecer, o assunto "direitos autorais" 

ainda era um tanto nebuloso dentro da legislação britânica da época. Após 

o Licensing Act - que começou a vigorar em 1662 - expirar em 1695, houve um 

certo vácuo jurídico para estabelecer controle sobre as formas de produção 

literária, apesar das forças da lei ainda usarem decisões antigas de juízes 

como forma de garantir proibições. O Licensing Act - cujo nome completo 
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era Licensing of the Press Act - estabelecia que todos os livros publicados no 

país deveriam ser registrados e limitava a produção de prensas, que dependia 

da aprovação do governo para serem fabricadas, autorizações que só eram 

concedidas para as corporações ligadas ao governo.  

Mas, nem mesmo a jurisprudência - tomada de decisões baseadas em 

sucessivos vereditos de juízes - foi capaz de impedir a entrada de literatura 

estrangeira no país, especialmente provinda da Escócia, o que cada vez 

diminuía o poder e os ganhos da corporação Conger7. Essas perdas levaram a 

pressões no Parlamento, e o resultado delas foi justamente a aprovação do 

"Estatuto de Anne". 

 

O "Estatuto de Anne" dava ao autor ou “proprietário” de um livro 
um direito exclusivo de publicar aquele livro. Uma limitação 
importante, porém, para horror dos livreiros, era que a lei dava ao 
livreiro o direito apenas por um certo período. No final desse período, 
o copyright “expirava” e a obra então era livre e poderia ser publicada 
por qualquer um. Ou assim acredita-se que os legisladores 
imaginaram (LESSIG, 2004, p. 78). 

 

Mesmo com o advento do Estatuto, a noção daquele século relativa 

a copyright era bastante limitada em relação ao entendimento atual do tema. 

Na época, o copyright proibia apenas uma obra de ser impressa - ou copiada 

por uma prensa - sem autorização expressa do autor, ou do editor que possuía 

os direitos sobre ele. Um livro sob copyright poderia ser traduzido, encenado, 

adaptado para outras mídias e copiado a mão sem qualquer tipo de restrição 

legal ou punição. Mas, como principal marco representado pelo Estatuto, se 

destaca o fato dele ter transferido os direitos de uma obra para o autor, e não 

mais para corporações livreiras, além de estabelecer direitos "intelectuais" 

sobre possíveis usos dessas obras por terceiros. Dessa forma, o autor de um 

livro poderia negociar e ter direito a lucros de uma adaptação teatral de uma 

obra sua, por exemplo. Nascia a "propriedade intelectual", que reconhecia 

outros usos para obras artísticas, e não somente sua cópia impressa. 

 

                                            
7 Corporação de livreiros londrinos que ganhou exclusividade de imprensão de livros após o "Estatuto de 
Anne" entrar em vigor (VIEIRA, 2008). 
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A “propriedade intelectual” é um artifício legal criado com o objetivo 
de mediar os interesses entre criadores, consumidores e 
produtores/editores, assim como promover a cultura, a ciência e as 
artes. O argumento usado a favor dessa abstração jurídica é a 
necessidade de um mecanismo de estímulo ao autor de uma obra ou 
invenção a continuar seu processo criativo, ao mesmo tempo em que 
impedir que outros tirem proveito moral ou financeiro indevido de sua 
contribuição original ao conhecimento humano. A “propriedade 
intelectual” surge, assim, como um monopólio por tempo limitado de 
direitos concedido ao autor/criador. O tempo deveria ser suficiente 
para gratificar ao autor, mas não tão longo para prejudicar o interesse 
público. Nos meios jurídicos, ressalta-se seu papel como um 
instrumento para o balanceamento dos interesses entre as diversas 
partes envolvidas. Portanto, o objetivo da regulação da 
“propriedade intelectual”– onde se referenciam os  copyrights – numa 
primeira análise, não é limitar o acesso ao conhecimento, à cultura e 
às criações humanas, senão que discipliná-lo, de modo a balizar 
juridicamente as decisões sobre os conflitos morais e econômicos 
com respeito as formas de expressão, usos e disseminação das 
ideias (MACHADO, 2008, p. 246). 

 

O conteúdo restritivo da lei não foi ampliado pelo Parlamento com o 

"Estatuto de Anne" por um duplo motivo: a população encarava os livreiros 

como altamente monopolistas, que eram muitas vezes extremamente mal-

vistos popularmente; muitos encaravam os mesmos livreiros como uma 

barreira para a livre disseminação de conteúdo, especialmente as ideias 

derivadas da ascensão e estabelecimento do Iluminismo em território europeu. 

Ademais, além da população em geral, outras classes de pessoas 

representavam uma oposição ao antigo sistema estatal de controle literário: os 

próprios autores, que achavam que não eram suficientemente recompensados; 

e os livreiros novatos, que não conseguiam registro das corporações para 

exercerem suas atividades legalmente. No fim, essas associações livreiras 

realmente não passavam de uma maneira encontrada pelo Estado de regular 

todas as atividades relacionadas a escrita e leitura. 

Sob outro ângulo, a aprovação do "Estatuto de Anne" pode ser encarada 

como uma flexibilização dos monopólios até então estabelecidos, já que após o 

fim da vigência do copyright, as publicações estavam livres para serem 

reimpressas por qualquer um, indefinidamente. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que fazia uma concessão aos livreiros, o Parlamento ceifava o poder do 

monopólio deles, em benefício da maioria da população do país, 

indiretamente.  
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A reação dos livreiros monopolistas ao Estatuto foi de repúdio completo, 

o que os levou a iniciar uma batalha nos tribunais para diminuír o impacto 

dessa nova regra judicial sobre o controle e o lucro deles com as obras de 

diversos autores. O argumento que usaram foi que o "Estatuto de Anne" não 

era superior, do ponto de vista legal, à jurisprudência das leis anteriores, que 

afirmavam que era ilegal se tomar a "propriedade criativa" alheia. Com esse 

argumento, eles buscavam continuar a exercer seu controle sobre os livros 

lançados pelos autores (LESSIG, 2004). 

A decisão definitiva sobre essa questão só viria com o caso "Donaldson 

versus Beckett", em 1774, quando a Casa dos Lordes (câmara alta do 

Parlamento britânico que, na época, tinha também poderes equivalentes ao do 

Supremo Tribunal) decidiu que o copyright era uma proteção finita aos direitos 

do autor, em contraposição a ideia de direitos infinitos sobre uma obra que 

existiam na Inglaterra no período pré-"Estatuto de Anne". Alexander Donaldson 

era um próspero publicador e livreiro escocês, que não estava ligado a Conger 

e entrou em conflito com os tradicionais livreiros por passar a imprimir e vender 

livros que ficaram livres da proteção do copyright graças às consequências do 

"Estatuto de Anne". Por não possuir direitos exclusivos de publicação e 

comercializar livros de 30% a 50% mais baratos do que as livrarias ligadas ao 

Conger, Donaldson foi taxado de "pirata". Pelas suas atividades, ele acabou 

processado por Thomas Beckett, que possuía os direitos eternos de publicação 

das obras do poeta James Thomson, publicado por Donaldson após o fim do 

período de copyright da obra. A vitória de Donaldson na Casa dos Lordes 

acabou por criar um precedente que definitivamente tornaria o copyright uma 

proteção autoral finita (ZANINI, 2010; LESSIG, 2004). 

Após essa importante disputa, surgiu em terras inglesas o conceito de 

"domínio público", até então nunca utilizado por não haver uma ideia clara 

sobre ele, já que, segundo as decisões judiciais de então, o copyright era um 

direito eterno. Como era de se esperar, a decisão oficial de limitar o alcance 

dos direitos autorais foi recebida com muita alegria pela população, já que as 

corporações livreiras não poderiam mais controlar como os livros seriam 

vendidos e quais deles seriam produzidos. A decisão marcou também o ponto 

crucial no que se considerou um equilíbrio entre o estabelecimento da 
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propriedade sobre a produção literária, e a liberdade na produção cultural, 

como queriam muitos setores na sociedade. 

Esse tratamento relativo aos direitos autorais permanece similar até a 

atualidade na maioria dos países, mas com uma modificação importante: a 

proteção intelectual dura enquanto o autor tiver vivo somado a um período de 

tempo estabelecido por lei, que varia de país para país. Outra diferença que se 

destaca é que o "direito autoral" deixou de proteger exclusivamente as obras 

literárias e hoje protegem diversas formas de expressão e comunicação, como 

pinturas, esculturas, fotografias e filmes; ao mesmo tempo em que estabeleceu 

um controle rígido sobre outras formas de utilização que não somente as 

cópias físicas.  

 

1.3 DIREITOS AUTORAIS INTERNACIONAIS 

 

Em 1886 estabeleceu-se a "Convenção da União de Berna (CUB)", o 

marco regulatório mundial que criou um acordo de proteção intelectual, 

também conhecida como "Convenção de Berna relativa à proteção das obras 

literárias e artísticas". A convenção surgiu com a reclamação dos autores de 

um país dificilmente respeitava os direitos autorais de obras estrangeiras, e 

teve forte influência de entidades privadas que tinham como negócio o registro 

de patentes e copyrights literários. Lemos (2011) mostra que o debate com 

relação às leis e regras de direitos autorais não surgiu da iniciativa pública, e 

sim de organizações que lucravam com direitos autorais, o que mostra que, 

mesmo em tempos modernos, a relação entre o lucro privado e o interesse 

estatal na regulação artística ainda existe. 

 

Foram as ONGs de interesse privado envolvidas no setor de 
propriedade intelectual, como a Associação Literária e Artística 
Internacional (ALAI), a Câmara Internacional de Comércio (ICC) e a 
Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual 
(IIPI),  que influenciaram a elaboração das primeiras convenções 
internacionais, as Convenções de Paris (1883) e de Berna (1886), 
que harmonizaram, respectivamente, a proteção da propriedade 
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industrial e de obras literárias, artísticas e científicas no plano 
internacional. 
Além de ter influenciado o texto inicial das Convenções de Paris e 
Berna, é emblemático que tenha sido “a AIPPI [Associação 
Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual] que 
preparou as sugestões de reforma” à Convenção da União de Paris, 
em 1958. Em determinados pontos a Conferência chegou a adotar 
literalmente a redação sugerida pela Associação. Advogados e 
membros dessas ONGs de interesse privado influenciavam 
diretamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes 
e direitos autorais. 
A influência das ONGs de interesse privado sobre o regime 
internacional sempre foi bastante signii  cativa. Membros dessas 
ONGs ocuparam posteriormente cargos de prestígio nas 
organizações internacionais criadas para tratar do tema da 
propriedade intelectual. (LEMOS, 2011, p. 9) 

 

A CUB obteve como signatários quase todos os países do mundo (ver 

Imagem 1), excetuando-se nove países africanos - como Angola e 

Moçambique -, sete do Oriente Médio - a exemplo de Irã e Iraque -, três do 

sudeste asiático - Tailândia, Laos e Camboja - e Papua Nova Guiné, na 

Oceania. A Convenção foi "completada em Paris a 4 de maio de 1896, revista 

em Berlim  a  13 de novembro de 1908, completada em Berna a 20 de março 

de 1914, revista em Roma a 2 de  junho  de  1928,  em Bruxelas a 26 de junho 

de 1948, em Estocolmo a 14 de julho de 1967 e em Paris a 24 de julho de 

1971" (PARIS, 1971, p. 1). Desde 1967 que a Convenção é administrada 

pela World Intellectual Property Organization (WIPO), parte integrante da 

Organização das Nações Unidas (ONU) a partir de 1974. 
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Imagem 1: Mapa dos países signatários da Convenção de Berna8 

 

A lei brasileira que regula a proteção aos direitos autorais é de 1998, que 

substituiu a Lei Nº 5.988, de 14 de dezembro de 19739. Internacionalmente, a 

lei brasileira é considerada "uma das piores do mundo", segundo o relatório 

anual "IP Watchlist 201110", feito no Brasil pelo Instituto de Defesa do 

Consumidor. O relatório avaliou 26 países segundo critérios como "liberdade de 

acesso e uso pelos consumidores de cultura", e o Brasil foi considerado o 

quarto pior país11. Entre os problemas apontados por analistas, é a 

inadequação da lei a nova realidade tecnológica, principalmente sobre os 

conteúdos criados e distribuídos via Internet. Pela lei brasileira, por exemplo, é 

proibido transferir músicas de um CD para o disco rígido de um computador, ou 

um MP3 Player portátil sem a autorização expressa do autor. Instituições de 

cunho educacional, como escolas, universidades e bibliotecas, não podem tirar 

cópias de livros ou outro material que esteja fora de mercado, ou mesmo em 

processo de deterioração. No Brasil "é de setenta anos o prazo de proteção 

aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à 

fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas 

de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos" 

(Lei  Nº 9.610, 1998). 

  

                                            
8 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Berne_Convention.png> Acesso em 24 de agosto 
de 2011 
9 BRASIL. Lei  Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Disponível em 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm> Acesso em 23 de agosto de 2011. 
10 Disponível em < http://a2knetwork.org/sites/default/files/IPWatchlist-2011-ENG.pdf> Acesso em 02 
de setembro de 2011 
11 CALAZANS, Ricardo. Brasil entra em ranking dos países com piores leis de direitos autorais do 
mundo e especialista diz que prejuízos para população podem ser grandes. O Globo, Rio de Janeiro, 
04 de maio de 2011. Disponível em <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/05/03/brasil-entra-em-
ranking-dos-paises-com-piores-leis-de-direitos-autorais-do-mundo-especialista-diz-que-prejuizos-para-
populacao-podem-ser-grandes-924377957.asp> Acesso em 24 de agosto de 2011 
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2 A INTERNET E O COMPARTILHAMENTO 

 

O embate entre os que desejam controlar o fluxo das tecnologias de 

comunicação e os que defendem uma comunicação mais livre ganhou um novo 

palco com o início do desenvolvimento da Internet, no início da década de 

1960. Ao contrário da invenção e popularização da imprensa, fruto do trabalho 

de uns poucos inventores e desenvolvedores, a Internet se formou através da 

colaboração coletiva e do compartilhamento de informações entre diferentes 

instituições e cientistas. No entanto, a ruptura tecnológica e social causada 

pela chegada da chamada Era da Informação foi muito maior e mais profunda 

do que a propagação das facilidades de cópias de livros quatro séculos antes, 

pois surgiu em um momento de intensas mudanças culturais ocasionadas por 

uma guerra mundial, fatores antropológicos de mudanças populacionais e pela 

pesquisa científica de novas drogas responsáveis por alterar os estados 

mentais de uma vasta gama de pessoas (LEARY, 1999). 

O que se conhece como Internet em seu escopo puramente técnico teve 

seu desenvolvimento iniciado no princípio da década de 1960, no que foi 

considerado o período mais crítico da Guerra Fria - graças a uma sucessão de 

situações como a intercepção do avião-espião U2 pela União Soviética, a Crise 

dos Misseis Cubanos e a construção do Muro de Berlim. Uma das 

organizações mais rígidas do mundo, o Exército dos Estados Unidos, iniciou 

um projeto para a criação de uma rede de comunicação que tornasse seu 

comando militar menos vulnerável a ataques ou interferência externas, e o 

colocou nas mãos de uma subdivisão responsável pelos seus projetos 

científicos mais ousados e avançados, a DARPA (Agência de Pesquisas em 

Projetos Avançados, Defense Advanced Research Projects Agency, no 

original), projeto que foi denominado ARPANet.  

Na ARPANet não havia uma central computadorizada única que 

comandava tudo, ou um servidor gigantesco que enviava ordens e armazenava 

informações de todas as unidades, muito menos um caminho único por onde 

as informações eram transmitidas. A ARPANet era uma complexa rede 

totalmente descentralizada de comunicação, que não tinha padronização na 
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escolha dos caminhos usados para transmitir pacotes de dados. Era uma saída 

para estabelecer uma comunicação segura e sem hierarquia numa organização 

extremamente hierarquizada. A ideia era interligar todas as instituições 

militares e científicas do país e obter uma comunicação eficaz mesmo que seu 

território fosse vítima de um ataque nuclear soviético. 

Nas palavras de Joseph Licklider (citado por KING, 2006), físico, 

matemático e psicólogo norte americano, além de ser o visionário que foi um 

dos responsáveis pelo desenvolvimento da ARPANet, a rede foi criada como 

um modo de facilitar a comunicação humana, considerada muito limitada para 

ele. 

 
Foi difícil compartilhar informação por anos. A prensa foi, é claro, o 
primeiro passo no compartilhamento de informação. E nós 
precisamos (...) de uma maneira melhor de distribuir informação do 
que carregá-la por aí. A impressão em papel é problemática 
porque para distribuir você precisa mover (...). E muito papel acaba 
sendo volumoso, e pesado, e caro de transportar (LICKLIDER, citado 
por KING, 2006).  

 

Licklider previu que a Internet acabaria por mudar o cenário vilanesco 

que muitas ficções científicas pintavam acerca de uma sociedade 

computadorizada, com imensos bancos de dados de todas as pessoas, e um 

controle extremo que esmagaria a individualidade social e se transformaria 

numa forma democrática e livre de comunicação.  

Ademais, Licklider foi considerado um guru tecnológico e, em 

1962, publicou um ensaio em que defendia como uma rede de computadores 

universal poderia mudar drasticamente as interações humanas e o trato no 

compartilhamento de informações. Ele a apelidou de "Rede Intergaláctica". No 

mesmo ano, Licklider foi para o DARPA, onde influenciou grandemente no 

lançamento das bases teóricas da Internet. Seria nessa época que os dois 

principais pilares da internet seriam estabelecidos: trocas de informações por 

pequenos pacotes de dados e todos os computadores teriam acesso a tudo 

livremente - a não ser, é claro, em redes configuradas como restritas.  

Os esforços da DARPA começaram a dar frutos em 1968, quando ela 

enviou diversos memorandos a instituições de pesquisa no intuito de obter 
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padronizações técnicas, decidir quais equipamentos seriam usados na 

estrutura da nova rede descentralizada e planejar orçamentos. A primeira 

empresa a vencer uma licitação foi a Bolt, Beranek and Newman (BBN), que foi 

a responsável por construir os processadores que seriam usados para a 

distribuição de mensagens (IMPs) entre os computadores conectados a rede. 

Os IMPs eram o primeiro passo para ampliar as redes que interligavam 

computadores na época, que eram do tamanho de salas inteiras e só eram 

conectadas por ligações direta, com cabeamento específico, dentro de espaços 

limitados - as chamadas redes de área local (LAN).  

A primeira rede operante da ARPANet utilizou uma estrutura com quatro 

linhas telefônicas conectadas a quatro Processadores de Mensagens de 

Interface (IMPs) e quatro computadores, e começou a operar em agosto de 

1969, e conseguiu trocar comandos depois da segunda tentativa. Nos primeiros 

três dias, somente dois dos quatro computadores funcionaram - o do Campus 

de Los Angeles da Universidade da Califórnia (UCLA) e um computador central 

do Stanford Research Institute -, mas, em dezembro de 1969, outros dois 

computadores se juntaram a rede. 

O próximo passo após esse sucesso técnico foi a criação de padrões de 

que unificassem a comunicação entre as máquinas conectadas à rede, o que 

independia do sistema operacional e dos aplicativos usados por cada 

computador. O primeiro passo importante rumo a essa padronização foi a 

decisão de transmitir informações através de pequenos pacotes de dados - a 

chamada comutação de pacotes -, que seriam divididos e enviados através 

de algorítimos desenvolvidos pela equipe. Essa medida evitaria que muito 

espaço de transmissão fosse utilizado para uma mesma tarefa, já que os 

pedaços dos dados poderiam viajar ao mesmo tempo por caminhos diferentes, 

e seriam reunidos sem adversidades no endereço de chegada. Isso também 

impediria que uma vasta quantidade de informações fosse perdida em um 

único problema, já que muita informação poderia ser acessada mesmo sem 

pequenos pedaços do pacote.  

A eficácia completa de tal sistema de segurança seria testada 

operacionalmente apenas na Guerra do Golfo, em 1990, quando as tropas 



28 
 

americanas tiveram sérias dificuldades para derrubar as redes de comunicação 

iraquianas, que utilizavam desse sistema para a troca de informações. 

Após essa conclusão, os técnicos perceberam que precisariam de mais 

dois protocolos específicos: um para que um computador pudesse acessar 

qualquer servidor conectado à rede, e outro que permitisse a transferência de 

arquivos entre os dois computadores conectados. A solução envolveu a criação 

do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) e o Protocolo de Controle de 

Transmissão/ Protocolo de Internet (TCP/IP) - ambos usados até hoje e que 

constituem a base da Internet - que resolveram os problemas encontrados e se 

fixaram como padrão único. Foi também nessa época que surgiu o padrão de 

atribuir endereços numéricos a cada servidor, para que um programa instalado 

em cada máquina pudesse fazer buscas em toda a rede em busca daquele 

endereço e evitar enganos ou fraudes.  

Na década de 1970 houve o que foi chamado de "Coexistência Pacífica" 

entre as suportências que se enfrentavam na Guerra Fria, o que levou o 

governo americano a permitir que todas as universidades que desejassem 

fizessem pesquisas na ARPANet. O número de pesquisadores que se 

conectou a rede e melhoraram os protocolos foi tão grande que a DARPA 

começou a ter dificuldades de controlar todas unidades conectadas a 

ARPANet. O Exército decidiu então dividir todo o seu sistema de comunicação 

em dois grupos: a MILNET, que seria direcionada exclusivamente para fins 

militares; e a ARPANet, que agora seria utilizada somente por civis, com 

ênfase nos diversos pesquisadores que tomaram a iniciativa de estuda-la.  

O resultado desses esforços múltiplos foi a maior revolução 

comunicativa desde a prensa, que mudou completamente a forma como as 

pessoas obtêm e compartilham informações. A maior transformação, entretanto 

seria a mudança de uma cultura comunicativa baseada em meios materiais 

(formados por átomos, como os livros), por uma cultura baseada em dígitos 

(composta por bytes12, que podem trafegar através de uma rede chamada de 

"virtual").  

                                            
12 Um byte é um dos tipos de dados integrais em computação. A codificação padronizada de byte foi 
definida como sendo de 8 bits, a unidade básica de informação de um computador. 
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2.1 A EXPANSÃO SOCIAL DA INTERNET 

 

O ambiente social sobre a qual a Internet se desenvolveu foi 

sedimentado pelas revoluções sociais transformadores que explodiram no fim 

da década de 1960. Como salientou Timothy Leary (1999), as duas décadas 

posteriores a II Guerra Mundial foram palco do "evento cultural mais 

significativo da história da raça humana", denominado Baby Boom, momento 

em que houve uma explosão demográfica duas vezes maior que a esperada - 

cerca de 76 milhões de crianças nasceram de 1946 a 1964. Aliado a um 

período marcado pela divisão ideológica entre o Capitalismo representado 

pelos Estados Unidos e o Comunismo idealizado pela União Soviética, o 

resultado foi uma geração de jovens que queriam ser livres dos dogmas 

representados pela geração anterior, jovens que "assumiram que poderiam 

escolher o tipo de educação que bem desejassem, a sexualidade que 

preferissem, a sociedade que iriam habitar, as guerras que iriam lutar, as 

músicas que iriam tocar e as drogas que iriam consumir".  

O resultado dessas rápidas mudanças culturais impulsionadas 

principalmente pela ruptura traumática da II Guerra Mundial foi um colapso dos 

valores que norteavam a sociedade americana por décadas, "com uma série de 

convulsões estarrecedoras", que dariam vazão a uma "diferente cultura pós-

industrial, da informação" (LEARY, 1999, p. 27). Junto com essa quebra de 

valores e revoluções sociais, ocorreu um forte desenvolvimento tecnológico 

impulsionado pelas disputas militares, o que gerou uma inevitável "duplicação 

de inteligência nas reservas genéticas dos Estados Unidos (...), no sentido de 

ampliação da capacidade receber, processar, e transmitir lotes de informações 

diferentes, de maneira rápida e precisa" (LEARY, 1999, p. 29).  

Diversos adeptos da cultura hippie, de filosofias libertárias e anarquistas 

saíram de suas lutas sociais e viram na tecnologia um elemento de ruptura e 

de alteração comportamental muito mais poderoso do que a Arte ou técnicas 

provindas do misticismo oriental, como o Yoga, o I Ching e a meditação. Esses 
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eram adeptos do que ficou conhecido como movimento New Age (Nova Era) 

que enxergavam a si mesmos como agentes da transformação do planeta, que 

deveria evoluir de uma cultura essencialmente bélica e autoritária, para uma 

era de tolerância, paz e bem estar, de uma forma similar ao choque de 

paradigmas que ocorreu nos EUA com a eclosão da Guerra Civil, que colocou 

em lados socialmente opostos os que defendiam uma sociedade industrial e os 

que pregavam o desenvolvimento por meio das indústrias (LEARY, 1999).  

Toffler (2001) classificou a ascensão dessa geração que impulsionou 

todo o planeta para o que foi chamado de Era Informacional (ou Pós-Industrial) 

como "Terceira Onda". A "Terceira Onda", para Toffler, se sobrepôs a "Primeira 

Onda", que marcou a transformação do homem nômade para o homem 

agricultor, e a "Segunda Onda", que colocou a economia industrial, as trocas 

comerciais e a criação da moeda no ápice de toda a transformação social. A 

"Terceira Onda" se diferencia das anteriores por não colocar o conhecimento 

como suporte para adquirir riquezas, mas como seu principal pilar. Conhecer e 

produzir conhecimento passou agora a ser o principal meio de produção de 

riquezas.  

Ironicamente, na tentativa de controlar essa mudança de paradigma (ou 

de Era, na linguagem dos New Age; ou Onda, na terminologia de Toffler), o 

governo americano terminou por espalha-lo ainda mais. Junto com a criação da 

Internet - que pode ser encarada como uma resposta do Exército Americano a 

chegada desse novo período sócio-econômico, baseado no poder da 

informação - a Agência Central de Inteligência (CIA, principal órgão de 

espionagem política e social dos EUA) criou um programa chamado 

MKULTRA, que tinha a pretensão de criar melhores técnicas de "lavagem 

cerebral" com o uso de drogas psicoativas, como a mescalina e a dietilamida 

do ácido lisérgico, o LSD (REJALI, 2009). Segundo Leary (1999), o resultado 

desse esforço repressivo foi o surgimento da "cultura das drogas" - que 

culminaria em outro esforço repressivo décadas depois: a Guerra contra as 

Drogas, iniciada pelo Presidente Richard Nixon, e hoje considerada perdida por 

diversas autoridades. O MKULTRA, segundo Leary (1999), foi a prova máxima 

que a psicologia agora era o centro de todos os esforços humanos, mesmos os 

mais nefastos como a espionagem e a guerra. 
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Silenciosamente, quase de modo invisível, a psicologia militar (1941-
1946) e os métodos de avaliação da CIA transformaram nossas 
noções básicas sobre natureza humana. Treze milhões de jovens 
foram testados, selecionados e treinados para tarefas complexas. 
Eles tiveram seu comportamento modificado e foram até mesmo 
reabilitados por meio de técnicas psicológicas. As implicações eram 
óbvias. No futuro, tanto a guerra quanto a paz dependeriam do 
conhecimento do cérebro humano. A psicologia tornou-se a nova 
ciência da engenharia humana. 
Nós, membros do Centro de Pesquisa da Personalidade de Harvard, 
supostamente um centro de psicologia avançada, estávamos 
completamente alheios à explosão iminente da Segunda Guerra Civil 
Americana, ao fato de que a antiga sociedade de controle estava 
prestes a colidir com a nova cultura da comunicação (LEARY, 1999, 
p. 29). 

 

O impacto da chegada dessas substâncias psicoativas a sociedade 

influenciou grupos contraculturais norte-americanos que foram responsáveis 

diretos pelo desenvolvimento da Internet: os hackers e os punks. Os dois 

grupos partilhavam de ideologias comuns, como a cultura "faça você mesmo" - 

representada pela sigla "DIY" - e uma forte rejeição a autoridades e valores de 

gerações anteriores. Em outras palavras: tais grupos foram veículos sociais 

que ampliaram ainda mais a ruptura causada pela chegada da Internet, vista 

agora como ferramenta definitiva, tanto de propagação de informações, como 

de união das pessoas. Esses dois grupos diferiam dos famosos hippies por não 

buscar um refúgio da sociedade em meio a ambientes afastados, mas por 

quererem se incorporar a ela como elementos transformadores. A eles 

pertenciam visionários, inventores, e engenheiros que terminaram por serem 

responsáveis diretos por uma rápida expansão tecnológica e neurológica, 

aprofundada ainda mais com o desenvolvimento de pesquisas sobre Psicologia 

e Tecnologia da Informação. 

A principal bandeira desses dois grupos contraculturais que foi aplicada 

a Internet foi a "liberdade de informação", o que era um contraponto a política 

de segredos exacerbada pelos tempos da Guerra Fria. Como contam Goffman 

e Joy (2007), 
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a atividade hacker (...) também segue a bandeira de que "a 
informação deve ser livre". Os primeiros hackers acreditavam que em 
uma cultura da informação, o segredo era uma marca aberrante de 
poder utilizada apenas por aqueles que tentavam obter poder ou 
lucros injustificados. Hacker passou a ser identificado com o ato de 
obter informação que supostamente estava inacessível. Baseado 
nessa imagem, Hollywood produziu durante as décadas de 1980 e 
1990, filmes que glamourizavam os hackers como uma espécie de 
revolucionário agente da inteligência contracultural que podia acessar 
qualquer informação e revelar ao mundo que malvados porcos 
empresariais/políticos/militares tinham feito algo tão abominável que 
iria derrubar o sistema; ou eles podiam revelar a cura do câncer - que 
estava sendo mantida em segredo por forças igualmente nefandas 
para garantir o lucro (GOFFMAN e JOY, 2007, p. 374).  

Em sua rotina real - diferente do glamour pintado pela ficção - a maioria 

dos hackers se ocupava em encontrar diversão enquanto invadiam sistemas 

telefônicos e obtinham informações operacionais. As informações obtidas por 

eles nessas incursões serviam mais como mostras para atestar serem reais as 

invasões realizadas por eles, e não tinham qualquer tipo de valor social, ou 

provinham de arquivos ultra-secretos do governo (GOFFMAN e JOY, 2007). Os 

praticantes dessa cultura estavam preocupados em criar soluções técnicas que 

resolvessem os principais problemas tecnológicos do momento - quase todos 

eles ligados a infraestrutura da Internet.  

Em suas pesquisas e melhorias, os hackers implantaram o que foi 

denominado "Ética Hacker", que envolvia liberdade de informação, acesso livre 

a computadores, descentralização e compartilhamento (LEVY, 1984). Ademais, 

deve-se diferenciar os hackers dos crackers. Segundo Klang (2009), os 

crackers são os que "invadem e corrompem sistemas eletrônicos de acordo 

com interesses obscuros (roubo, fraude, etc.)", já os hackers "surgiram nos 

anos 60,  eram os peritos em programação que atuavam nos ambientes de 

inovação acadêmica pela construção da internet" (p. 3). 

Após receber o apoio dessa geração de jovens, a Internet experimentou 

um crescimento acelerado. Em 1973 foi publicada a primeira descrição 

padronizada do protocolo TCP, o que deu origem ao termo Internet como 

descrição para a rede mundial que utilizava o protocolo em sua codificação, 

formalizado na publicação de um artigo escrito por Vinton Cerf e Robert Kahn 

no ano seguinte. A ARPANet terminou por se conectar a diversas próprias que 
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surgiram em outras instituições com a popularização do protocolo TCP/IP, que 

ineditamente conseguiu se tornar um protocolo único e aceito.  

 

2.2 A CRIAÇÃO DA WEB 

 

A revolução definitiva viria no início da década de 1990, com a criação 

da World Wide Web, por Tim Berners-Lee, cientista oriundo da Organização 

Europeia para a Investigação Nuclear (CERN). A web é um conjunto de 

formatos de textos que são acessados e interligados através das ligações da 

Internet. Sua criação foi um passo definitivo na facilidade do acesso a rede 

mundial de computadores, pois facilitava o compartilhamento e visualização de 

informações através de uma interface gráfica. Junto com a web vieram outros 

dos três principais padrões da Internet: o Hypertext Transport Portocol (HTTP), 

que descreve como duas máquinas que se ligam através da Internet trocarão 

pacotes de arquivos mutuamente; o  Hypertext Markup Language (HTML), que 

se tornou a linguagem básica de como são escritas as páginas na Internet - e 

que atualmente está em sua quinta versão; e o Uniform Resource 

Locator (URL), uma linguagem que dispensou a utilização de endereços 

numéricos para a localização de sites, e o substituiu pelos endereços escritos 

colocados em domínios (como o .com, .org, etc) que são conhecidos hoje.  

Um ponto importante é que todos esses códigos e protocolos foram 

criados sem qualquer tipo de direito autoral, o que tornou a Web uma grande 

linguagem livre e possível de ser melhorada por qualquer um, sem a 

necessidade de licenciamento ou qualquer outro tipo de contrato, o que 

acelerou seu processo de desenvolvimento. 

A criação da web conduziu a Internet para um momento de intensa 

popularização. Pela primeira vez ela foi usada por pessoas de fora do círculo 

de acadêmicos e pesquisadores de tecnologia, e seu uso pela primeira vez 

associou o uso de computadores a um "símbolo de liberdade", o que diferia da 

visão contracultural de décadas antes, que afirmava que os computadores 

eram ferramentas de coerção e dominação, a exemplo do uso de holerites - 
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fabricados pela IBM - pelos nazistas na criação de bancos de dados que 

identificavam detalhadamente os que eram considerados "indesejáveis" pelo 

regime, principalmente os judeus13.   

Para muitos pensadores, o surgimento de um espaço virtual livre seria a 

chave para a resolução de muitos problemas comunicativos humanos, além de 

um lugar onde todos poderiam ser livres de autoridades e dogmas. 

Imediatamente, houveram declarações no sentido de se apontar a Internet 

como o espaço onde a contracultura norte-americana dos anos 1960, "que 

abriu mais mentes e elevou mais cérebros a dimensões espirituais do que 

qualquer outra instituição da história" (LEARY, 1999), continuaria sua 

manifestação. Figuras importantes da contracultura aderiram aos esforços nos 

desenvolvimento de aplicativos da rede, e diminuíram a luta social no campo 

"físico" para transporta-la para o mundo "virtual".  

Uma delas foi Timothy Leary, psicólogo que após ficar ser preso 

diversas vezes por causa de suas pesquisas com drogas psicodélicas14 e sua 

relação com a expansão da inteligência, iniciou suas pesquisas em cibernética 

e computadores por entender que "era necessária uma nova linguagem 

eletrônica" para expressar a experiência psicodélica (LEARY, 1999).  

Já John Perry Barlow foi mais longe. Criador de gado do estado 

de Wiomyng, além de letrista da banda punk-psicodélica Grateful Dead, Barlow 

iniciou seu ativismo em prol da Internet e foi um dos três fundadores 

da Electronic Frontier Foundation (EFF, Fundação da Fronteira Eletrônica, em 

tradução livre para o português) organização sem fins lucrativos sediada em 

São Francisco - não por acaso a cidade-berço do movimento hippie - que luta 

pelos direitos civis na Internet.  

                                            
13 “(...) a International Business Machines, nome por extenso da IBM, a gigantesca multinacional 
americana que é sinônimo de computador, ajudou a Alemanha nazista a localizar, deportar e exterminar 
judeus. A IBM é uma indústria centenária e fabricava, no início do século passado, máquinas de tabular e 
perfuradoras de cartões – os ancestrais do computador”. Fonte: Revista Época, Edição 144, 19 de 
fevereiro de 2001. “Sombras do Passado”. Disponível em 
 <http://epoca.globo.com/edic/20010219/mundo2a.htm> Acessado em 21 de setembro de 2011. 
14 Oficialmente, em 1965, Timothy Leary foi acusado de posse e transporte de dois cigarros de maconha e 
pegou pena de 20 anos de prisão, em uma época que a pena máxima por esse tipo de crime era de 5 anos. 
Para responder em liberdade, ele pagou a maior fiança até o momento nos EUA: US$ 5 milhões (LEARY, 
1999, p. 310).  
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A organização teve sua criação motivada pela "Operação Sundevil", que 

foi uma espécie de ápice dos esforços do governo americano de impedir a 

disseminação da cultura hacker e a ação de crackers que invadiam sistemas 

eletrônicos e realizavam diversos roubos. O exagero paranoico desencadeado 

pela operação, aliado a uma forte campanha noticiosa foi tamanho que 

centenas de jovens tiveram suas casas invadidas e foram presos só por 

possuírem um computador conectado a Internet.  

Assim como conta Sterling (1993), em maio de 1990, o governo dos 

EUA fez a seguinte declaração: 

 

“Hoje, o Serviço Secreto está enviando uma mensagem clara para os 
hackers de computador que decidiram violar as leis desta nação, na 
crença equivocada de que eles podem, com sucesso, evitar a 
detecção por se esconderem atrás do anonimato relativo de seus 
terminais de computador. (... ) grupos clandestinos foram formadas 
com o objetivo de trocar informações relevantes sobre suas 
atividades criminosas.  Estes grupos geralmente se comunicam entre 
si através de sistemas de mensagens entre computadores chamados 
'quadros de avisos'. Nossa experiência mostra que muitos suspeitos 
de serem hackers de computador não são mais adolescentes 
equivocados maliciosamente brincando com computadores em seus 
quartos. Alguns são agora operadores de computador de alta 
tecnologia utilizando as máquinas para se engajar em conduta ilegal" 
(STERLING, 1993). 

 

Era o início da guerra contra os hackers, os novos inimigos número um 

do país. A ação principal do governo foi muito mais simbólica do que 

propriamente prática. Na época, atividades ilegais que envolviam telefones já 

eram práticas difundidas, e, segundo o governo, geravam milhões de dólares 

em perdas financeiras. Seus praticantes eram chamados de phreakers e 

considerados os pais dos hackers de computador. No início da década de 

1990, os hackers se viram na posição dos antigos phreakers, mas com os 

holofotes sobre eles de forma muito mais intensa, visto a proporção que a 

Internet alcançava.  

A visão dos hackers e phreakers sobre liberdade de informação e 

manipulação cibernética era assustadora para as autoridades, pois 

computadores e telefones eram "poderosos símbolos de autoridade organizada 
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da elite empresarial tecnocrática", e esses elementos potencialmente 

anárquicos e libertários não eram bem vistos tanto pelos governantes políticos 

quanto pelos diretores corporativos (STERLING, 1993). E para deter a 

ascensão dessa classe subversiva, que era uma influência vista como perigosa 

para os jovens do país, o governo resolveu declarar uma ampla guerra a eles e 

suas atividades. Entre os que inocentemente pagaram por essa sanha 

inquisitória do governo, esteve a empresa Steve Jackson Games, que teve 

seus escritórios invadidos pelo Serviço Secreto por que fabricava o 

jogo GURPS Cyberpunk, que descrevia "com alta dose de minúcias" técnicas 

de invasão de computadores. 

 

2.3 A “PIRATARIA” NA INTERNET: DO NAPSTER AO TORRENT 

 

Após as truculentas ações policiais, iniciou-se um forte ativismo na rede, 

entre eles o de John Perry Barlow, que em 1996 publicou a sua famosa 

"Declaração de Independência do Ciberespaço"15, que anos depois serviria 

quase como um documento para diversos grupos hackers, de cultura livre e 

pirataria: 

 

"Governos do Mundo Industrial, vocês gigantes aborrecidos de carne 
e aço, eu venho do espaço cibernético, o novo lar da Mente. Em 
nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em 
paz. Vocês não são benvindos entre nós. Vocês não têm a 
independência que nos une. 
Os governos derivam seu justo poder a partir do consenso dos 
governados. Vocês não solicitaram ou receberam os nossos. Não 
convidamos vocês. Vocês não vêm do espaço cibernético, o novo lar 
da Mente. 
Não temos governos eleitos, nem mesmo é provável que tenhamos 
um, então eu me dirijo a vocês sem autoridade maior do que aquela 
com a qual a liberdade por si só sempre se manifesta. (...) 
O espaço cibernético consiste em idéias, transações e 
relacionamentos próprios, tabelados como uma onda parada na rede 
das nossas comunicações. 

                                            
15 “A palavra ‘ciberespaço’ foi inventada por William Gibson em seu romance de ficção científica 
Neuromancer. No livro, esse termo designa o universo de das redes digitais, descrito como campo de 
batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. (...) Eu 
defino ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias de computadores” (LÉVY, 1999, p. 92). 
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Nosso é um mundo que está ao mesmo tempo em todos os lugares e 
em nenhum lugar, mas não é onde pessoas vivem. 
Estamos criando um mundo que todos poderão entrar sem privilégios 
ou preconceitos de acordo com a raça, poder econômico, força militar 
ou lugar de nascimento. (...) 
Na China, Alemanha, França, Rússia, Singapura, Itália e Estados 
Unidos, vocês estão tentando repelir o vírus da liberdade, erguendo 
postos de guarda nas fronteiras do espaço cibernético. Isso pode 
manter afastado o contágio por um curto espaço de tempo, mas não 
irá funcionar num mundo que brevemente será coberto pela mídia 
baseada em bits. (...) 
Precisamos nos declarar virtualmente imunes de sua soberania, 
mesmo se continuarmos a consentir suas regras sobre nós. Nos 
espalharemos pelo mundo para que ninguém consiga aprisionar 
nossos pensamentos. 
Criaremos a civilização da Mente no espaço cibernético. Ela poderá 
ser mais humana e justa do que o mundo que vocês governantes 
fizeram antes" (BARLOW, 1996). 

 

A reação a essas operações governamentais por parte de grupos 

subversivos atacados que enxergavam a Internet como o futuro, além de um 

espaço de vivência, foi uma intensa radicalização de seus métodos, após 

verem a realização de prisões - muitas delas sem a instauração de inquéritos - 

realizadas pelo Serviço Secreto. Influenciados pela ficção científica da época, 

principalmente pelo livro Neuromancer, de William Gibson - que foi quem 

inventou o termo "ciberespaço" - diversos hackers aderiram a emergente sub-

cultura cyberpunk, classificada como "fanática e anárquica-libertária e dedicada 

ao desenvolvimento e distribuição de tecnologia de codificação inquebrável" 

(GOFFMAN e JOY, 2007). Como principal diferença em relação à cultura 

hacker, os cyperpunks não pensavam somente em levantar a bandeira da 

informação livre, mas sim erguer a barreira da construção de técnicas que 

permitissem a população manter seu anonimato, privacidade e segurança 

enquanto navegavam na rede. Parecia uma tática oposta à liberdade total 

proposta pelos hackers, mas os cyberpunks argumentaram que se o governo 

possuía tecnologias que garantissem o segredo de suas informações, todos 

deveriam possuí-la.  

 

De forma mais geral, a contradição entre o desejo de comunicação 
absolutamente aberta - uma importante qualidade contracultural - e o 
direito à privacidade - uma defesa necessária contra a invasão 
autoritária (para não mencionar o roubo) - não foi solucionada pela 
tecnologia ou por um conjunto de princípios rígidos. Qual dessas 
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características os contraculturalistas devem enfatizar depende da 
situação e normalmente pode ser determinada utilizando a ética do 
senso comum (GOFFMAN e JOY, 2007, p. 375).  

 

Uma fração dos cyberpunks, entretanto, investiu em uma forma diferente 

de unir a privacidade e a liberdade de informação no ciberespaço: programas 

de compartilhamento de arquivos. Antes da criação da Web, esses grupos já 

utilizavam softwares que utilizavam protocolos de comunicação via chat com 

opções de upload e download de pacotes de arquivo - como o Bulletin Board 

System (BBS) e o Unix User Network (Usenet) - ou programas que utilizavam 

 o protocolo FTP, para transferência de dados.  

As modernas iniciativas de compartilhamento de arquivos nos primórdios 

da Internet nasceram da comunidade científica, que visava evitar que fossem 

feitas milhares de cópias da mesma pesquisa para que todos tenham acesso a 

elas. Era um sistema básico de cópia e distribuição, onde todos os 

computadores tinham acessos a documentos selecionados por cada cientista. 

No início da década de 1990, essa ferramenta de distribuição científica se 

tornaria uma ferramenta de distribuição musical, o que coincidiria com a criação 

do formato MP3, que seria padronizado em 1991. Nesses primeiros 

tempos, compartilhadores não eram caçados, principalmente por existir uma 

imensa dificuldade em se baixar um MP3 - o que tornava a tarefa de identificar 

quem baixava, igualmente complexa. A Internet ainda não era uma ameaça 

aos lucros da indústria de direitos autorais, e por isso era tratada como uma 

mísera manifestação de um gueto, de uns poucos aficionados em tecnologia.  

Tudo começaria a mudar em 1998, com a fundação do site MP3.com, 

que servia como uma espécie de vitrine de artistas independentes que não 

utilizavam métodos tradicionais de distribuição. O serviço era legalizado e 

chegou a distribuir mais de quatro milhões de arquivos por dia. Shawn Fanning, 

um universitário de 18 anos, era um dos insatisfeitos com essa escassez de 

possibilidades de baixar música e terminou por criar - em conjunto com Sean 

Parker - o Napster em 1999, um site onde quem se cadastrasse podia baixar 

um software e compartilhar todas as músicas do próprio computador, que era 

transformado num minisservidor, acessível a todos que usassem o software. 
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Ou seja: apesar de ter uma lista central em um site com todos os 

computadores que possuíam os arquivos, as trocas entre eles eram feitas de 

forma descentralizada, entre os próprios computadores, o que pela primeira 

dispensava a necessidade de servidores, o chamado protocolo Peer-to-Peer 

(P2P).  

Foi um sucesso estrondoso, e o empreendimento logo se tornou uma 

empresa. Em janeiro de 2001, o site tinha 8 milhões de usuários, que trocavam 

aproximadamente 20 milhões de arquivos por dia - o catálogo total tinha 

bilhões de músicas e no auge o site chegou a ter 50 milhões de 

usuários16. Mais do que o sucesso absoluto, o Napster foi responsável por 

tornar o compartilhamento musical e digital algo extremamente popular, uma 

ferramenta usada pelas massas. Obviamente que esse sucesso todo estava 

fadado à destruição, visto a reação que ele geraria provinda das autoridades 

legais e integrantes da indústria musical.  

O sucesso do site não durou muito. Ainda em 2001, uma enxurrada de 

processos terminou por fechar o empreendimento. Um dos mais conhecidos 

artistas que entraram na briga contra o Napster foi a banda de rock Metallica. 

Em 2000 eles descobriram que uma canção deles - I Disappear, composta 

especialmente para a trilha sonora de Missão Impossível 2 -, ainda em sua 

versão demo, tocou diversas vezes nas rádios. Após investigarem a fonte do 

vazamento eles chegaram ao Napster - onde encontraram toda a discografia 

da banda disponibilizada de forma gratuita. O caminho na justiça foi curto: 

entraram com um processo contra a empresa que administrava a estrutura, e 

de carona, processaram a Universidade de Yale, a Universidade do Sul da 

Califórnia e Universidade de Indiana, por não bloquearem o aplicativo em suas 

redes.  

A banda teve sua imagem arranhada, fãs de longa data lembraram que 

grande parte do sucesso deles, quando o grupo ainda era uma banda 

independente e semi-desconhecida, veio de trocas de K7s com gravações 

amadoras de versões de seus primeiros shows, que ajudaram na construção 

                                            
16 Fonte: “Metallica x Napster aconteceu há 8 anos”; Rolling Stone, 12 de Abril de 2008. Disponível em 
<http://rollingstone.com.br/noticia/metallica-x-napster-aconteceu-ha-8-anos/> Acesso em 12 de setembro 
de 2011 
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da imagem da banda pelo sucesso boca-a-boca dos fãs, que compartilhavam 

seus próprios materiais gravados. Como conta Brian Lew, jornalista da revista 

online Salon (2000):  

 

(...) no início dos anos 1980, antes mesmo do Metallica gravar seu 
álbum de estreia, a banda estabeleceu sua imagem através de uma 
rede de trocas underground de fitas. Em uma linguagem moderna, 
poderíamos chama-la de cópias ilegais e irrestritas, o que torna o 
recente anúncio da ação judicial do Metallica contra o Napster e 
várias faculdades em razão de violação de direitos autorais pelos 
usuários do software incrivelmente irônico à luz da história da banda 
(LEW, 2000). 

 

Para Lars Ulrich, baterista da banda, que assumiu a frente na luta contra 

o Napster, compartilhar com o uso do software era emprestar coisas que não 

eram suas - como ele deixou claro num comercial especialmente preparado 

para a apresentação da banda no MTV Video Music Awards de 2000, onde o 

baterista "rouba" todas as coisas do quarto de um estudante interpretado pelo 

ator Marlon Wayans, após colar adesivos do Napster no refrigerante, 

computador, nas roupas e até na namorada do estudante17.  

Não foi somente o Metallica que processou o Napster. Os membros da 

Recording Industry Association of America (RIAA, Associação da Indústria de 

Gravação da América, em português) também processaram Fanning por 

promover a pirataria e quebrar direitos autorais. Entretanto, existiam uns 

poucos artistas que defendiam o uso do Napster como uma forma legítima de 

se consumir música. O principal deles foi Tom Morello, guitarrista da 

banda Rage Against the Machine (RATM), graduado em ciências políticas em 

Harvard e filho de um integrante da guerrilha Mau-Mau, responsável direto pela 

libertação do Quênia da colonização britânica.  

Morello protestou principalmente quando a Sony - gravadora da banda - 

usou o Digital Millenium Copyright Act18 (DMCA, Lei dos Direitos Autorais do 

                                            
17 “Metallica anti napster skit MTV Vma's 2000” Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=miIIgxXiyU8> Acesso em 19 de setembro de 2011 
18 Digital Millennium Copyright Act, conhecido como DMCA (em português, Lei dos Direitos Autorais 
do Milênio Digital) é uma lei de direitos de autor dos Estados Unidos da América, que criminaliza não só 
a infração do direito autoral em si, mas também a produção e a distribuição de tecnologia que permita 
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Milênio Digital, em português) para bloquear o uso do Napster na distribuição 

de músicas de Renegades, álbum do Rage Against the Machine. Após 

declarar-se "profundamente ofendido" pela atitude da Sony, Morello e os outros 

integrantes do RATM distribuíram versões sem direitos autorais de suas 

músicas na rede de compartilhamento. 

Apesar desse respaldo por uma fração dos artistas, por fim, em 2001, 

o Napster não aguentou a avalanche e foi fechado. Um ano depois, ele 

terminou por ser vendido para a Roxio, uma fabricante de softwares de 

gravação de CD e DVDs, que passou a usar o nome do programa para vender 

músicas legalizadas. Mas, apesar da vitória da indústria musical ter sido fácil e 

esmagadora, o Napster foi apenas o início de uma revolução no modo de 

compartilhar arquivos, e acabou por dar lugar a programas muito mais 

poderosos de compartilhamento.  

A facilidade da vitória sobre o Napster foi por um fator mais técnico  que 

jurídico. A rede do site era vulnerável, pois, mesmo que as trocas fossem feitas 

entre os computadores dos usuários - o que dificultava e muito seu 

rastreamento e possível bloqueio - existia um banco de dados centralizado 

onde todas essas ligações eram listadas e intermediadas; esse era o 

calcanhar-de-Aquiles do programa. Bastou a Justiça mandar fechar esse 

servidor central, e todas as ligações foram interrompidas, e passaram a 

depender de backups e do uso de novos servidores para serem refeitas, o que 

demandaria tempo e muito esforço.  

Mas o sucesso da iniciativa mostrou que o compartilhamento de 

arquivos era algo absolutamente natural - o Napster cresceu assustadoramente 

sem propagandas milionárias ou qualquer tipo de publicidade - e orgânico dos 

usuários de internet. Não demorou muito tempo para que vários sites e 

softwares preenchessem a lacuna deixada pelo fim do Napster.  

A primeira delas foi uma versão aberta do próprio Napster, 

chamada OpenNap, uma rede criada por hackers através do processo de 

                                                                                                                                
evitar medidas de proteção dos direitos de autor. Além disso, aumenta as penas por infrações de direitos 
autorais na Internet. Fonte: Wikipedia 
 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act> Acessado em 21/05/11 
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engenharia reversa19. O OpenNap foi um protocolo aberto baseado no 

sistema Napster que foi utilizado por um breve período de tempo após o fim 

deste, por uma decisão judicial. A maior diferença foi o uso de diversos 

servidores que realizavam as ligações iniciais entre os computadores e 

indicavam o caminho do início do download. Por fim, os servidores eram 

listados no Napigator, uma lista pública e aberta que facilitava o uso do 

programa. 

Ainda em 2000 nasce o que seria uma alternativa ao Napster: a 

rede Gnutella.  O primeiro software que se conectava a rede foi criada por 

Justin Frankel e Tom Pepper no início de 2000, dois funcionários de uma 

empresa chamada NullSoft, que havia sido recentemente comprada 

pela America Online (AOL). Em 14 de março os dois disponibilizam para 

download a versão final do programa nos servidores do site da empresa, o que 

foi noticiado em diversas páginas de tecnologia, e garantiu milhares de 

downloads. Ainda no mesmo dia, o código-fonte do programa foi 

disponibilizado pelos dois sob uma licença aberta para todo o público, o que 

permitiu que qualquer um com conhecimentos em programação fazer 

modificações e melhorias na estrutura do programa.  

No dia seguinte, a AOL retira o programa dos servidores da NullSoft com 

a alegação de "conflitos comerciais" e "interesses legais". À curto prazo a 

medida foi efetiva, pois impediu que mais pessoas baixassem o programa pelo 

link oficial, mas à médio e longo prazo ela se mostrou inócua, já que diversos 

hackers utilizaram o código-fonte público do software para criarem suas 

próprias versões do programa, através de um processo de engenharia reversa. 

Quando não melhoravam o programa, eles simplesmente o clonavam e 

espalhavam o link por diversos lugares.  

Essa facilidade de distribuição serviu pra aumentar a popularidade da 

rede Gnutella, e logo vários programas que se conectavam a ela surgiram na 

                                            
19 A Engenharia Reversa é uma atividade que trabalha com um produto existente (um software, uma peça 
mecânica, uma placa de computador, etc.) e tenta entender como este produto funciona e o que ele faz 
exatamente (todas as suas propriedades em qualquer circunstâncias). Fazemos engenharia reversa quando 
queremos trocar ou modificar uma peça (ou um software) por outro, com as mesmas características, mas 
não temos todas as informações sobre essa peça. Fonte: Departamento de Ciência da Computação - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em 
 <http://www.dcc.ufrj.br/~schneide/es/2002/1/g13/trabalho.htm> Acesso em 28 de setembro de 2011 
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Internet - os dois principais foram o LimeWire e o BearShare. A Gnutella se 

diferenciava da rede do Napster por ser uma rede semi-aberta, que não 

dependia do banco de dados de um único servidor centralizado, o que 

dificultava o registro dos dados de ligações entre os usuários, além de permitir 

que a rede funcionasse mesmo se parte de seus servidores centrais de ligação 

(os trackers) fossem judicialmente impedidos de funcionar.  

Uma medida de segurança similar foi tomada na criação da 

rede eDonkey, criada pela empresa alemã MetaMachine logo após o 

surgimento do Napster. O nome é uma referência aos Donkeys, arquivos muito 

grandes e difíceis de serem compartilhados. Entretanto, a rede dependia de 

servidores centrais para a realização de pesquisas e exigia que os usuários 

compartilhassem seus próprios arquivos para realizarem downloads com boas 

velocidades. Mesmo com seu sucesso mediano, a rede ficou bastante 

conhecida - principalmente no Brasil - com o lançamento do programa eMule, 

que se conecta a eDonkey. 

Apesar da importância dessas outras redes na propagação de 

programas de compartilhamento com a arquitetura P2P, o sistema que 

definitivamente popularizou o compartilhamento na era digital foi o 

protocolo BitTorrent, criado pelo programador Bram Cohen, em julho de 2001. 

Os avanços de ordem técnica em relação as outras redes P2P foram imensos, 

e garantiram a popularidade do sistema, bem como a proteção dos que o 

utilizam. De forma diferente do Napster, eDonkey e Gnutella, o BitTorrent (ou 

simplesmente Torrent) quebra o arquivo em pedaços de cerca de 256 Kb, os 

compartilha aleatoriamente entre os usuários em busca dele, e os reúne em 

seu destino. Essas características impedem que existam filas de espera para 

download, ou servidores sobrecarregados com o excesso de intermediação de 

ligações entre usuários. Outro ponto importante é a ausência de um buscador 

interno de arquivos entre usuários, o que torna necessária a existência de sites 

que indexem e armazenam arquivos com a extensão .torrent, que guardam as 

informações de localização de cada pedaço de arquivo indexado para 

download. Também não é possível que um usuário compartilhe um arquivo 

assim que deseja. Para fazer isso, é indispensável que ele crie um 

arquivo .torrent e o conecte a um servidor para compartilhar essas informações 
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de ligação (chamados de servidores trackers), mais ou menos como um mapa 

com informações para ligar os diferentes computadores, de forma similar como 

as antigas telefonistas intermediavam ligações telefônicas.  

Esse preciosismo técnico impediu por muitos anos que usuários do 

protocolo fossem processados ou acusados criminalmente, já que eles não 

compartilham diretamente nenhum tipo de arquivo. Nem mesmo os sites que 

indexam e disponibilizam torrents podem ser processados pelas atuais leis. 

Essa culpa recai sobre os donos de servidores trackers, que mantém as 

informações relativas a eles no mais absoluto sigilo. Aliado a confiabilidade do 

programa, esses detalhes o tornaram extremamente popular de forma bem 

rápida, o que era complementado pela possibilidade de enviar arquivos 

gigantescos pelo sistema. Filmes, álbuns musicais completos, sistemas 

operacionais e até códigos de sites inteiros rapidamente eram compartilhados 

via Torrent. A qualidade dos downloads era ampliada justamente pela 

obrigatoriedade de se hospedar arquivos .torrent em sites dedicados ao 

compartilhamento; cada usuário que baixou dá sua opinião sobre o arquivo, e 

eventualmente avisa se ele é falso, ou uma armadilha das autoridades. 

A comunidade em torno dos Torrents cresceu tanto que uma pesquisa 

da IPOQUE - uma das principais empresas europeias em soluções de banda 

de Internet - afirmou que o protocolo respondia por 35% do tráfego na Internet, 

a frente até mesmo do FTP (usado na navegação), com 18% e da rede 

Gnutella, em terceiro lugar, com 12%20. Naturalmente que todo esse sucesso e 

o descontrole sobre a distribuição de arquivos na rede, acabou por chamar a 

atenção das autoridades e de indústrias de entretenimento, que não 

demoraram e deflagraram uma guerra contra o sistema e os sites que o 

popularizaran.  

O primeiro site a ser atacado pelas autoridades foi o Suprnova, o então 

maior site de indexação e armazenamento de arquivos .torrents. A história do 

site é primordial para a ascensão do uso do protocolo Torrent, assim como a 

posterior reação das autoridades contra ele.  O Suprnova foi lançado no 

                                            
20 SCHULZE, Hendrik; MOCHALSK, Klaus. Internet Study 2008/2009. Disponível em 
<http://www.ipoque.com/sites/default/files/mediafiles/documents/internet-study-2008-2009.pdf> Acesso 
em 23 de setembro de 2011 
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segundo semestre de 2002, época em que poucos sites cumpriam o papel de 

indexar Torrents. Seu fundador foi Andrej Preston, um adolescente esloveno 

que queria simplesmente ajudar os amigos a fazerem downloads mais rápidos. 

O site era hospedado num computador na casa de Preston e a divulgação 

inicial foi feita em salas de bate-papo, que logo foram inflamadas com o 

anúncio do surgimento de um "universal BitTorrent source", o slogan do site na 

época. Mesmo quando a banda disponível para o site estourava - por causa 

dos mais de 60 mil torrents indexados, 1,5 milhão de visitantes únicos por dia e 

da estrutura do site possuir um dos maiores fóruns da Internet na época -, 

Preston corria atrás de servidores profissionais que pudessem aguentar a 

crescente demanda por rede do Suprnova.  

Os problemas do site começaram em 2004. Em novembro, o dono do 

servidor que hospedava o Suprnova ligou para Preston e avisou que a 

organização anti-pirataria francesa RetSpan havia levado os servidores do site. 

Não houve mandados da justiça, avisos ao governo esloveno e muito menos 

uma notificação formal a Andrej Preston. Os integrantes da RetSpan chegaram 

e levaram os servidores, numa ação próxima ao roubo. Ele decide então 

encerrar o Suprnova definitivamente em 19 de dezembro de 2004, o que 

marcou o fim de uma era.  

Quase um ano depois, em 18 de outubro de 2005, ele recebe outra 

ligação, dessa vez provinda da polícia, que no mesmo dia bateu em sua casa e 

"levarou dois computadores e um monte de documentos", como Preston 

contaria mais tarde ao site TorrentFreak21, site especializado em notícias 

sobre Torrents. Pouco mais de um mês depois ele recebe uma acusação 

formal, onde recebe uma lista do que foi levado da sua casa, bem como a data 

para voltar a primeira audiência. As acusações contra ele seriam retiradas 

meses depois, mas Preston nunca recebeu um documento que tenha explicado 

exatamente porque integrantes de uma organização não governamental 

francesa efetivamente roubaram seu site. 

                                            
21 “Sloncek uncovers the truth about suprnova.org” TorrentFreak,19 de dezembro de 2005. Disponível 
em <http://torrentfreak.com/sloncek-uncovers-the-truth-about-suprnovaorg/> Acesso em 19 de setembro 
de 2011 
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O "caso Suprnova" é importante por ter sido o primeiro e também por 

demonstrar como agem as organizações a serviço de corporações, que 

buscam manter seus negócios e impedir que novas tecnologias de distribuição 

sejam criadas, no intuito de manterem seus monopólios. Ocorreu com os 

livreiros piratas e ocorre agora, na Era da Informação, com certa frequência. 

Uma mostra disso é a reputação da RetSpan, responsável pela operação mal 

explicada que roubou os servidores do Suprnova. Antes da ação, a 

organização era famosa por criar o software PeerFactor, que servia para criar 

arquivos falsos e coloca-los em redes P2P. Quando o usuário baixava o 

arquivo criado pelo programa, tudo que conseguiria era um link de uma 

propaganda, ou uma mensagem ofensiva que relacionava downloads a 

crimes22. 

Outro caso similar foi o do Demonoid. Diferente do Suprnova, 

o Demonoid opera um tracker - servidor que mapeia as ligações entre os 

computadores - e não é simplesmente um site que busca arquivos .torrent. Por 

esse motivo, possíveis problemas técnicos no site afetam muito mais usuários 

que sites que possuem somente motores de busca. O início dos problemas 

legais do site pode ser encarado como a segunda fase dos ataques da 

indústria do entretenimento aos sites que, segundo eles, "facilitam a violação 

de direitos autorais". Fundado em 2003, o Demonoid alcançou o posto de maior 

site de distribuição de arquivos .torrent do mundo após os problemas e o 

consequente fechamento do Suprnova.  

Em junho de 2007, o servidor que hospedava o site (o Leaseweb) foi 

alvo de pressão do Bescherming Rechten Entertainment Industrie 

Nederland (BREIN), uma organização antipirataria holandesa financiada por 

gravadoras e estúdios de cinema. Nos pedidos do BREIN, era exigido que o 

site fosse fechado, e os dados pessoais de seu administrador fossem 

entregues para eles. "Deimos", o misterioso dono do site que nunca teve sua 

                                            
22 “RetSpan Seeks to Have SuprNova Eliminated”. Slyck News, 9 de novembro de 2004. Disponível em 
<http://www.slyck.com/news.php?story=602> Acesso em 19 de setembro de 2011 
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identidade revelada (só o que se sabe dele é que é da Sérvia) decidiu mudar o 

servidor de país, e tirou o Demonoid da Holanda e o levou para o Canadá23.  

Em setembro do mesmo ano, o servidor que o hospedava recebeu uma 

notificação da Canadian Recording Industry Association (CRIA), entidade que 

representa a indústria fonográfica no país e o site foi retirado do ar, o que 

obrigou "Deimos" a bloquear o acesso do Demonoid aos internautas 

canadenses. A medida levou a uma relativa paz com o CRIA até 9 de 

novembro, quando todos os que tentaram acessar o Demonoid foram 

surpreendidos com uma mensagem que afirmava que "A CRIA ameaçou a 

companhia que aluga os servidores para nós, e por isso não é possível manter 

o site on-line. Desculpe o transtorno e obrigado pela sua compreensão"24.  

Foram quatro meses de inatividade, até o tracker do Demonoid ser 

transferido para a distante Malásia. A jornada do site continuou por muito 

tempo, o que obrigou "Deimos" a levar o Demonoid para a Ucrânia - onde uma 

série de dificuldades técnicas deixou o site fora do ar por várias semanas - e 

finalmente para Montenegro. Mais uma vez, todo o processo que envolveu a 

retirada do Demonoid do ar não foi acompanhado de processos ou mandados 

judiciais que atestavam a suposta ilegalidade do site. Tudo ocorreu de forma 

praticamente informais, com pressão de organizações antipirataria controladas 

por corporações com negócios na indústria do entretenimento. Por fim, essas 

mudanças e contínuas perseguições acabaram por tirar o site do posto de 

maior tracker e indexador de torrents do mundo, posto que foi ocupado pelo 

site sueco The Pirate Bay. 

 

 

 

 

                                            
23 “Torrentsite Demonoid opnieuw offline”. Nu.nl, 25 de setembro de 2007. Disponível em 
<http://www.nu.nl/internet/1249300/torrentsite-demonoid-opnieuw-offline.html> 
24 “Demonoid Shuts Down Again” TorrentFreak, 9 de novembro de 2007. Disponível em 
<http://torrentfreak.com/demonoid-shuts-down-again-071109/> 
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3 INDÚSTRIA CULTURAL, CRIADORES E OS DIREITOS AUTORAIS NA 

ERA DA INFORMAÇÃO 

 

O primeiro grande questionamento ao predomínio das leis de direitos 

autorais na Era da Informação nasceu antes mesmo da popularização da 

Internet, com o surgimento do movimento Free Software Foundation (FSF), em 

1984, liderado pelo programador e hacker Richard Matthew Stallman, um 

estudante e assistente voluntário do laboratório do departamento de Biologia 

na Universidade Rockefeller, localizada entre as ruas 63 e 68, ao longo da York 

Avenue, no Upper East Side da ilha de Manhattan em Nova York. Até essa 

época, os softwares de computador eram livres de leis de direitos autorais por 

também estarem atrelados aos formatos físicos que os distribuíam. "Você não 

podia rodar um programa escrito para máquinas da Data General em máquinas 

da IBM, portanto nem a Data General nem a IBM se preocupavam em controlar 

o software", escreveu Lawrence Lessig (2004, p. 251), já que para uma cópia 

pirata dele ser útil era necessário que uma pessoa possuísse um computador 

IBM, e isso já deixava subentendido que ela possuía o software original. Ou 

seja: os softwares piratas eram completamente desnecessários. 

Para Stallman, a lógica acadêmica de tornar o conhecimento livre e 

passível de correções e melhorias pelo conjunto da comunidade universitária 

deveria ser adaptada ao universo dos softwares, tornando-o aberto. Em outras 

palavras, na visão de Stallman, um software não era muito diferente de uma 

teoria da Física, ou de um conceito matemático, que era construído com ideias 

de diversos cientistas e pesquisadores, que por sua vez, sempre se baseavam 

em pesquisas antigas de outros cientistas. O software é unicamente uma ideia, 

gerada pela composição de múltiplas ideias e teorias, e por isso não deveria ter 

seus direitos autorais concedidos a ninguém - deveria ser um bem público, em 

última instância.  

Mas, no início dos anos 1980, o sistema de vendas de softwares seguiu 

um caminho contrário, quando começaram a ser produzidos programas que 

podiam ser instalados em vários tipos de computadores diferentes. Os 

computadores vendidos agora eram acompanhados por cláusulas que proibiam 
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a divulgação dos programas contidos neles. Nascia o software proprietário, 

justamente o inverso do idealizado por Stallman.  

Essa nova realidade econômica da computação acabou por minar os 

esforços da comunidade do software livre, e foi o início da decadência da 

predominância da cultura hacker na computação em sua popularização, já que 

a nascente indústria do software utilizava acordos comerciais para garantir que 

seus programas fossem usados nas principais empresas do mundo. Os 

softwares, que antes eram território de estudantes inovadores e de hippies que 

viram na programação cibernética uma forma eficiente de mudar o mundo, 

seriam dominados por grandes corporações de venda de softwares, como 

a Microsoft e a Cisco Systems (LESSIG, 2004). 

Essa política se estendeu às próprias instituições acadêmicas, lar da 

maioria dos softwares científicos, após diversas universidades decidirem 

comprar softwares proprietários e preterirem os programas desenvolvidos pelos 

próprios estudantes. Como resultado, em 1985, Stallman coordenou a criação 

do mais difundido sistema de software livre, uma espécie de resposta ao início 

do sistema de software pago: o GNU, que recebeu o kernel25 desenvolvido por 

Linus Torvalds, o Linux, e deu origem ao famoso sistema operacional 

livre GNU/Linux. Para isso, Stallman abandonou a equipe do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts), após 

prever que se continuasse na instituição, a direção poderia reivindicar os 

direitos de distribuição do GNU. Porém, em essência, seus planos eram bem 

mais ambiciosos, e isso se refletiu nas diretrizes que estabeleceu com relação 

ao software livre. 

 

"Software livre” se refere à liberdade dos usuários executarem, 
copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o 
software. Mais precisamente, ele se refere a quatro tipos de 
liberdade, para os usuários do software:  
A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito 
(liberdade nº 0).  

                                            
25 "Kernel, em sistemas operacionais, é o núcleo do sistema, o próprio “coração” do sistema. Embora o 
kernel não faça muita coisa sem outros softwares, outros softwares não podem acessar o sistema sem 
usar-se do kernel, pois é ele quem faz a conversação entre o computador e os programas. Entre outras 
tarefas, um kernel controla o acesso e alocação de espaços na memória e nos discos, lê dados de entradas 
e saídas, gerencia conexões de rede e assim por diante" (LESSIG, 2004, p. 252) 
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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 a 
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 (STALLMAN, 1996). 

 

Foi a partir da experiência com o sistema de licenças GNU Free 

Documentation License (GFDL) - criado em 1999 - específico para softwares 

computacionais e criado com o aprimoramento do GNU/Linux, que surgiram 

licenças similares em outros setores em que existiam leis de direitos 

autorais. Como resultado, foi iniciado o movimento de Copyleft, que permite 

que toda e qualquer obra seja distribuída sem o pagamento de onerosos 

direitos autorais, o que geralmente só se exige que os créditos de autoria 

sejam mantidos. Mas, ao contrário do que geralmente se divulga, 

licenças Copyleft permitem a comercialização de obras culturais e intelectuais, 

sendo exigido que elas também possam ser distribuídas gratuitamente em 

paralelo. De igual forma, são proibidas pelas licenças Copyleft quaisquer 

práticas monopolistas, sendo livre que outros grupos possam vender o mesmo 

produto, o que torna impossível a prática de pirataria com produtos sob essas 

leis (VIANNA, 2006).  

Stallman (1996), por sua vez, afirma que um software livre só está 

inserido no conceito de liberdade a partir do momento que sai das mãos do 

autor, o que deixa qualquer grupo empresarial livre para modificar e distribuir 

cópias pagas do mesmo programa. 

 

Se um programa é software livre quando sai das mãos do seu autor, 
isto não significa necessariamente que será software livre para todos 
os que possuam uma cópia do programa. Por exemplo, o software de 
domínio público (software sem registro de copyright) é software livre; 
mas qualquer um pode fazer uma versão modificada proprietária do 
mesmo. De modo semelhante, muitos programas livres que estão 
registrados sob copyright são distribuídos mediante licenças simples 
permissivas, que admitem versões modificadas proprietárias 
(STALLMAN, 1996, p. 11). 
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Por esse ângulo, é possível encarar as licenças Copyleft como um 

desdobramento jurídico das práticas de compartilhamento, com o intuito de 

estabelecer mudanças em conjuntos de leis que remontam tradições jurídicas 

de séculos passados, que existiam somente para estabelecer freios ao 

desenvolvimento tecnológico que aos olhos de poderosos grupos financeiros e 

políticos facilitam a propagação de informação. 

 

3.1 O NASCIMENTO DAS LICENÇAS LIVRES 

 

Esse conceito de licença aberta se tornaria mundial e formalmente 

organizada com a fundação da organização não governamental sem fins 

lucrativos Creative Commons (CC), em 2001, por Lawrence Lessig, Hal 

Abelson, e Eric Eldred, em São Francisco, Califórnia. A organização criou uma 

série de licenças públicas que facilitaram a sua adoção em massa por uma 

série de artistas que não visavam à obtenção de lucros diretos, não só com o 

desenvolvimento de softwares, mas também com obras culturais.  

Em 2005, cerca de 25 milhões de obras foram lançadas sob uma licença 

Creative Commons, em 2007 foram cerca de 90 milhões, enquanto em 2009 

foram 350 milhões. Isso demonstra que cada vez mais artistas estão dispostos 

a disponibilizarem suas obras gratuitamente, rompendo com o secular modelo 

de copyright. A CC passou a ser quase um símbolo do compartilhamento, uma 

espécie de lei com o espírito livre, que não precisa de autoridade para se fazer 

cumprir, que depende unicamente da boa vontade dos seus usuários.  

Teoricamente ela nem é uma lei, é uma licença, uma atribuição, uma 

forma de mostrar que o todos direitos reservados não são aceitos por todos os 

produtores de conteúdo além de regida por uma organização sem fins 

lucrativos. E o gráfico de crescimento de aderência a CC não é apenas 

horizontal, mas vertical também, já que cada vez mais produtores importantes 

aderen a ela. Cory Doctorow, jornalista do jornal inglês Guardian e do Boing 

Boing, além de militante da revisão dos direitos autorais, lançou seu livro Little 

Brother sob uma licença Creative Commons.  



52 
 

Vários fotógrafos fazem o mesmo diariamente no Flickr26. A Agência 

Brasil e a Radiobrás fazem o mesmo, e disponibilizam todo o seu conteúdo 

com licenças abertas e livres. Mais de 200 universidades importantes pelo 

mundo - inclusive o MIT, o mais importante instituto tecnológico dos EUA, 

localizado em Massachusetts, que criou o OpenCourseWare27 - fazem 

exatamente a mesma coisa, criando uma gigantesca rede de compartilhamento 

de conteúdo científico. Uma miríade de bandas independentes está lançando 

suas músicas com licenças CC. Pelo volume e pela qualidade das obras 

lançadas com essas licenças livres, é bastante complexo classificar a Creative 

Commons como algo passageiro ou efêmero. 

Entretanto, a criação da comunidade de software livre foi somente um 

passo em direção a esse questionamento. Essa tradição foi ainda mais 

amplificada com o advento e popularização da Internet, já que as mudanças 

trazidas pelas facilidades comunicacionais da digitalização dos computadores e 

do ambiente virtual proporcionado pela Internet foram muito mais bruscas do 

que a popularização da imprensa e de outras técnicas similares de impressão, 

em uma época em que os livros eram a forma mais avançada de difusão de 

conhecimento. Se a imprensa tirou do governo e das organizações afiliadas a 

ele o monopólio da detenção e disseminação da informação da época, os 

computadores e a Internet colocaram essa capacidade nas mãos de qualquer 

pessoa, e não somente de empresários que tinham dinheiro para comprarem 

aparelhos de cópias literárias.  

Mas não foram somente aspectos técnicos e políticos que estiveram por 

trás dessa revolução que marcou o fim da Era Industrial e a ascensão da Era 

Informacional, mas também fatores sociais e antropológicos, em que uma 

geração pós-II Guerra estava muito mais apta a mudanças estruturais, tanto 

                                            
26 Todas as fotos com licenças abertas estão disponíveis em <http://www.flickr.com/creativecommons/> 
27 OpenCourseWare, também identificado com a sigla OCW, é um termo aplicado aos conteúdos, gerados 
pelas universidades, e compartilhado livremente para todos pela internet. O movimento OCW foi liderado 
pelo próprio MIT em outubro de 2002 pelo lançamento do MIT OpenCourseWare. 
A partir deste movimento do MIT, várias outras universidades começaram a criar os seus próprios 
projetos OCW. Hoje já existem mais de 200 universidades do mundo trabalhando neste novo conceito de 
liberar o conhecimento gerado na academia para todos. Uma perfeita socialização do conhecimento 
disponibilizando-o tanto para professores, alunos e autodidatas do mundo todo. Fonte: WikiPedia. 
Disponível em 
 <http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare> Acesso em 2 de novembro de 2011 
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econômicas, como humanas. Somado a esses fatores, está o fato dos 

computadores eliminarem a necessidade de um objeto físico depositário do 

bem cultural ou artístico. Desde livros, VHS, CDs e DVDs28; as músicas, filmes 

e obras literárias necessitavam de uma contraparte física para serem 

comercializadas ou consumidas, e o valor comercial delas estava basicamente 

agregado a essa mídia física. Os computadores mudaram isso com o processo 

de digitalização de todas essas obras, o que esvaziou o aparente valor 

comercial delas. Com a Internet, essas possibilidades aumentaram ainda mais, 

pois elas poderiam ser transportadas de forma praticamente gratuita 

mundialmente, e com a mesma qualidade presente nos objetos físicos. 

Com essas facilidades de distribuição ao alcance de qualquer com um 

computador conectado a Internet, grandes editoras e produtoras culturais se 

viram em uma situação especialmente complicada, pois artistas passaram a ter 

a opção de divulgarem os próprios trabalhos de forma independente, o que se 

tornou ainda mais barato. Ademais, essa liberdade experimentada pelos 

artistas é uma inversão de valores que coloca em risco a própria lógica das leis 

de direitos autorais, que surgiram como uma forma de sustentar o sistema 

capitalista e incentivar a produção cultural e artística numa era em que os 

valores financeiros se sobressaem a outros fatores incentivadores.  

 

3.2 AS CORPORAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

 

Como conta Vianna (2006, p. 15), o valor de troca relativo a uma obra 

cultural está vinculado a sua "consubstanciação no meio físico", e como os 

custos de cópia desses produtos foram drasticamente reduzidos, tanto pela 

prensa, como pelos computadores, posteriormente, os autores foram obrigados 

"a alienarem seu “trabalho intelectual” aos detentores dos meios de produção 

                                            
28 DVD (abreviação de Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc, em português, Disco Digital de 
Vídeo ou Disco Digital Versátil). Contém informações digitais, tendo maior capacidade de 
armazenamento que o CD, devido a uma tecnologia superior. O DVD foi criado no ano de 1995. Um 
DVD pode armazenar 4,7 GB (bilhões de bytes) de dados, contra 700 MB (milhões de bytes) de 
capacidade do CD 



54 
 

que, em contrapartida, exigiram-lhes a concessão do monopólio da distribuição 

das obras".  

Essa relação entre autores e os direitos que eles transmitem aos 

distribuidores é parte central da batalha entre os chamados piratas e os 

detentores de direitos autorais, que não veem com bons olhos o surgimento de 

ferramentas de distribuição que tornam obsoletos os modelos comerciais que 

os sustentam. E o avanço tecnológico que a Internet e a computação 

amplificam ainda mais o alcance dessas ferramentas. 

 

No século XX, com a invenção dos sistemas informáticos e o advento 
da Internet, as funções de divulgação e distribuição das obras 
intelectuais, que tradicionalmente eram realizadas pelas editoras, 
gravadoras e produtoras, puderam ser realizadas diretamente pelo 
próprio autor através de páginas pessoais. Assim, qualquer pessoa 
conectada à Internet pode ter acesso a livros, músicas, filmes e 
programas de computador produzidos em qualquer lugar do mundo e, 
em questão de horas, ou mesmo minutos, pode copiá-los, a um custo 
ínfimo, para seu computador (VIANNA, 2006, p. 15). 

 

Essa relação explica a lógica de comércio da indústria do entretenimento 

e como ela gerou uma necessidade por mídias físicas, já que obras culturais e 

intelectuais são vendidas de forma casada com alguma espécie de dispositivo 

material com valor agregado. O uso massivo da Internet como meio de 

transmissão cultural é como uma volta à cultura da oralidade, quando a Arte 

estava desvinculada de ganhos financeiros e se matinha viva unicamente na 

memória dos que a conheciam. Por esse ângulo de análise, é possível concluir 

que a guerra de grandes grupos de mídia e os governos que os apoiam contra 

os que distribuem obras sem o pagamento de direitos autorais, é, antes de 

tudo, uma guerra por controle de ferramentas de distribuição, pois é por elas 

que existem as trocas financeiras.  

Horkheimer e Adorno (2002) defendem que essa prerrogativa de 

controle existe para que a cultura seja homogeneizada, preparada para ser 

comercializada massivamente, o que aumenta suas possibilidades de 

lucro. Por trás dessas iniciativas estaria a ganância mercantilista calcada na 

supremacia do modo de produção industrial. 
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Filmes, rádio e semanários constituem um sistema. Cada setor se 
harmoniza em si e todos entre si. As manifestações estéticas, mesmo 
a dos antagonistas políticos, celebram da mesma forma o elogio do 
ritmo do aço. [...]  Mas os projetos urbanísticos que deveriam 
perpetuar, em pequenas habitações higiênicas, o indivíduo como ser 
independente, o submetem ainda mais radicalmente à sua antítese, o 
poder total do capital (HORKHEIMER e ADORNO, 2002, p. 170). 

 

O conjunto de grandes corporações, que quase sempre trabalham 

aliadas aos governos - como ocorreu no caso da invasão ao Pirate Bay, 

explicado no item 4.2, página 72 - , forma o que a dupla de autores chama de 

“Indústria Cultural”, um poderoso conjunto econômico-cultural formado por 

empresas que produzem a vasta maioria das obras culturais do mundo e que 

cresceu grandemente nas três últimas décadas, justamente a época posterior a 

que foram descritas por eles, pois com o desenvolvimento dos sistemas de 

comunicação de massa, foi possível os produtos culturais atenderem 

expectativas consumistas criadas por esses próprios veículos..  

Com a utilização de técnicas de massificação, não restritas apenas a 

aspectos culturais da sociedade, a Indústria Cultural cria uma inversão de 

papeis, onde se acha que o "mundo real" é uma mera extensão do que existe 

no cinema, por exemplo.  

 

A velha experiência do espectador cinematográfico para quem a rua 
lá de fora parece a continuação do espetáculo acabado de ver - pois 
que este quer precisamente reproduzir de modo exato o mundo 
perceptivo de todo dia - tornou-se o critério da produção. Quanto mais 
densa e integral a duplicação dos objetos empíricos por parte de suas 
técnicas, tanto mais fácil fazer crer que o mundo de fora é o simples 
prolongamento daquele que se acaba de ver no cinema 
(HORKHEIMER e ADORNO, 2002, p. 184). 

 

E a Era da Informação viu nascer grupos de mídia titânicos, que 

agrupam estúdios de cinema, gravadoras musicais e importantes canais 

jornalísticos, o que estabelece um controle industrial em todas as áreas 

midiáticas, seja jornalística, seja de entretenimento. Hoje, os maiores grupos de 



56 
 

entretenimento, que lutam para colocar na cadeia pessoas, que na visão deles 

são ladrões por baixarem obras culturais sem pagarem a devida licença 

intelectual; possuem também os maiores grupos e canais jornalísticos dos 

EUA. A Warner é dona da rede de notícias CNN (Cable News Network) e da 

rede Time, ao mesmo tempo em que possui a Warner Music; a Fox é dona 

tanto do estúdio cinematográfico 21th Century Fox quanto do canal de 

notícias Fox News; a Viacom é dona do estúdio Paramount, e da MTV (Music 

Television) e até 2005 era dona da rede CBS; já a Disney Enterprise é dona da 

rede ABC, a maior emissora de televisão do mundo. Aqui no Brasil temos o 

exemplo das Organizações Globo, que controlam tanto a Globo Filmes e 

a Som Livre, quanto a redação do Jornal Nacional. 

Essa simbiose entre entretenimento e jornalismo camufla um histórico de 

atuação dos grandes estúdios e gravadoras no sentido de combater a 

disseminação de diversos formatos físicos que foram considerados 

"populares", além do fato desses mesmos grupos industriais terem se 

beneficiado de contínuas violações de direitos autorais em seus primórdios. 

Como conta Lessig (2004), os fundadores da comunidade cinematográfica 

estabelecida em Hollywood quebraram diversas patentes de aparelhos com 

funções cinematográficas inventados por Thomas Edison e fugiram para o leste 

do país exatamente por isso.  

Ademais, o grupo que infringia os direitos autorais - que denominou-se 

"independente" - passou a sofrer uma série de golpes e tentativas de 

sabotagem por parte dos que controlavam as patentes relacionadas. Câmeras 

eram roubadas, prédios destruídos, negativos queimados e até assassinatos 

aconteciam (LESSIG, 2004). 

 

A indústria cinematográfica de Hollywood foi construída por 
piratas fugitivos. Os criadores e diretores migraram da Costa Leste 
para a Califórnia no começo do século 20 em parte para escaparem 
do controle que as patentes ofereciam ao inventor do cinema, 
Thomas Edison. Esses controles eram exercidos através de um 
“truste” monopolizador, a Companhia de Patentes da Indústria 
Cinematográfica, e eram baseadas na propriedade intelectual de 
Thomas Edison - patentes. Edison formou a MPPC (Motion Pictures 
Patents Company) para exercer os direitos que a sua propriedade 
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intelectual lhe dava, e a MPPC era bem séria sobre o controle que ela 
exigia (LESSIG, 2004, p. 49).  

 

Exatamente por essas ameaças extremamente perigosas, o grupo 

"independente" saiu da Costa Leste e se estabeleceu no outro lado do país, na 

Costa Oeste, mais exatamente em Hollywood, Califórnia. A sorte estava do 

lado dos fugitivos e quando os agentes federais foram para Califórnia exigir que 

os direitos autorais fossem pagos, as patentes já haviam expirado.  

Caso semelhante ocorreu com a Indústria Fonográfica, que também se 

beneficiou fortemente com a diminuição dos poderes dados aos artistas 

quando surgiram os primeiros meios mecânicos de captação sonora. Antes que 

fossem inventadas as primeiras máquinas de gravação e reprodução musical - 

o fonógrafo (1877) e a pianola (1897) -, controlar os direitos autorais dos meios 

musicais era bastante simples, e se limitava a cobrar pela venda das partituras 

e por execuções públicas - se alguém executasse a música de cabeça, mesmo 

publicamente, não era cobrado, o que mostra mais uma vez que a ideia em si 

não é taxada financeiramente, e sim seu suporte físico. Com a invenção 

desses aparelhos, a lei visivelmente ficou com um "buraco", pois não previa 

cobranças por execuções públicas que envolviam reproduções em aparelhos 

mecânicos. Para resolver isso, em 1909, houve uma atualização da lei de 

direitos autorais vigente, o Copyright Act. Com a nova lei, a partir do momento 

que o cantor e compositor vendesse os direitos da música para uma gravadora, 

essa mesma organização poderia copiá-la e distribuí-la da forma e na 

quantidade que desejasse através do pagamento de uma taxa arbitrária e 

inegociável prevista na lei, um adendo chamado "licença compulsória".  

É natural que empresas participantes no que foi historicamente 

denominado de Indústria Cultural prefiram não lembrar-se desse passado que 

indica que elas mesmas foram coniventes com o que classificam de pirataria. O 

mesmo ocorre com o próprio governo dos EUA, que em seus primeiros 100 

anos de história nunca observou leis de direitos autorais internacionais, e 

vendia livros estrangeiros em seu mercado interno sem repassar as licenças 

aos artistas donos delas. 
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O surgimento do Napster, em 1999, representou um problema de um 

porte maior por um motivo simples: os aparelhos tecnológicos, até o momento, 

permitiam unicamente um processo facilitado de cópia, enquanto o Napster era 

um sistema completo de cópia-distribuição gratuita. O resultado disso é que 

cada pessoa se torna um distribuir independente, basta possuir um computador 

e uma conexão com a Internet. Isso eliminou um princípio básico do sistema 

comercial vigente: a escassez, que determina que o valor comercial de troca de 

um produto está fortemente relacionado à sua abundância em meios naturais, 

e não a seu valor utilitário. Um bom exemplo é o ar, que apesar de ter valor 

utilitário de suma importância para todos os humanos, não possui valor de 

troca pelo fato de todos os seres vivos terem capacidade de processa-lo e 

absorvê-lo naturalmente. Seria então impossível um grupo econômico realizar 

a comercialização de ar (VIANNA, 2006). Esse fator está atrelado diretamente 

à materialidade de tal produto. 

A Internet rompeu esses dois fatores, pois "imaterializou" (digitalizou) 

obras intelectuais, ao mesmo tempo que possibilitou que cópias fossem feitas 

gratuitamente, o que eliminou a escassez de tal bem no mercado. Tal 

abundância encerrou uma prática comum do mercado editorial de basicamente 

encerrar as vendas de um determinado produto em nome do controle do 

mercado.  

Um caso recente é o da Warner, que parou de lançar - e até mesmo 

retirou - no mercado cópias em DVD e Blu-Ray de todos os filmes da 

franquia Harry Potter, no intuito de gerar uma escassez artificial que "obrigue" 

os consumidores a optar por comprar as versões especiais dos filmes da 

franquia, vendidas em caixas que contém todos os filmes juntos (O'NEAL, 

2011)29. Em outros tempos, a medida poderia se mostrar efetiva, mas com a 

popularização dos meios internéticos, a medida se mostra ineficaz, pois os 

compradores podem obter cópias digitais de praticamente qualquer filme que 

desejarem, seja por meios considerados legais ou ilegais.  

                                            
29

 O'NEAL, Sean. Warner Bros. to stop selling Harry Potter movies in December. AV Club. 24 
de outubro de 2011. Disponível em <http://www.avclub.com/articles/warner-bros-to-stop-selling-
harry-potter-movies-in,63945/> Acesso em 30 de outubro de 2011 
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Essa flexibilidade e facilidade na compra de produtos culturais permitiu 

que o consumo se tornasse extremamente individualizado, em oposição ao 

modelo anterior, em que os distribuidores escolhiam o que seria vendido e 

cabia ao público buscar o que desejava nas lojas. Com a Internet esse modelo 

se transformou profundamente, o que não foi acompanhada por mudanças nos 

modelos de negócios. Muito pelo contrário. A indústria musical foi a que sofreu 

as maiores perdas e ficou refém de grandes empresas que construíram as 

maiores lojas de vendas de música, como o iTunes, de propriedade da Apple.  

Após o Napster ter se popularizado, as grandes empresas de gravação e 

distribuição de música optaram por processar os que se utilizaram dessas 

ferramentas, ao invés de proporem uma espécie de aliança que provavelmente 

salvaria seus negócios, como conta o Dr. Joaquim Falcão (2006). 

 

O modelo de negócios da indústria fonográfica é antigo. Não é 
competitivo com a Internet. Não se atualizou diante da inovação 
tecnológica. Hoje em dia, defender este modelo é tentar ir contra a 
realidade da demanda. É querer obrigar pelo medo que o consumidor 
compre, por R$ 25, um CD que pode ser bem vendido por R$10 ou 
menos. E que compre apenas no shopping, e não no camelô na rua. 
Ou que compre em loja online, por preço mais caro que nos Estados 
Unidos. O brasileiro não tem salário para tanto. Daí, a opção imposta 
ao consumidor, aplicando-se o que pretende a IFPI [International 
Federation of the Phonographic Industry. Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica]: não comprar a música, ficar surdo e mudo no 
país da música popular. É reserva de mercado para uma indústria 
que ficou ineficiente. Este modelo de negócio está decadente em todo 
o mundo. Uma das maiores cadeias de loja de distribuição de CDs no 
mundo, a famosa Tower Records, fechou suas portas nos Estados 
Unidos. No Brasil, as lojas de rua de CDs estão fechando. Resistem 
ainda com dificuldades algumas lojas nos shoppings (FALCÃO, 
2006). 

 

Uma complementação dessa análise pode ser encontrada na obra do 

jornalista Greg Kot, crítico musical do jornal Chicago Tribune, exposta no 

livro Ripped: How the Wired Generation Revolutionized Music (2009, Como a 

geração conectada revolucionou a música, em português). Para Kot, o principal 

fator por trás da queda de poder e faturamento das gravadoras é a 

massificação das músicas ruins e da insistência no modelo de divulgação 

radiofônico, o que em uma década acabou por diminuir a importância de 
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30artistas independentes, que procuraram a Internet para divulgarem suas 

músicas. 

Como dis Dan Nosowitz em sua análise do livro no blog de 

tecnologia Gizmodo (2009), 

 

Kot afirma que a indústria da música foi uma das principais causas da 
pirataria. A explosão de boy bands e astros pop do naipe de Christina 
Aguilera e Britney Spears, no fim dos anos 90, aconteceu por causa 
da insistência das gravadoras em jorrar muito dinheiro em músicas 
sem sofisticação, impessoais e de baixo nível, o que tornou as rádios 
um lixo. Havia pouco espaço para os verdadeiros gênios bizarros, 
como Prince ou David Bowie, e sem boa música, uma hora o 
mercado teria que reagir — daí surgiu o Napster (NOSOWITZ, 2009).  

 

Deve-se lembrar que a indústria musical foi a primeira afetada pela 

ascensão das ferramentas de compartilhamento digitais por fatores puramente 

técnicos, pois uma música possui um tamanho muito menor do que um filme, 

por exemplo. Como a banda de Internet disponível para transferência de 

arquivos não era muita na época do surgimento das primeiras ferramentas de 

compartilhamento, os arquivos deveriam ser bem pequenos para que fossem 

facilmente baixados. Esse tipo de ameaça foi capaz de unir todos os grandes 

representantes da chamada Indústria Cultural em associações que têm por 

objetivo combater e processar quem viole as leis de direitos autorais vigentes - 

leis essas que foram escritas para regular esses direitos em uma Era 

Industrial.  

Tais grupos têm por objetivo garantir lucros para corporações e não 

artistas e autores, muito menos para democratizar a cultura, como 

expressou Greg Frazier, vice-presidente executivo da MPAA, em entrevista 

dada ao jornal Folha de São Paulo durante a visita dele ao Brasil, em abril de 

2011. 

  

                                            
30 NOSOWITZ, Dan. Greg Kot: A culpa da pirataria é das próprias gravadoras. Gizmodo, 12 de agosto 
de 2099. Disponível em <http://www.gizmodo.com.br/conteudo/greg-kot-culpa-da-pirataria-e-das-
proprias-gravadoras/> Acesso em 11 de outubro de 2011 
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Folha de São Paulo - Temos muitos defensores brasileiros do 
Creative Commons, sistema de licenças que torna mais flexível o uso 
de obras artísticas. O sr. acha que esses movimentos ajudam a 
democratizar a cultura? 

Greg Frazier - Bem, não tenho certeza. Eles [defensores do Creative 
Commons] nem sempre concordam com o que pregamos. E você 
está falando em democratizar a cultura, isso não está entre os nossos 
interesses. Realmente não é a minha seara (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2011)

31
. 

 

A justificativa para que esses grupos tomem atitude tão agressiva 

baseia-se em pesquisas que anualmente indicam as perdas financeiras de 

empresas que possuem os direitos comerciais dessas obras. Entretanto, 

existem vários estudos que questionam tanto a metodologia usada nessas 

pesquisas, quanto das instituições que as realizam. Na mesma época em que 

Frazier visitou o Brasil, trouxe com ele uma nova pesquisa que afirmava que 

55% da população urbana brasileira tem o hábito de ver e adquirir filmes 

piratas. O mesmo levantamento indicou que o Brasil deixou de arrecadar R$ 

976 milhões de reais em impostos, num total de R$ 3,5 bilhões em perdas 

indiretas32. Os números eram uma forma de aumentar a pressão da instituição 

sobre o governo federal e os governos estaduais do Brasil. Na visão dele e da 

organização que representa, os piratas são movidos por um forte tino 

comercial, no intuito de conseguirem lucros altíssimos e destruírem a poderosa 

indústria cultural. 

Entretanto, tal conclusão foi rechaçada pelo maior estudo já realizado 

sobre pirataria no mundo, o Media Piracy in Emerging Economies (2011). Além 

de concluir - após quase cinco anos de coletas de dados - que a pirataria tem 

razões fundamentalmente econômicas - os altos preços dos bens culturais 

acabam por levar diversas pessoas a optarem por produtos piratas, bem mais 

baratos -, o estudo questiona a metodologia e até mesmo a veracidade de 

muitas dessas pesquisas, e concluiu que muitas delas são literalmente 

                                            
31

 MUNIZ, Diógenes. Democratizar a cultura não é nosso interesse, diz vice-presidente da 
MPAA. Folha de São Paulo. 16 de abril de 2011. Disponível em  
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/903278-democratizar-a-cultura-nao-e-nosso-interesse-
diz-vice-presidente-da-mpaa.shtml> Acesso em 30 de outubro de 2011 
32

 MUNIZ, Diógenes. 55% da população urbana vê filmes piratas no Brasil. Folha de São 
Paulo. 16 de abril de 2011. Disponível em  
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/903610-55-da-populacao-urbana-ve-filmes-piratas-no-
brasil.shtml> Acesso em 30 de outubro de 2011 
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enganosas, inventadas, como conta Ronaldo Lemos (2011), "um dos 

coordenadores do estudo e professor visitante da Universidade de Princeton, 

nos EUA", em entrevista ao jornal O Globo.  

 

Fala-se que o Brasil perde dois milhões de empregos por ano com a 
pirataria. É um número creditado à Unicamp, então fomos à Unicamp 
tentar descobrir que pesquisa apontaria isso. Conversamos com as 
pessoas lá e descobrimos que essa pesquisa não existe. Outro dado 
bastante utilizado é que o Brasil deixa de arrecadar R$ 30 bilhões por 
ano em impostos por causa da pirataria, e esse também é um valor 
sem fundamento. O grande problema é que esses números são 
passados adiante há anos, sem contestação (LEMOS, 2011)33. 

 

Tal retratação inverídica não é exclusividade das pesquisas brasileiras: o 

caso se repete de forma similar nos Estados Unidos. Em 2010, o Government 

Accountability Office (GAO), um escritório investigativo do Congresso 

americano, pediu para a MPAA as fontes dos dados divulgados pela 

organização que afirmavam que em 2005 a indústria cinematográfica havia 

perdido US$ 6,1 bilhões de dólares, para que pudesse investir em campanhas 

que combatessem essas atividades. Entretanto, o GAO jamais recebeu tais 

dados, e pelas conversas que manteve com as pessoas que supostamente 

realizaram as pesquisas, chegou à conclusão que tais dados são pouco 

confiáveis (SANDOVAL, 2010).  

Em 2008, outra pesquisa patrocinada pela mesma MPAA demonstrou 

que números errôneos são divulgados como resultados de pesquisas. O estudo 

afirmava que 44% das perdas globais resultantes de filmes pirateados foram 

causadas por estudantes. Após questionamentos da imprensa especializada 

quanto a metodologia do estudo, a organização foi obrigada a se retratar e 

reconhecer que eram somente 15% - e ainda assim não mostrou como chegou 

a esses dados (SANDOVAL, 2010). 

                                            
33 LEMOS, Ronaldo. Em entrevista ao jornal O Globo. Estudo internacional sobre pirataria em países 
emergentes aponta equívocos no combate à prática no Brasil. 11 de março de 2011. Disponível em  
<http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/03/10/estudo-internacional-sobre-pirataria-em-paises-
emergentes-aponta-equivocos-no-combate-pratica-no-brasil-923985529.asp> Acesso em 30 de outubro 
de 2011 
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Também ficou claro com esse estudo que essas organizações ignoram 

pesquisas que afirmam que os que baixam músicas e filmes pela Internet são 

os que mais consomem produtos originais. E pior: as associações de proteção 

aos direitos autorais se esforçam para que os resultados dessas pesquisas 

jamais vão a público. É o que afirma a revista Galileu (2011). 

 

A grande indústria parece estar impedindo a divulgação de um estudo 
que na verdade deveria fazer com que ela repense suas ações: 
pessoas que baixam filmes sem pagar direitos autorais na internet 
são as que mais gastam com ingressos de cinema e DVDs. Poucas 
informações foram vazadas, mas ao que tudo indica, a pesquisa foi 
conduzida pelo conceituado instituto de pesquisa alemão Sociedade 
de Pesquisa do Consumidor (Gesellschaft für Konsumforschung, em 
alemão) – uma fonte interna da companhia teria repassado às 
informações. 
A fonte de dentro da Sociedade de Pesquisa do Consumidor, que foi 
ouvida pela revista online alemã Telepolis, afirma que o estudo 
constatou que quem baixa filmes gosta mais de cinema do que a 
média das pessoas. E por isso, essa pessoa assiste o filme baixado 
como uma prévia, para depois ir ao cinema e comprar o DVD. Essa 
pessoa inclusive tem mais probabilidade de ir aos finais de semana 
de lançamento dos filmes, dias em que os ingressos são mais caros 
(GALILEU, 2011)

34
. 

 

A conclusão aparentemente reitera o que foi dito por Joe Karaganis, 

diretor do Social Science Research Council (SSRC, Conselho de Pesquisas em 

Ciências Sociais, em português) e coordenador do estudo Media Piracy in 

Emerging Economies, que concluiu em seu blog que combater a pirataria pode 

estar diretamente relacionado à diminuição das vendas de produtos 

legalizados: “Se a pirataria é uma ferramenta de descoberta e avaliação para 

os grandes gastadores, então combater a pirataria pode reduzir a venda de 

mídia legal” (KARAGANIS, 2011). 

 

3.3 AUTORES COMO DISTRIBUIDORES 

 

                                            
34 Quem baixa filmes, gasta mais com cinema e DVD. Galileu, agosto de 2011. Disponível em 
 <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/1,,EMI251168-17770,00.html> Acesso em 2 de 
novembro de 2011 
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No meio desse fogo cruzado que envolve corporações gigantescas de 

um lado e organizações que lutam pela liberdade da Internet do outro, estão os 

autores, que são os que estão por trás da criação das obras intelectuais que 

terminam por sustentar esse vasto mercado. Essa nova realidade 

comunicacional e de distribuição comercial exigiu dos artistas que 

repensassem novas formas de expor e vender seu próprio trabalho, muitas 

vezes fora do tradicional modelo proposto por grandes gravadoras e no uso de 

rádios para a divulgação.  

Um agente disseminador importante por um certo período foi 

o MySpace, que se tornou uma plataforma musical onde inúmeros artistas 

iniciantes puderam divulgar seu trabalho direto ao público. De lá saíram grupos 

e cantores como Cansei de Ser Sexy, Bonde do Rolê e Mallu Magalhães, todos 

brasileiros que conseguiram firmar-se no cenário internacional. O MySpace foi 

ainda responsável direto pelo sucesso da cantora inglesa Lilly Allen, que se 

tornaria mundialmente famosa anos depois.  

Se no início o caminho comum era um cantor despontar após colocar 

suas músicas nessas ferramentas de divulgação e assinar um contrato com 

alguma gravadora - caso de todos os citados anteriormente -, atualmente o 

processo inverso é mais corriqueiro, com grandes cantores e bandas que 

optam por divulgar e vender seu trabalho exclusivamente na Internet - às vezes 

gratuitamente - e lucrando com os shows. É o caso da banda Radiohead, que 

disponibilizou seu álbum In Rainbows para venda pela Internet e pelo preço 

que o internauta quisesse pagar. O grupo Nine Inch Nails seguiu um caminho 

similar, e liberou gratuitamente dois de seus discos recentes - The 

Slip e Ghosts I-IV - para download no site da banda, e os incentivou a fazer 

suas próprias versões remixadas.  

As bandas Smashing Pumpkins e Coldplay tomaram iniciativas 

parecidas, e colocaram gratuitamente na Internet as músicas de álbuns 

próprios antes da chegada deles nas lojas. No Brasil, a 

gravadora Trama distribuiu completamente de graça discos de Tom Zé, Cansei 
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de Ser Sexy, Macaco Bong e Ed Motta, através de parceria com patrocinadores 

que pagam aos artistas para que eles coloquem os discos de graça na web35. 

E é no Brasil que se iniciou um modelo ainda mais diversificado e 

aprofundado de administração de negócios pelos próprios artistas, que existe 

principalmente no gênero musical chamado popularmente de "tecnobrega", 

estabelecido no Pará. Apesar da aparente contradição, o movimento 

"tecnobrega" é agressivamente similar ao punk, baseado na cultura do "faça-

você-mesmo". Ao invés de gravarem em grandes estúdios, os cantores 

tecnobregas paraenses gravam em estúdios caseiros e divulgam seu trabalho 

em festas com alto apelo popular, e o resultado é um enorme sucesso. Eles 

ainda vão alem, e controlam inclusive o mercado de vendas "piratas" de seus 

próprios discos, como conta Lemos (2008). 

 

O cenário cultural de Belém passou por um intenso processo de 
desconcentração, com o aumento de atores que participam do 
processo de produção de discos. Ademais, tanto a origem dos 
artistas, como a localização da maior parte das festas e shows do 
tecnobrega deslocaram o eixo da criação para as periferias de Belém, 
provocando uma profunda transformação nas posições dos agentes 
socioeconômicos. 
O tecnobrega produziu efeitos de relevância inegável sobre a 
indústria criativa do Pará. Do ponto de vista mercadológico, adotou-se 
uma nova estratégia de produção, distribuição e venda de CDs e 
DVDs – com a multiplicação de estúdios 43 Noções gerais do modelo 
de negócio caseiros, a incorporação do comércio informal e da 
reprodução não autorizada das obras. Em uma perspectiva 
organizacional, o estilo provocou o rearranjo da posição dos agentes 
envolvidos e a introdução de novos agentes no circuito musical do 
brega.  
O impacto estético musical é patente, com a incorporação de batidas 
eletrônicas à música romântica e com a criação de novos estilos, 
como o cybertecnobrega e o melody [...]  
As atividades do circuito geram renda e trabalho para uma grande 
variedade de agentes locais – de artistas a ambulantes –, arrecadam 
impostos para a administração pública local e criam opções de lazer, 
cultura e entretenimento para a população, não só no centro da 
capital, mas também – e especialmente – nos bairros da periferia de 
Belém (LEMOS, 2008, p. 42). 

 

Esse tipo de iniciativa nem sempre é vista com bons olhos por 

organizações que representam as grandes gravadoras e dizem combater a 
                                            
35

 BRASIL, Ivi. Música de graça na internet segue passos do Radiohead. Portal Vírgula. 21 de 
mar <Disponível em http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/musica/2009/03/20/119110-musica-de-
graca-na-internet-segue-passos-do-radiohead> Acesso em 30 de outubro de 2011 
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pirataria. Um episódio que ilustra isso foi um pedido da Associação Antipirataria 

de Cinema e Música (APCM) para a retirada de um link para download do 

álbum Pareço Virtual, do grupo Cérebro Eletrônico. O disco havia sido 

disponibilizado no site de compartilhamento 4Shared pela própria banda, mas a 

APCM, numa atitude ditatorial, pediu a retirada do link, sob a alegação de 

"violação de direitos autorais". Na época do episódio, a produtora do grupo 

divulgou a seguinte mensagem: 

 

"A Phonobase e o Cérebro Eletrônico são os únicos detentores do 
fonograma -- e dos direitos patrimoniais e morais. Nós não 
concedemos à APCM qualquer representatividade, ou seja, eles não 
podem agir em nosso nome, nem retirar o que quer que seja do ar 
sem nos consultar” (MUNIZ, 2009)

36
. 

 

A esse quadro se soma o fato das organizações que deveriam proteger 

os autores se mostrarem falhas - e muitas vezes criminosas. É o caso, por 

exemplo, do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) 

encarregado de recolher e distribuir o dinheiro proveniente do pagamento de 

direitos autorais de músicas. A organização foi alvo de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que buscou esclarecer problemas 

relativos à distribuição indevida de dinheiro de reproduções musicais. A 

comissão chegou a quebrar o sigilo fiscal da instituição, graças a indícios de 

ganhos acima do normal por parte de seus dirigentes.  

Vários músicos e compositores prestaram depoimento no Senado e 

criticaram os procedimentos do Ecad. O secretário de cultura da Bahia chegou 

a afirmar que existe um "monopólio privado" por trás das atividades do Ecad37. 

Exemplos de problemas e de fraudes na estrutura de distribuição de direitos 

autorais podem ser comprovados nos ganhos de Milton Coitinho dos Santos 

                                            
36 MUNIZ, Diógenes. Associação antipirataria apagou até músicas de banda independente. Folha de São 
Paulo, 22 de abril de 2009.  
<Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u554395.shtml> Acesso em 30 
de outubro de 2011 
37 CPI do Ecad ouve queixas de músicos em audiência. Correio do Estado, 28 de outubro de 2011. 
Disponível em <http://www.correiodoestado.com.br/noticias/cpi-do-ecad-ouve-queixas-de-musicos-em-
audiencia_129994/> Acesso em 01 de novembro de 2011 
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provenientes de pagamentos do Ecad, na ordem de R$ 127,8 mil, mesmo não 

tendo composto uma música sequer38. 

No Brasil, esses casos de mando e desmando dessas organizações 

chegaram a tal nível, que em 2010 se iniciou no Ministério da Cultura (MinC) 

uma consulta pública para reformar as leis de direitos autorais. A reforma visa 

impedir que disparates como as recentes mudanças na legislação de 

propriedade intelectual americana ocorram por aqui. São coisas como a criação 

de uma janela que impede que qualquer obra se torne de domínio público de 

1998 até 2018, para que os direitos dos primeiros filmes do personagem 

Mickey Mouse não se tornem públicos.  

Embora o anteprojeto da nova Lei de Direitos Autorais brasileira indique 

um enrijecimento - sermões, palestras e seminários passariam a receber mais 

proteção legal, por exemplo -, ela também representa uma diminuição dos 

poderes dos detentores desses mesmos direitos, ao propor uma flexibilização 

do uso dessas obras na Internet, autorizar a reprodução literária por 

mecanismos reprográficos, a gestão pública desses direitos e a fiscalização 

estatal das entidades de cobrança39. 

  

                                            
38 WREDE, Catharina e TARTÁGUILA, Cristina. Após denúncia de fraude, MinC admite necessidade de 
supervisionar o Ecad, mas evita falar em fiscalização. O Globo, 26 de abril de 2011. Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/04/25/apos-denuncia-de-fraude-minc-admite-necessidade-de-
supervisionar-ecad-mas-evita-falar-em-fiscalizacao-924314339.asp> Acesso em 1 de novembro de 2011 
39 Brasil abre consulta pública sobre mudança na Lei de Direito Autoral. O Globo, 25 de abril de 2011. 
Disponível em <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/04/25/brasil-abre-consulta-publica-sobre-
mudanca-na-lei-de-direito-autoral-924308647.asp> Acesso em 2 de novembro de 2011 
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4 O LEGADO DO PIRATE BAY 

 

O The Pirate Bay (TPB) começou sua jornada rumo à posição de maior 

site de Torrents do mundo de modo simples, no final de 2003. Nessa época, 

tudo não passava de um pequeno banco de dados hospedado num servidor no 

México. Era um projeto entre amigos e o sucesso foi rápido - um ano após ser 

fundado, o TPB já monitorava um milhão de usuários e possuía cerca de 60 mil 

torrents hospedados -, e em poucos meses tiveram que transferir o Pirate 

Bay para um servidor sueco, terra dos fundadores do site. A iniciativa da 

criação do site foi uma resposta a crescente demanda de um tracker de 

torrents estável e que comportasse o volume de ligações cada vez maior entre 

os usuários do protocolo, principalmente porque o principal em operação do 

mundo (do Demonoid) começava a enfrentar problemas, tanto técnicos quanto 

judiciais. A criação do site está ligado também à fundação de outra importante 

organização anticopyright sueca: o Piratebyran (The Bureau of Piracy, Birô da 

Pirataria, em português). No dia 21 de novembro de 2003, o Piratebyran criou 

o Pirate Bay, seu filhote mais famoso - que um ano depois se constituiria numa 

organização completamente separada e autônoma -, que iniciaria novamente 

uma onda de ataques a sites que, na visão das autoridades, violavam as leis 

de direitos autorais (SVARTHOLM, 2006)40.  

A partir daí, o site começou a criar tutoriais e uma assessoria para quem 

precisasse de instruções de como utilizar o protocolo BitTorrent. Na verdade, 

eles não exatamente fizeram os tutoriais, mas os transcreveram integralmente 

de revistas de informática suecas, no que constituiu seu primeiro ato 

fundamentalmente pirata. Foi o início das atividades que posteriormente 

incomodariam até mesmo algumas das corporações mais poderosas do 

mundo.  

No entanto, após o projeto Pirate Bay estar pronto, com seu 

famoso tracker - até hoje o maior do planeta -, o Piratebyran voltou as suas 

atividades centrais, e entregaram a direção do TPB para os fundadores dele. A 

atitude fez parte da política do Piratebyran, que prevê ramificar todas as 

                                            
40 SVARTHOLM, Gottfrid. Em depoimento no documentário Steal this Film (KING, 2006) 
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atividades e coloca-las nas mãos de pessoas competentes que gostam do que 

estão fazendo. Com essa multiplicidade de projetos, existe uma maior 

probabilidade de sucesso, já que se elimina a possível dependência das ações 

centralizadas de comandantes que não conseguem ter visões globais do 

projeto.  

Ironicamente, a forte oposição dos estúdios hollywoodianos, através das 

associações de defesa de direitos autorais, terminou por lançar as bases da 

fama do site, já que as respostas bem humoradas e sarcásticas de seus 

fundadores aos envios de processos por parte de organizações de defesa de 

direitos autorais terminaram por angariar uma forte simpatia dos seus usuários, 

em sua maioria jovens. Em um email enviado pela produtora de jogos de 

videogame Electronic Arts, que dizia que o site violava leis de direitos autorais 

ao fornecer links para downloads de dois jogos da empresa, a resposta de 

Svartholm não poderia ser mais irônica: 

 

”Por favor, não nos processe agora. Nosso advogado deve estar 
jogado em algum beco com a cara cheia de moonshine (Rum ou  
wisky clandestino ou ilegal). Portanto, por favor… Espere até ele ser 
encontrado e se recupere da homérica ressaca…” (SVARTHOLM, 
2004)

41
.  

 

A criação dessa identidade de luta contra organizações poderosíssimas 

é o principal ponto que alavancou a fama mundial do Pirate Bay, e o colocou 

em um status superior aos seus "concorrentes", como o Demonoid e 

o Mininova. A construção dessa bandeira sempre foi facilitada pelo tom 

megalomaníaco das declarações de diretores a serviço de organizações que 

protegem os direitos autorais e trabalham com o patrocínio de grandes estúdios 

de cinema e gravadoras, que diziam coisas como essa fala que John Malcolm, 

Vice-Presidente e Diretor Mundial de Ações Anti-Pirataria da Motion Picture 

Association of America (MPAA) soltou em entrevista ao jornal inglês The 

Guardian, em 2007:  

                                            
41 SVARTHOLM, Gottfrid, 2004. Disponível em <http://static.thepiratebay.org/ea_response.txt> Acesso 
em 22 de setembro de 2011 
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“Basicamente, os administradores do Pirate Bay e outros como eles 
não passam de criminosos que lucram bastante com a facilitação da 
distribuição de milhões de obras criativas protegidas por direitos de 
autor” (MALCOLM, 2007)

42
. 

 

As respostas de Peter Sunde - principal porta-voz e fundador do Pirate 

Bay - seguiam o mesmo tom, mas abandonavam as conotações maniqueístas 

e abraçavam um tipo de humor fortemente transgressor:  

 

“Eu não gosto da palavra intocável, mas nós sentimos-nos bastante 
seguros. O governo dos EUA está perdendo popularidade a cada dia 
que passa, na Europa e as pessoas não querem ver-nos ceder a 
eles. Comecei a copiar disquetes no meu computador quando tinha 
oito ou nove anos (…) Nunca se deve dizer às pessoas aonde elas 
não podem ir ou o que elas não podem fazer” (SUNDE, 2007)

43
. 

 

A diferença entre as duas organizações (o TPB e MPAA) não passa 

somente pela velha retórica de "uma baixa e a outra processa", mas sim pela 

própria maneira com que elas lidam com questões delicadas. Para ter um 

exemplo de como esse ponto funciona na prática, basta saber que em 2007, a 

Wedins, uma rede gigante de sapatarias da Suécia, copiou integralmente a 

logo do Pirate Bay e a colocou numa bolsa escolar - e usou inclusive o nome 

do site. O que a direção do Pirate Bay respondeu? Que estavam felizes com a 

propagação do modo de vida pirata por aí. Simples assim, e não deve-se 

esquecer que o Pirate Bay é uma marca poderosa com um site que possui 

cerca de cinco milhões de visualizações diárias44.Entretanto, essa atitude 

subversiva chamou a atenção das autoridades a tal ponto, que diversas 

organizações de defesa do copyright se uniram para tirar o site do ar, dois anos 

e meio depois que ele foi fundado. 

                                            
42 MALCOLM, John. Em entrevista ao jornal The Guardian. “How three Swedish geeks became 
Hollywood's Number One enemy”, 25 de agosto de 2007. Disponível em  
<http://www.guardian.co.uk/technology/2007/aug/25/piratebay> 
43 SUNDE.Peter. Em texto do site Remixtures. “Pirate Bay: é “fixe” ser pirata“, 11 de setembro de 2007.  
Disponível em <http://www.remixtures.com/2007/09/pirate-bay-e-fixe-ser-pirata/> Acesso em 3 de 
outubro de 2011 
44 “Some new support wear”. Pirate Bay Blog, 17 de agosto de 2007. Disponível em 
<http://thepiratebay.org/blog/82> Acesso em 3 de outubro de 2011. 
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4.1 A INVASÃO 

 

Dia 31 de maio de 2006, uma força de cerca de 50 oficiais de polícia 

entrou na sala onde estão localizados os servidores que hospedam o Pirate 

Bay. Algo entre 250 e 300 servidores foram apreendidos na invasão, sendo que 

o site alvo da ação ocupava somente cerca de 20 deles. Como consequência, 

outras centenas de sites são "involuntariamente" fechados também, e isso se 

soma ao prejuízo material e moral que a empresa onde todos os computadores 

foram apreendidos sofreu. Gottfrid Svartholm Warg - o responsável por toda a 

parte técnica do Pirate Bay, que na criação da infraestrutura do site o havia 

hospedado no servidor do lugar onde trabalhava - é chamado pela empresa de 

hospedagem para comparecer ao local.  

Ao chegar lá, ele se encontra com Frederik Neij, outro dos fundadores 

do TPB, que havia se metido numa longa sessão de perguntas com os policiais 

que estavam por ali, e ironicamente haviam instalado o tipo de cena que o 

cinema adora mostrar em seus filmes - sirenes, luzes, máscaras e armas 

automáticas. Após confirmarem aos dois fundadores do site pirata que eram 

oficiais de polícia, os homens que chegaram ao local começaram outra sessão 

de perguntas de cerca de 25 minutos, que questionou detalhes sobre o 

protocolo BitTorrent - que possui praticamente toda a sua decodificação 

disponível na internet de forma gratuita e aberta -, sobre o funcionamento 

do Pirate Bay, e a participação de cada um no site, e deu uma possível mostra 

da falta de uma investigação preliminar a ação invasiva. 

O Rapport, um dos principais programas noticiosos da TV sueca, 

dedicou os 30 minutos de sua edição do dia 21 de junho de 2006 para mostrar 

uma investigação que apontava a operação da polícia sueca como uma jogada 

política, fruto do acordo entre os governantes suecos e a Casa Branca45, tudo 

em meio a divulgação de relatórios que mostraram que somente Hollywood 

                                            
45 “US government behind Pirate Bay raid”. The Local, 2 de junho de 2006. Disponível em 
<http://www.thelocal.se/3969/20060602/> Acesso em 3 de outubro de 2011. 



72 
 

perdeu US$ 18,2 bilhões com a pirataria em 2005 - US$ 6,1 bilhões somente 

com transferências de arquivos via internet46.  

No dia seguinte, o jornal Svenska Dagbladet corrobora a conclusão 

investigativa do Rapport, e publica uma reportagem com certa carga de 

pormenores, que destacou como o Ministério das Relações Exteriores sueco 

havia recebido no outono de 2005, representantes do governo americano para 

uma conversa. Tal reunião seria decisiva para planejar os rumos da política 

sueca com relação ao Pirate Bay e o compartilhamento de arquivos via Internet 

nos meses seguintes. As leis suecas - e europeias, com exceção da França e 

Inglaterra, que em maior ou menor grau, são os maiores aliados políticos dos 

americanos na Europa em relação ao assunto - são diametralmente opostas às 

adotadas pelos Estados Unidos com relação aos direitos autorais, e isso 

sempre foi encarado como um problema pelos governantes norte-americanos.  

Uma carta enviada por John Malcolm, da MPAA (Motion Picture 

Association of America, associação criada para defender os interesses dos 

grandes estúdios de Hollywood e fazer lobby em Washington), ao Ministério da 

Justiça sueco daquela época, sutilmente mostra certa pressão da organização 

que ele representa sobre os políticos suecos. Em um dos trechos, Malcolm diz 

(consultar Anexo 1):  

 

"Assim como discutimos durante nossos encontros, tenho certeza que 
não é do interesse da Suécia ganhar a reputação entre outras nações 
e parceiros comerciais de que é um país onde a falta de respeito às 
leis de direitos intelectuais é tolerada. (...) Mais uma vez, eu clamo 
que o senhor exerça sua influência para garantir o cumprimento das 
leis por autoridades suecas contra o The Pirate Bay".  

 

De acordo com uma reportagem do jornal sueco (escrito em inglês) The 

Local, a linha de comando que originou a ação foi: a MPAA emitiu um pedido 

de fechamento do Pirate Bay ao seu grupo de lobby na Casa Branca, que 

                                            
46 “Um novo modelo de negócios para a sétima arte”. Centro Latino-Americano de Treinamento e 
Assessoria Audiovisual, 12 de abril de 2009. Disponível em 
 <http://www.latamtrainingcenter.com/?p=429> Acesso em 4 de outubro de 2011 
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entrou em contato com representantes das Relações Exteriores na Suécia, que 

passou a ordem a polícia sueca, que terminou por conduzir a operação. 

Uma série de irregularidades foi logo encontrada na ação policial. Uma 

delas passa pelo fato de que, na Suécia, um ministro do estado - que é 

escolhido diretamente por políticos, assim como no Brasil - não pode dar 

ordens diretas para a polícia. Um dos próprios responsáveis pela articulação 

política da apreensão, Dan Eliasson, secretário do Ministério da Justiça, foi a 

TV alguns dias depois da apreensão e confirmou que a Suécia esteve sob 

ameaças de sanções comerciais por parte dos EUA e da Organização Mundial 

do Comércio:  

 

"Eu sei que os EUA têm opiniões sobre a eficácia de nosso sistema 
quanto a copyright, e que a Suécia e outros países não estão 
seguindo seus tratados internacionais. Há mecanismos de sanção 
nos EUA, e isto vem sendo apontado por eles. Eu sei que estão 
ocorrendo discussões sobre tratados comerciais aplicados a comércio 
e copyright que não estão sendo seguidos pela Suécia e outros 
países, e existem mecanismos de sanção para isso também. Mas 
não faz parte do meu trabalho me reportar a lobistas do copyright 
americano" (ELIASSON citado por KING, 2006).  

  

Contrariamente ao que queria a MPAA e de uma forma meio irônica, 

alguns dos efeitos da invasão foram favoráveis ao Pirate Bay. O número de 

visitas do site dobrou poucos dias após a invasão, e, além disso, diversos 

servidores ofereceram hospedagem mais segura e estável para o site, e o tema 

compartilhamento virou bandeira de uma miríade de discussões importantes 

pelo mundo, inclusive por parte dos maiores partidos suecos. O ato também 

deu impulso ao Partido Pirata Sueco - fundado em 1º de janeiro daquele ano, 

que dobrou seus associados em dois dias, e passou para cerca de 90 mil - e 

todas as organizações ligadas ao Piratebyran, uma das principais organizações 

de luta por reforma nas leis de copyright e liberdade na internet no mundo.  

Obviamente que o tom da discussão colocada em pauta por essas 

organizações não é um simples "brado em nome do fim de todas as leis de 

direitos autorais" como pensam alguns, mas sim a busca por uma 

democratização das leis de copyright, e uma forma de torna-las um pouco 
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menos corporativas e destrutivas para a maioria da população; além de 

valorizar a privacidade dos indivíduos que se põe a utilizar a internet. A 

apreensão dos servidores acabou por receber grande atenção da mídia, e 

mostrou que o Pirate Bay tinha uma base política inconsciente e pouco 

conhecida, o que revelou uma multidão de jovens e de pessoas de outras 

camadas da população apoiadoras da causa da troca de arquivos, e se 

informando cada vez mais sobre copyright.  

Tecnicamente, o acontecimento ainda mostrou para os quatro 

fundadores do maior site de torrents do mundo, a necessidade de se criar 

alternativas de segurança para a estrutura do site. É o que Fredrik Neij47, um 

dos três fundadores do site, chama de redundância. É basicamente dividir e 

duplicar tudo que faz funcionar o Pirate Bay, de forma a dificultar ações como a 

que deixou o site fora do ar por dias - mais ou menos como o Google, que tem 

sete servidores dedicados somente para emails. A ideia é tornar o ato de 

colocar o site no ar novamente depois de alguma ordem judicial muito mais 

rápido, passando-o de dias, para horas.  

Ao final, três dias depois, os servidores do Pirate Bay foram 

restabelecidos, os backups foram restaurados e o site voltou a funcionar de 

forma praticamente normal. Uma semana depois tudo estava nos conformes 

como se nenhuma invasão tivesse ocorrido. 

Naturalmente que a pressão do governo americano não se encerrou 

com a invasão, que mesmo a curto prazo foi um fracasso quase completo sob 

todos os ângulos de análise. Em 2010, com maciça divulgação de 

correspondências diplomáticas por parte do Wikileaks48, descobriu-se um 

envolvimento muito mais amplificado por parte do governo norte-americano em 

fazer pressão sobre as autoridades suecas para que eles sejam mais rígidos 

na proteção aos interesses dos proprietários de direitos autorais americanos. 

Em 2008, uma correspondência da embaixada americana revelou que a 

pressão sobre o governo sueco exigia a adoção de seis medidas contra "os 

                                            
47 NEIJ, Fredrick. Em depoimento no documentário Steal this Film (KING, 2006). 
48 O WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em 
sua página (site), postagens (posts) de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, 
vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis. Fonte: Wikipédia. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikileaks> Acesso em 12 de outubro de 2011 
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violadores dos direitos autorais". Entre esses itens se destacam uma maior 

nomeação de policiais e promotores para cuidar exclusivamente de temas 

relacionados a violação de propriedade intelectual, além da realização de 

campanhas para educar a população. 

A embaixada relata ainda a dificuldade de envolver-se diretamente na 

guerra contra a pirataria, visto a extrema popularidade obtida pelas 

organizações que defendem o compartilhamento, principalmente após a 

apreensão dos servidores do Pirate Bay, já que grande parte da cobertura da 

imprensa do país foi decididamente contra o posicionamento da indústria dos 

direitos autorais. Em um trecho da correspondência é citado que: 

 

Após o ataque ao Pirate Bay em 31 de maio de 2006, a questão da 
pirataria na Internet foi intensamente debatido na Suécia.  Cobertura 
da imprensa foi em grande parte, e ainda é, desfavoráveis às 
posições tomadas pelos titulares de direitos e de Governo dos 
Estados Unidos. 
O ataque ao Pirate Bay foi retratado como uma concessão do 
Governo da Suécia à pressão do Governo dos Estados Unidos.  Esta 
delicada situação tornou difícil, senão contraproducente, para a 
Embaixada de desempenhar um papel público em questões de 
direitos de propriedade intelectual (RAPPORT, 2010)

49
. 

 

O episódio serviu para aumentar ainda mais a popularidade do site, e 

não foi publicado por nenhum grande veículo noticioso dos EUA. O fato 

também mostrou relações filosóficas entre o WikiLeaks e o Pirate Bay, como a 

sua bandeira em defesa da liberdade da população contra a ação de governos 

e corporações. Gottfrid Svartholm e Fredrik Neij, os fundadores do Pirate 

Bay, também usaram o seu serviço de hospedagem de sites - o PRQ - para 

abrigar o WikiLeaks, combatido e perseguido mundialmente por diversas 

empresas e pelo governo dos EUA.  

                                            
49 “USA: Vi har haft ett gott samarbete kring fildelning”. Rapport, 7 de dezembro de 2010. 
Disponível em 
<http://svt.se/2.22620/1.2260856/usa_vi_har_haft_ett_gott_samarbete_kring_fildelning>  
Tradução do sueco pelo TorrentFreak.” Wikileaks Cable Shows US Involvement in Swedish Anti-
Piracy Efforts”, 8 de dezembro de 2010. Disponível em <http://torrentfreak.com/wikileaks-cable-shows-
us-involvement-in-swedish-anti-piracy-efforts-101207/>  
Correspondência completa no site do Partido Pirata Sueco. “Cables: US driving Swedish Data 
Retention”. Disponível em <http://www.piratpartiet.se/cables-us-driving-swedish-data-retention> 
Acessos em 6 de outubro de 2011 
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4.2 A BANDEIRA DO KOPIMI 

 

Após a invasão, a ideologia expressa do Piratebyran tomou força pelo 

mundo e ganhou o mundo com o nome de Kopimi (Copy Me, ou Copia-me, em 

bom português), criada em 2008. A Kopimi é simplesmente a rejeição total de 

qualquer laço que prenda um produto ao seu dono. Parece uma ode a loucura 

sob o ponto de vista de alguns, mas faz sentido com embasamento histórico se 

analisarmos o contexto em que eles colocam a questão no livro  MAckt, 

Broccoli, och Kopimi50. Se observado de uma forma superficial e fora do 

contexto, o livro parece um monte de transcrições provindas de pessoas em 

estados alterados da consciência (EAC) similares aos difundidos pela 

cultura cyberpunk. As frases também se assemelham a letra de Fitter Happier - 

música do Radiohead em que o vocalista Thom Yorke imita um robô, enquanto 

recita vários mantras motivacionais tirados de anúncios publicitários. Ou ainda 

uma versão escrita das frases de Technologic, música da dupla francesa Daft 

Punk que sintetiza as ações de um usuário de computador.  

Mas, de uma forma geral, a obra forma um conjunto estético completo, e 

soam como palavras de ordem que herdam um tom urgente característico das 

obras de literatos pós-modernos. Nas palavras dos próprios escritores - o 

quarteto fundador do Pirate Bay - o livro é tão somente 100 instruções simples 

sobre como alcançar coisas impossíveis.  

Abaixo está a introdução e a conclusão do livro, traduzidas do inglês (o 

original está em sueco, ver Anexo 2) pelo português Miguel Caetano, que 

expõe perfeitamente o pensamento dos seus autores com relação ao uso da 

linguagem e a relação dela com os direitos autorais. 

 

Segundo o Kopimi, todas as verdades podem ser resumidas numa 
única frase: “A Internet está sempre certa”. Com origens pré-
históricas, o Kopimi tende para o futuro, agregando em si uma 
vibrante avalanche de conhecimento, criando os fundamentos para 
uma discussão livre das mudanças do tempo e do espaço. Um 
tumulto onde não existe razão em permanecer calado, tem que 

                                            
50 O título é um jogo de palavras quase intraduzível. Numa mistura de português e inglês ficaria algo 
como: Powehr, Bróculos e Copieme 
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comunicar com toda a gente. (…) Este livro é um projeto em forma de 
enxame e cardume, organizado de uma forma espontânea, que tem 
uma única intenção – intensificar, multiplicar e condensar o Kopimi. 
Queremos ir mais ao fundo de nós próprios e do Kopimi. Queremos 
atingir a vocês e ao futuro. Ao mesmo tempo, as nossas palavras irão 
soar como maluquices às orelhas quase surdas, e como carícias 
deliciosas para aqueles que querem ver e ouvir. Mas, acima de tudo: 
elas permanecerão convosco, com vocês em particular e com as 
vossas mães. Este é um livro para vocês que vivem no momento, 
mas procuram olhar em frente no tempo. (…) 

Na sombra da crise definitiva da indústria cultural no século 
XXI, surge um horizonte mais vasto (...).. Cada passo nos fracassos 
do setor cultural é seguido por atemorizantes sucessos e 
disseminação estrutural de uma elite da Internet. O livro que estão 
lendo não possui nem autor, nem designer nem tipógrafo nem meio 
de distribuição. E, no entanto, está mesmo à vossa frente. Como é 
que isto é possível? Leiam as instruções assustadoras que um núcleo 
de peritos em TIs, vagamente ligados entre si, implantou na 
existência em rede de uma geração insuspeita de jovens e sobre 
como o grupo roubou os ovos, os dólares e os jpegs [arquivo 
fotográfico], mesmo debaixo dos olhos do establishment e de 
poderosos interesses financeiros. Leiam sobre como servidores, 
trackers, emails, contratos empresariais, investidores estrangeiros, 
anúncios escandalosos, links e motores de busca infiltraram e 
arruinaram um mundo que não tinha ninguém com quem contar, 
ninguém a quem pedir conselhos e ninguém em quem confiar… 

A máquina que funciona abaixo das frequências dos radares 
move-se livremente desde as selvas do Camboja até à dissoluta São 
Francisco, pelas praias vazias de Tel Aviv e até às ligações de 
Internet das pessoas comuns dos subúrbios de Jönköping, ou até ao 
porto de Gotenburgo. Toca em tudo o que passa e destrói tudo o que 
está ao seu alcance. Tecnicamente superior e fisicamente 
independente, ela transforma-se, metamorfoseia-se e reaparece 
continuamente, em encarnações permanentes e sob diferentes 
nomes de código. Enquanto estrangula os seus opositores ela 
permanece inalterável e ainda mais – incompreensível. 

Foi dito que esta é a primeira vez que o Kopimi liberta o 
mundo mas podemos estar certos de que não será a última (PIRATE 
BAY, 2008)

51
. 

 

Ainda que o conjunto pareça sem sentido, e até absurdo para muitos, é 

inegável que os escritores acertam em vários pontos. É só imaginar o quanto 

de dinheiro possui as indústrias cinematográficas e musicais juntas, e chegar 

facilmente à conclusão que jovens sem qualquer dinheiro ajudaram a solapar 

as bases dessas organizações. É nesse contexto que eles pregam a 

superioridade técnica da internet e são bem compreensíveis. 

                                            
51 Tradução de Miguel Caetano, do blog Remixtures. Disponível em 
<http://www.remixtures.com/2009/02/pirate-bay-lanam-manifesto-sobre-brculos-e-filosofia-kopimi/> 
Acesso em 12 de outubro de 2011 
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O Kopimi faz parte de um contexto mais amplo, que norteia praticamente 

todas as atividades do Pirate Bay. Em 2008, baseado nessa premissa, 

o Piratebyran se autodefiniu em um relatório intitulado Piratbyrån - The Bureau 

of Piracy Activities 2007:  

 

Piratbyran (The Bureau of Piracy) não é uma organização, pelo 
menos não da forma como conhecemos as organizações. Em 
primeiro lugar, o Piratbyran é, desde o seu início, em 2003, um 
debate. Estamos refletindo sobre questões relacionadas com a cópia, 
infra-estrutura de informação e cultura digital. Dentro do grupo 
usamos nossas próprias experiências e habilidades diferentes em 
nossos encontros diários com outras pessoas. Essas conversas 
muitas vezes trazem à luz diferentes tipos de atividades dentro da 
nossa área (PIRATEBYRAN, 2007)

52
. 

  

Parece uma forma escusa e vaga de se definir, uma maneira encontrada 

de colocar em segundo plano algo considerado fundamental numa 

empresa/organização/grupo: definir clara e publicamente sua missão e sua 

visão de mundo. Aparentemente, essa definição etérea foi somente uma forma 

de destacar a principal mensagem presente no relatório: as atividades do 

grupo. E pela descrição do relatório, eles fizeram toda a sorte de coisas: 

palestras, entrevistas para publicações importantes como a Vanity Fair, 

planejamento de conferências - como a O Petróleo do Século XXI, em Berlim -, 

e a abertura de uma lucrativa loja online. É uma mostra que a organização se 

vê como uma frente de ação, e não somente como um grupo panfletário que 

deseja destruir a indústria de bens culturais, como diversas autoridades 

afirmam. 

Rasmus Fleischer, o principal porta-voz do grupo, durante os protestos 

populares contra a invasão e apreensão dos servidores do site, disse que o 

Piratebyran é apenas "uma forma de equilibrar o poderoso lobby das 

organizações de direitos autorais, uma iniciativa popular para manter a cultura 

intacta, o mais livre possível de interferências financeiras." Rasmus voltaria a 

falar do assunto em 2009, na cerimônia que deu um "Prêmio de Distinção" ao 

                                            
52 “Piratbyrån - The Bureau of Piracy Activities 2007” Disponível em 
<http://piratbyran.org/PBverksamhet2007/PB%20activities%202007.pdf> Acesso em 12 de outubro de 
2011. 
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Piratebyran (em conjunto com o Wikileaks) durante o Prix Ars Electronica - um 

dos mais importantes prêmios anuais no campo da arte interativa, eletrônica, 

da música e da animação e cultura digital. 

Nas palavras de Rasmus Fleischer:  

 

"O Piratbyran não é uma organização, mas uma conversa em curso 
sobre direitos autorais, a cultura de compartilhamento de arquivos e 
dos meios digitais. Nos últimos seis anos, o Piratebyran tem sido 
capaz de criar um espaço discursivo que permite que atores e 
coletivos possam ser ouvidos, além de expandir significativamente a 
gama de opiniões que entram no debate público à respeito de direitos 
autorais. Para avançar nessa conversa, nós estamos utilizando uma 
ampla gama de soluções inovadoras, experimentais, e muitas 
técnicas de humor - bem como os meios tradicionais de propagação 
de informações, tais como debates públicos, entrevistas. O debate 
resultante foi recheado de camadas, que vão desde o tecnológico 
(por exemplo, o The Pirate Bay), o artístico (por exemplo, um passeio 
de ônibus pela Europa para o encontro Manifesta 08), à política (por 
exemplo, o Partido Pirata).  
Com recursos muito limitados, o Piratebyran foi capaz de galvanizar 
um movimento político que já moldou o desenvolvimento da cultura 
digital e das políticas públicas na Suécia e em toda a Europa, 
forçando os limites do possível e imaginável. O Piratebyran visa nada 
menos do que a questão fundamental da maioria das categorias de 
base - por exemplo, a distinção entre o produtor e o consumidor - por 
meio do qual compreender a cultura, a fim de investigar como ela se 
aplica à condição digital. O Piratebyran não tem a pretensão de 
oferecer uma solução para esta questão extremamente complexa, na 
verdade, ele questiona o pressuposto de que autor oferece um pacote 
de soluções para a produção cultural, que agora precisa ser 
substituída por outra solução unificada. Tudo isso foi feito com muita 
dedicação e sob considerável risco pessoal, mas nós nunca nos 
esquecemos que o humor e a ironia são algumas das armas mais 
fortes para os produtores culturais" (FLEISCHER, 2009). 

 

E o Pirate Bay foi a principal criação do Piratebyran, uma organização de 

estrutura anárquica e sem qualquer hierarquia, que nasceu da união de 

indivíduos que se comunicavam pelo IRC (Internet Relay Chat), um dos 

primeiros protocolos de bate-papo a se popularizarem. A intenção era 

basicamente buscar a consolidação de uma série de projetos descentralizados 

que queriam causar impacto na Internet. O que começou com uma espécie de 

diversão de fim de semana de alguns jovens, acabou por crescer e se tornar a 

voz do contraponto às até então indiscutíveis leis de direitos autorais. Ao 
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contrário dos movimentos pró-copyleft53 surgidos anteriormente, que eram 

sisudos e enrijecidos - além de dependentes de setores corporativos, como o 

universitário americano - o Piratebyran era pulverizado, sem escritório ou 

integrantes oficiais, quase uma marca intangível.  

Isso muito ajudou na permanência do Pirate Bay nos anos seguintes. A 

própria sobrevivência do site, mesmo em confronto com as organizações mais 

ricas e poderosas do planeta parece confirmar um dos mantras do Piratebyran, 

que diz que "A Internet é invencível". A luta do site contra essas entidades, e 

em defesa do livre compartilhamento de informações é um exemplo real e 

moderno dos embates que se sucedem a um avanço tecnológico. É o que 

Beatriz Martins (2010) define como "rede de livre fluxo". 

 

Desde sua origem, as redes de comunicação têm sido território de 
confronto entre as estratégias de controle e os fluxos de resistência 
pela prevalência da cooperação e da liberdade. Costumo dizer que a 
internet é uma trincheira onde se alinham, de um lado, os que 
defendem a livre circulação de dados, e de outro, os que querem 
controlá-la, seja por motivos financeiros ou políticos. No entanto, eu 
tenho a convicção de que não adianta tentar deter o fluxo de 
informação porque hoje ele faz parte do próprio cerne do modelo 
produtivo. Tentar pará-lo é como colocar a ponta do dedo num dique 
que está arrebentando… (MARTINS, 2010). 

 

4.3 AS RAÍZES CULTURAIS DO PIRATE BAY 

 

Naturalmente que esse tipo de confronto não é novo. Mesmo antes do 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional possibilitado pela Internet 

houve um forte embate entre forças opositoras que lutavam por objetivos 

diametralmente diferentes. Parte dessa inspiração está presente no próprio 

nome do site e na própria designação da formação de uma "identidade pirata", 

que é a identificação que o público do site possui ao ver-se inserido numa 

causa mundial. E essa relação com o rótulo “Pirata” é tão forte que terminou 

por criar uma identidade antropológica, que praticamente legitimou a causa 

                                            
53 Trocadilho com copyright, que se configura basicamente como sua antítese. Right é direita em inglês, 
e left é esquerda. 
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como subversão moderna, e chegou ao ponto de Agnete Haaland, presidente 

da Federação Internacional dos Atores (FIA), querer mudar a sua 

denominação, como relatou em uma entrevista dada a agência Reuters:  

 

"Devemos mudar a palavra 'Pirataria'. Para mim, pirataria é algo 
aventureiro, faz pensar sobre Johnny Depp. Todos querem ser um 
pouco ‘Johnny Depp’. Mas estamos falando de um ato criminoso. 
Estamos falando de tornar impossível viver do que você faz” 
(HAALAND, 2010)

54
. 

 

Ainda que a relação do Pirate Bay com o Napster e outros protocolos de 

compartilhamento da Era da Internet seja mais que óbvia, seu impacto cultural 

é muito mais profundo, já que ele amplificou a luta pelos direitos autorais e a 

levou para o campo político.  

Os primeiros que fizeram algo tão amplo e combativo foram, não 

coincidentemente, os próprios piratas antigos. É inegável que assim como os 

livreiros que mudaram a forma como o governo tratou as questões relativas a 

monopólios e direitos autorais iniciados no século XVI, os piratas combateram 

a predatória expansão do imperialismo realizado principalmente no século 

XVIII. Apesar do caráter criminoso de muitas de suas atividades, os piratas não 

eram unicamente foras-da-lei que viviam de pilhar navios comerciais. Mesmo o 

próprio rótulo criminoso dos saques dos piratas era uma questão 

extremamente dúbia, já que governos europeus contratavam mercenários e 

davam a eles "cartas de corso", ou seja, davam a esses mercenários (que 

ficaram conhecidos historicamente como corsários) o direito a comissões sobre 

saques que realizavam, o que naturalmente isentava qualquer tipo de 

condenação por parte do governo que o contratou.  

Ao mesmo tempo em que realizavam esse tipo de atividade - nem 

sempre com objetivos comerciais -, os piratas estabeleceram uma rede de ilhas 

e vilarejos para comunicação e vivência, que constituiu, ao mesmo tempo, uma 

                                            
54 Em entrevista a agência Reuters. REUTERS. Internet piracy taking big toll on jobs. Bruxelas, 17 de 
março de 2010. Disponível em <http://www.reuters.com/article/2010/03/17/us-eu-piracy-
idUSTRE62G3BU20100317> Acesso em 17/04/2011 
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alternativa aos impérios crescentes que estavam em pleno processo de 

conquista e disputa internacional.  

Piratas, em sua origem, eram primariamente viajantes do mar, que viam 

nos saques e no nomadismo um modo de vida, e se utilizavam desses 

elementos para a construção de uma cultura própria e internacionalista, sem 

rigidez. Para se verem livres de autoridades marítimas, cada vez mais 

poderosas e sanguinárias, os piratas construíram redes de informação 

independentes do controle estatal. Essa rede “era formada por ilhas, 

esconderijos remotos onde os navios podiam ser abastecidos com água e 

comida, e os resultados das pilhagens eram trocados por artigos de luxo e de 

necessidade” (BEY, 2001 & NOBRE, 2010). 

Como conta Hakim Bey (2001, pseudônimo de Peter Lamborn Wilson), 

essas redes de informação eram livres do controle estatal, e se inspiraram nos 

métodos da organização islâmica dos Assassinos. 

 

Os Piratas e Corsários do século XVIII montaram uma "rede de 
informações" que se estendia sobre o globo. Mesmo sendo primitiva e 
voltada basicamente para negócios cruéis, a rede funcionava de 
forma admirável. Era formada por ilhas, esconderijos remotos onde 
os navios podiam ser abastecidos com água e comida, e os 
resultados das pilhagens eram trocados por artigos de luxo e de 
necessidade. Algumas dessas ilhas hospedavam "comunidades 
intencionais", mini-sociedades que conscientemente viviam fora da lei 
e estavam determinadas a continuar assim, ainda que por uma 
temporada curta, mas alegre. [...] 
Os Assassinos medievais fundaram um "Estado" que consistia de 
uma rede de remotos castelos em vales montanhosos, separados 
entre si por milhares de quilômetros, estrategicamente invulneráveis a 
qualquer invasão, conectados por um fluxo de informações 
conduzidas por agentes secretos, em guerra com todos os governos, 
e dedicado apenas ao saber. A tecnologia moderna, culminando no 
satélite espião, reduz esse tipo de autonomia a um sonho romântico. 
[...] No futuro, essa mesma tecnologia - livre de todo controle político - 
pode tornar possível um mundo inteiro de zonas autônomas (BEY, 
2001, p. 3). 

 

Essas mini-sociedades auto-sustentáveis eram zonas livres, onde a 

presença do Estado era fraca ou inexistente, lugares de refúgio para pessoas a 

margem da lei, onde todos se dedicavam a atividades bem distintas das 

realizadas pela população de países europeus. Os habitantes desses lugares 



83 
 

trocavam tesouros, bebiam, se entregavam a diversão e ao sexo. Os piratas 

que administravam esses lugares não tinham pátria ou qualquer tipo de 

enraizamento cultural; sua pátria era unicamente seus navios, e sua cultura, 

eram as práticas da pirataria. Esse nomadismo e desapego cultural muito 

auxiliavam na constante rotina deles, que mudavam o enclave em que viviam 

com velocidades impressionantes, e rapidamente se acostumavam ao povo e a 

comida do local onde estavam. Grande parte deles eram cultos, viajavam o 

mundo em busca de conhecimento - tanto militar, quanto cultural - e tinham 

personalidades fortes e festeiras.  

Ao contrário de conhecidos conquistadores, como Hernán Cortés e 

Francisco Pizarro, a maioria dos piratas se integrava a população local, e 

criavam enclaves que não tinham qualquer intenção de subverter a população 

que habitava a região de origem, ou mesmo de estabelecerem uma relação 

perniciosa de roubo e exportação de bens minerais. Pelo contrário, as práticas 

indígenas parecem ter influenciado profundamente as práticas dos bucaneiros. 

Os piratas tinham negros em suas tripulações e os tratavam como iguais numa 

época em que a escravidão era uma atividade extremamente lucrativa, 

aceitavam também espanhóis da mesma forma sem restrições, se casavam 

com indígenas, elegiam seus capitães democraticamente para mandatos pré-

estabelecidos. Além disso, proibiram açoites ou outras formas de tortura e 

castigo - problemas de desentendimento eram resolvidos através de acordos, 

por votação ou duelos diretos entre as duas partes (BEY, 2001). 

O rótulo de "saqueadores", lançado de forma absoluta sobre todos os 

piratas por muitos historiadores, é bastante impreciso e limitado. A designação 

mais correta é, provavelmente, a de renegados fora-da-lei, de anti-sociais 

irreversíveis, de odiadores da autoridade. O Caribe foi o lar de muitos dos 

grupos piratas. As Bahamas, a Jamaica e até territórios continentais centro-

americanos, como Belize, foram praticamente fundados e habitadas por piratas 

em seus primórdios. Os anos entre 1660 e 1720 foram denominados como 

Idade do Ouro da Pirataria (NETO, 2009). O provável auge da Era Pirata foi 

causado, ironicamente, por uma forte mudança na política dos impérios 

europeus com relação às colônias caribenhas. Após o enrijecimento e o 

aumento das frotas europeias na região, os piratas foram buscar outros mares 
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para se estabelecerem, e então fundaram a República de Libertatia, na ilha de 

Madagascar - ainda não reclamada por nenhum império, na época - onde se 

juntaram a governantes nativos bem dispostos a fazerem dos piratas seus 

aliados.  

A composição dos habitantes de Libertatia era bastante heterogênea, e 

incluía escravos libertos, nativos e até antigos inimigos renegados, como os 

portugueses. Enquanto isso, eles estabeleciam a libertação de navios negreiros 

como sua principal atividade. Em Libertatia, a lógica pirata anarquista de 

administração prevalecia: a terra pertencia à comunidade e não a um só dono, 

os representantes eram eleitos e tinham mandatos curtos. Libertatia foi talvez o 

mais próximo de uma república propriamente dita fundada e administrada por 

piratas, durou cerca de 25 anos e tem sua existência contestada por alguns 

historiadores, sendo o principal relato que confirma sua existência redigido por 

Daniel Defoe (jornalista e escritor britânico, autor do romance Robinson 

Crusoé), que o intitulou de A General History of the Pirates (BEY, 2001). 

A queda de Libertatia - em algum ano das duas primeiras décadas do 

século XVIII - marcou também o início do declínio da Era da Pirataria da forma 

como ela é conhecida. Seu fundador, James Misson, era francês, de Florença, 

e ficou desiludido após tirar férias em Roma, e ter conhecido o ostentoso estilo 

de vida papal. Seu modo de administrar o navio Victoire - da qual foi eleito para 

ser capitão - era completamente oposto à rigidez católica e imperial, e incluía a 

partilha das riquezas obtidas e votação das decisões.  

Para Misson, que mostrou possuir uma visão de mundo próxima do 

filósofo Jean-Jacques Rousseau, um homem não poderia interferir na liberdade 

de outro, bem como usar seu poder para enriquecer financeiramente. Em uma 

de suas campanhas para impedir o comércio de escravos, Misson encontrou a 

costa de Madagascar, que lhe pareceu adequada para estabelecer uma 

moradia para seus marujos, e possuía terra fértil, água fresca e nativos 

aparentemente tranquilos. Nascia Libertatia.  

O primeiro passo foi romper com a maior instituição que era vista por 

eles como destruidora de liberdade: o Estado - mostrando mais uma vez, o 

caráter anarquista dos piratas. Eles não eram mais holandeses, ingleses, 
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franceses ou espanhóis... eram Liberi, e inclusive criaram uma língua que 

misturava todas suas línguas natais, e ainda acrescia elementos africanos. 

Como conta Don Seitz (citado por BURROUGHS, 1995), o capitão 

Misson era uma agente da liberdade, de forma muito mais acentuada que os 

libertários europeus. 

 

O capitão Misson foi um dos precursores da Revolução Francesa. 
Estava cem anos a frente do seu tempo, pois sua carreira baseou-se 
no desejo inicial de melhorar a situação da humanidade, embora 
acabasse, como costuma acontecer, na melhoria generosa da sua 
própria fortuna. Conta-se que o capitão Misson, depois de comandar 
seu navio na vitória sobre um vaso de guerra inglês, convocou uma 
reunião da tripulação. Acolheria e trataria como irmãos todos os que 
desejassem segui-lo; os que não quisessem seriam desembarcados 
em algum lugar, sãos e salvos. Cada um e todos adotaram a Nova 
Liberdade. (...)  
Misson exortou-os a viverem em absoluta harmonia entre si; e disse 
que uma sociedade distorcida ainda os julgaria como piratas. A 
autopreservação, portanto, não uma tendência para a crueldade, os 
compelia a declarar guerra a todas as nações que optassem por lhes 
fechar os portos (SEITZ, citado por BUROUGHS, 1995). 

 

Após Libertatia - e a consequentemente morte de seu fundador, 

assassinado enquanto a defendia da invasão dos malgaxes, um grupo nativo 

de Madagascar -, os piratas ainda conheceram a liberdade de fato novamente 

no Caribe - em Port Royal, na Jamaica, e Nassau, nas Bahamas, 

principalmente. Port Royal chegou a ser um dos portos mais prósperos do 

Novo Mundo, onde bucaneiros gastavam 2 mil peças de ouro numa única noite, 

enquanto Nassau teve como magistrado o próprio Barba Negra. Mas, um misto 

de fatores terminou por afastar a ostensividade das ações piratas, inclusive em 

seu paraíso caribenho, que tinham barracas cheias de vinho, mulheres de 

todas as nacionalidades, música 24 horas por dia e todos os excessos carnais 

possíveis (BEY, 2001).  

Em 1718, o capitão britânico Woodes Rogers chegou ao arquipélago e 

foi nomeado governador-geral, para impor a ordem imperial. Da noite para o 

dia, os piratas sumiram juntamente com o vinho, dinheiro e mulheres, levando 
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seus navios para costas mais brutas e menos habitadas, até desaparecerem; 

enquanto outros receberam perdão depois de se entregarem. 

Mesmo depois do fim da Era Pirata, eles deixaram seu legado. Escravos 

fugidos juntaram-se a piratas que foram para o interior de países do Caribe, e 

formaram vilas anarquistas nos campos e nas montanhas - o povo maroon, por 

exemplo, acolheu diversos piratas entre suas comunidades. Já no Madagascar, 

filhos de piratas com nativos, fundaram seus próprios estados e reinos, e 

terminaram por se camuflarem para sempre. 

Com o fim da prosperidade pirata, um acontecimento se sucedeu e ficou 

conhecido e registrado como "fechamento do mapa", narrado por Hakim Bey 

(2001) em seu ensaio TAZ - Zonas Autônomas Temporárias. 

 

O último pedaço da Terra não reivindicado por uma nação-Estado foi 
devorado em 1899. O nosso século é o primeiro sem terra incógnita, 
sem fronteiras. Nacionalidade é o princípio mais importante do 
conceito de "governo" - nenhuma ponta de rocha no Mar do Sul pode 
ficar em aberto, nem um vale remoto, sequer a lua ou os planetas. 
Essa é a apoteose do "gangsterismo territorial". Nenhum centímetro 
quadrado da Terra está livre da polícia ou dos impostos... em teoria 
(BEY, 2001, p. 8). 

 

De forma semelhante, os piratas do novo século - alçados ao status de 

celebridade após os ataques sofridos pelo Napster e depois pelo Pirate Bay - 

lutam contra o fim da liberdade na rede, que é representado pela contínua 

vigilância de governos sobre todas informações presentes na Internet. O Pirate 

Bay e outros sites similares seriam a representação de um território livre, onde 

todos podem se expressar e compartilhar "seus tesouros" livremente. Como 

conta Nobre (2010), essa similaridade nasceu da amplificação da luta pirata 

moderna, em seus primórdios era desorganizada. 

 

Os piratas do ciberespaço em nosso século atuam de maneira 
similar. Se no princípio a atividade era pulverizada e desorganizada, 
iniciativas como a de Shaw Fanning com a criação do Napster 
permitiram a cópia dos produtos protegidos por Lei de forma muito 
mais estruturada e acessível. Se usarmos o vocabulário de Bey 
(2001) é possível afirmar que ao ter essa TAZ [Zona Autônoma 
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Temporária] desmantelada, diversas outras surgiram revelando a 
impossibilidade de conter o movimento das zonas autônomas da 
pirataria (NOBRE, 2010, p. 4) 

 

Entretanto, no espaço virtual, não existe a possibilidade de 

mapeamento, pois a Internet é um território de informação, com demarcações 

metaforicamente territoriais que funcionam sob regras muito menos rígidas do 

que as existentes nos espaços geográficos. Um exemplo disso, que mistura 

tecnologia com demarcações geográficas, é a utilização do navio Ross 

Revenge por jovens ingleses para subversivamente transmitir rock 24 horas por 

dia da costa da Inglaterra, que na época, possuía em sua principal rádio, 

apenas 2 horas de rock semanal. Apesar da clara intenção de tentar subverter 

a cultura local, os jovens tinham ainda interesses comerciais, o que os 

aproxima ainda mais dos famosos piratas do século XVIII, pois sua conduta era 

criminosa pelas leis locais (apesar das transmissões serem feitas de águas 

internacionais, o que excluía a possibilidade de prisão). Essa rádio pirata foi um 

grande sucesso e era ouvida por mais de 25 milhões de pessoas (NOBRE, 

2010). 

Naturalmente que em seu modo de ação os piratas modernos tiveram 

outras muitas influências. Uma das mais famosas é provinda de "Luther 

Blissett", uma identidade aberta, criada em 1994 por um grupo italiano 

chamado Luther Blissett Project, que organizou diversas ações de ativismo, 

hackerismo, espalhou notícias falsas a mídia, além de protestos culturais. Esse 

tipo de ativismo que tem como missão questionar e até subverter a realidade é 

herança direta da Internacional Situacionista, um movimento político e artístico 

da década de 1960, que dizia basicamente que a sociedade atingiu um nível de 

espetáculo, principalmente quando a cultura é subserviente a lógica do lucro 

capitalista. O seu mais famoso integrante foi Guy Debord, autor de A 

Sociedade do Espetáculo. Como diz Debord: 

 

É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo 
dominada por coisas “supra-sensíveis embora sensíveis” que o 
espetáculo se realiza absolutamente. (...) 
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A perda de qualidade - tão evidente em todos os níveis da linguagem 
espetacular - dos objetos que louva e das condutas que regula, não 
faz outra coisa senão traduzir as características fundamentais da 
produção real, que repudiam a realidade (...) (DEBORD, 2003, p. 21). 

Inspirado pelos Situacionistas estão movimentos de vanguarda artística 

e propagação cultural, como o 0100101110101101.org, que ficou famoso no 

início dos anos 2000, após criar uma série de obras de arte falsas para mostrar 

como a lógica da crítica artística se baseia em conceitos econômicos e não 

puramente estéticos.  

O caso mais famoso desse tipo de atividade - que aconteceu em 1998 - 

foi a ação intitulada “Darko Maver”, um suposto artista esloveno que realizava 

“intervenções artísticas” em prédios abandonados, onde simulava cenários de 

assassinatos e outros tipos de crime. As fotos foram reunidas em um projeto 

itinerante chamado Tanz der Spinne.  

Entretanto, em outubro daquele ano, após ser convidado para Bienal de 

Veneza de 1999, e ter suas obras referenciadas em diversas publicações 

internacionais, Maver é preso na Iugoslávia por atividades "antipatrióticas" e 

"propaganda hostil". No fim do ano, Maver é encontrado morto em sua cela e 

causa comoção mundial. Um grupo de auxiliares de Maver monta um estande 

na 49º Bienal de Veneza e transmite o documentário Darko Maver – A arte da 

guerra, que é interpretado de diversas formas pelos presentes na Bienal. 

Entretanto, no ano seguinte, uma notícia mudaria todo o cenário e a 

mística criada em torno de Maver: 

 

No início de 2000, vem a bomba definitiva, na forma de uma notícia 
desconcertante acerca da persona misteriosa de Darko Maver: um 
extenso press release confeccionado pelo coletivo de artistas 
conhecido como 0100101110101101.ORG (em conluio com o grupo 
Luther Blissett, originário de Bolonha) trazia os dizeres "Declaramos 
ter inventado a vida e as obras do artista Darko Maver, nascido em 
Krupanj [Sérvia e Montenegro] em 1962 e morto na prisão de 
Podgorica em 30 de Abril de 1999" (AMADO, 2008)

55
. 

 

                                            
55 AMADO, Guy. "Por uma poética da farsa". Observatório de Imprensa, 27 de maio de 2008. 
Disponível em  
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/por-uma-poetica-da-farsa> Acesso em 13 de 
outubro de 2011. 
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A esse tipo de atuação social e cultural se soma o próprio nascimento de 

movimentos descentralizados, como o hacker e cyberpunk, profundamente 

envolvidos na criação da Internet e no estabelecimento de suas leis tidas como 

hoje como libertárias pelos governos que as legislam.  

O modo de ação do Pirate Bay e seu conteúdo é basicamente uma 

representação moderna dos conceitos criados por essas correntes subversivas, 

seja na Arte, nas ações políticas ou na comunicação. Com esse espectro 

ideológico permeando suas atividades, seria natural que outros tipos de 

confrontos com as forças da lei se seguiriam o mal-sucedido ataque aos seus 

servidores. Tal confronto se deu em 2009, quando um processo judicial foi 

instaurado contra os três fundadores do site e um dos seus principais 

financiadores. 

 

4.4 O JULGAMENTO 

 

Em 31 de janeiro de 2008, os principais administradores do Pirate Bay 

foram acusados de "facilitarem a disponibilização de conteúdos protegidos por 

direitos de autor". A acusação formal foi feita em nome de um consórcio de 

organizações de defesa de direitos de propriedade intelectual, encabeçado 

pela International Federation of the Phonographic Industry (IFPI, Federação 

Internacional da Indústria Fonográfica, em português). Deve-se salientar que o 

processo não era contra o site em si, pois pelas leis suecas ele não estava 

contra a lei, mas sim contra seus donos e fundadores, já que a administração 

do site, na visão dos acusadores, envolvia atividades que possibilitavam a 

facilitação de violações de direitos autorais garantidos por lei. Por esse motivo, 

o funcionamento do Pirate Bay não foi prejudicado durante todos os 

procedimentos judiciais. Ao todo, foram incluídos 34 casos de violação de 

propriedade intelectual: 21 deles relacionados a música, 9 relacionados a 

filmes e 4 relacionados a jogos eletrônicos56. Um dos casos relacionados a 

                                            
56 LARSSON, Linus. “Charges filed against the Pirate Bay four”. IDG.se, 31 de janeiro de 2008. 
Disponível em  
<http://www.idg.se/2.1085/1.143146> Acesso em 10 de outubro de 2011. 
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música, posteriormente precisou ser retirado, já que o artista abdicou dos 

direitos relacionados a música e a colocou para download legalmente no Pirate 

Bay.  

O julgamento propriamente dito começou pouco mais de um ano depois, 

em 16 de fevereiro de 2009, e causou comoção mundial. Na época, diversos 

sites de tecnologia importantes, como o Wired e TorrentFreak,  cobriram todos 

as audiências em tempo real, e a equipe do site comprou um ônibus e pediu a 

diversos artistas que pintassem nele símbolos relacionados a luta pelo fim dos 

direitos autorais. O veículo foi usado para transportar os acusados e sua 

equipe de defesa para o tribunal, e depois foi usado para rodar a Suécia com 

material para palestras e conscientização da população com relação a 

propriedade intelectual. Para fazer sua própria cobertura dos fatos, os 

fundadores do site criaram uma página especial no Pirate Bay com notícias 

relacionadas ao julgamento57.  

Logo no segundo dia de julgamento - 17 de fevereiro de 2009 -, a 

promotoria demonstrou que não entendia muito como funcionava o sistema de 

compartilhamento de torrents, e cometeu uma gafe. A principal acusação 

contra os fundadores do site foi “ajudar a violar copyright”, o que era 

fundamentado no servidor tracker que eles mantinham e que liga milhões de 

computadores pelo mundo. O problema é que nas provas utilizadas havia muito 

erros de captação, como ficou ainda mais claro no sétimo dia de julgamento, 

nas provas apresentadas por Magnus Mårtensson, advogado da IFPI, e o 

policial Magnus Nilsson, que trabalha na Divisão Anti-Pirataria da Suécia. As 

provas não passaram de prints de telas dos momentos em que eles mesmos 

usavam o Pirate Bay para fazer downloads ilegais, e os fundadores do site 

mostraram que isso não pode ser uma prova judicial, pois um tracker não é a 

única forma de ligar dois computadores através do protocolo Torrent. A 

conversa entre a defesa e a acusação foi a seguinte: 

 

                                            
57 A página estava hospedada em <http://trial.thepiratebay.org/> mas foi tirada do ar em dezembro de 
2009. 
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Gottfrid (defesa): Antes de fazer esse screenshot, você desligou o 
DHT e o Peer Exchange [tecnologias que ligam compartilham 
arquivos através do protocolo Torrent sem utilizar um tracker]? 
Mårtensson: O DHT estava obviamente ligado. Eu queria fazer o que 
um usuário normal faz. 
Gottfrid: Então, em outras palavras, você não consegue saber se o 
tracker estava sendo usado? 
Mårtensson: O endereço do tracker estava visível na tela. Por isso, 
acredito que ele estava sendo usado, de alguma forma. 
Gottfrid: Mas como você estava com o DHT ligado, você não pode 
ter a certeza em falar para o tribunal se o tracker do Pirate Bay estava 
realmente sendo usado ou não? 
Mårtensson: Não (MAHONEY, 2009)

58
. 

 

Após esse episódio, metade da acusação contra eles é retirada, e sobra 

a acusação de  “ajudar a tornar disponível conteúdo protegido por direitos 

autorais”, o que iguala os fundadores do site a qualquer pessoa que 

disponibiliza uma música na Internet para ser baixada.  

No terceiro dia de julgamento, a defesa apresentou um precedente que 

ficaria mundialmente conhecida como "Defesa King Kong", e se tornaria uma 

espécie de defesa-padrão para sites acusados de facilitação para quebra de 

direitos autorais. Per Samuelsson, advogado de defesa de Peter Sunde, um 

dos fundadores do site, disse o seguinte: 

 

"A ordem 2000/31/EG da União Européia diz que aquele que fornece 
um serviço de informação não é responsável pela informação que 
está sendo transferida. Para ser responsável, o provedor do serviço 
precisa iniciar a transferência. Mas os administradores do Pirate Bay 
não iniciam as transferências. São os usuários que o fazem, e eles 
são pessoas fisicamente identificáveis. Eles têm nomes como King 
Kong. 
De acordo com o processo legal, as acusações precisam ser contra 
um indivíduo, e precisa haver uma ligação forte entre os 
perpetradores de um crime e aqueles que estão assistindo. Essa 
ligação não foi mostrada. O querelante precisa mostrar que Carl 
Lundström pessoalmente interagiu com o usuário King Kong, que 
pode muito bem ser encontrado nas selvas do Camboja" (FALLON, 
2009)

59
. 

                                            
58 MAHONEY, John. “Julgamento do Pirate Bay, dia 7: Pirateamos todos esse filmes atrás de provas, 
meritíssimo”. Gizmodo, 24 de fevereiro de 2009. Disponível em 
<http://www.gizmodo.com.br/conteudo/julgamento-do-pirate-bay-dia-7-pirateamos-todos-esse-filmes-
atras-de-provas-meritissimo/> Acesso em 10 de outubro de 2011 
59 FALLON, Sean. “Julgamento do Pirate Bay, dia 3: a lendária defesa King Kong”. Gizmodo, 19 de 
fevereiro de 2009. Disponível em <http://www.gizmodo.com.br/conteudo/julgamento-do-pirate-bay-dia-
3-lendaria-defesa-king-kong/> Acesso em 10 de outubro de 2011. 
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Segundo o argumento de Samuelsson, se o Pirate Bay é culpado de 

ajudar na busca por conteúdo que violem direitos autorais, o Google deveria 

receber a mesma acusação, já que é só digitar o parâmetro "filetype:torrent" na 

caixa de busca do site para ele retornar apenas arquivos torrents, prontos para 

serem baixados, um serviço praticamente igual ao realizado pelo Pirate 

Bay. Ou seja, o Pirate Bay não inicia qualquer download, ou tem relação com 

os usuários que o fazem, ele é apenas um motor de busca. 

Outro episódio importante ocorreu no quinto dia de julgamento, quando a 

acusação questionou quem mandava no site, e se surpreendeu com a resposta 

que demonstrava que ninguém tinha a palavra final sobre nada, a estrutura era 

basicamente livre, com todos os seus membros de posse do poder de decisão. 

Acusação: Alguém precisa decidir no final pela colocação de certo 
texto ou gráfico. 
Fredrik Neij: Por quê? Se alguém acredita que um novo texto é 
necessário, ele simplesmente o insere. Ou, se um gráfico é feio, 
alguém faz um melhor. A pessoa que quer fazer algo simplesmente o 
faz (BUCHANAN, 2009)

60
. 

A construção da acusação se baseou na imagem de que os fundadores 

do site construíram uma grande estrutura que lucrava com a quebra de direitos 

autorais, além de contestar diversas pesquisas acadêmicas apresentadas pela 

defesa que mostravam que usuários que baixavam arquivos da Internet 

consumiam muito mais produtos culturais e iam a mais shows musicais. Entre 

as declarações de artistas favoráveis ao compartilhamento dadas durante o 

julgamento, se destacou o depoimento do professor e compositor Roger Wallis, 

presidente da Swedish Composers of Popular Music (uma organização que 

reúne e defende compositores suecos), que disse que "a indústria musical está 

dando um tiro no próprio pé perseguindo os usuários que trocam arquivos. A 

troca de arquivo é benéfica para a indústria da música e do cinema" (GØTHZ, 

2009)61. 

                                            
60 BUCHANAN, Matt. “Julgamento do Pirate Bay, dia 5: OMG, isto está acontecendo IRL?”. Gizmodo, 
21 de fevereiro de 2009. Disponível em <http://www.gizmodo.com.br/conteudo/julgamento-do-pirate-
bay-dia-5-omg-isto-esta-acontecendo-irl/> Acesso em 10 de outubro de 2011 
61 GØTHZ, Alisson. “O caso Pirate Bay: juiz foi parcial e apelação está a caminho”. RRAURL, 11 de 
maio de 2009. Disponível em 
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O julgamento durou duas semanas (se encerrou em 3 de março) e o 

veredito do julgamento saiu no dia 17 de abril de 2009, e decidiu pela pena 

máxima aos quatro acusados (Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde, Fredrik 

Neij e Carl Lundstrom): um ano de prisão, e o pagamento de 2,4 milhões de 

libras para diversas gravadoras e estúdios de Hollywood. Ainda no tribunal, 

Peter Sunde declarou: "Nada vai acontecer conosco ou com o site. É apenas 

mais um teatrinho para a mídia". Como previu Peter Sunde, o site não foi 

afetado e a defesa entrou com recurso.  

Entretanto, um mês depois, Peter Althin, advogado de Peter Sunde 

descobre, ao ouvir uma antiga entrevista em uma rádio sueca, que o 

juiz Tomas Norström, que condenou os quatro acusados, era integrante de 

diversas associações de proteção de direitos autorais. E não eram poucas 

organizações: Associação Sueca de Direitos de Autor  (SFU), Associação 

Sueca para a Proteção da Propriedade Intelectual (SFIR) e Fundação para a 

Infraestrutura da Internet (.SE). Entre os membros delas estão Peter 

Danowsky, Monique Wadsted e Henrik Pontén, que participavam do time que 

acusava os quatro fundadores do Pirate Bay. A defesa pede um novo 

julgamento com a alegação de que houve um claro conflito de interesses, já 

que os estatutos dessas organizações dizem que seus membros “têm como 

missão proteger os interesses dos titulares de direitos autorais”. Mas o pedido 

é negado, e a defesa termina por entrar com recurso para apelar da decisão.  

Após essa descoberta, Peter Sunde usou seu blog para demonstrar 

como outros integrantes que fizeram as investigações estavam associados com 

outras organizações de direitos autorais. 

Existem muitos pontos de interrogação em relação ao processo e à 
investigação policial. O agente da polícia, Jim Keyzer, sabia que tinha 
um trabalho bem remunerado não apenas numa mas em duas das 
empresas que apresentaram queixa contra nós, após a conclusão do 
inquérito. Muitos elementos que eram para nós vantajosos acabaram 
por não ser incluídos no resultado do inquérito. (...) 

Muitas pessoas têm ligações com os nossos adversários e provaram 
que foram remunerados (por eles) ou que lhes prometeram um 
emprego para o futuro. Queremos que tudo esteja disponível aos 
olhos do público de forma a que nos possam ajudar a verificar que 
tudo está correcto. Precisamos de confiar no sistema mas o sistema 

                                                                                                                                
<http://rraurl.com/cena/6262/O_caso_Pirate_Bay_juiz_foi_parcial_e_apelacao_esta_a_caminho> Acesso 
em 10 de outubro de 2011 
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precisa de ser suficientemente transparente de modo a que 
possamos ter confiança nele (SUNDE, 2009)

62
. 

Em 26 de novembro de 2010 é anunciado o resultado do julgamento em 

segunda instância, que alterou levemente a sentença anterior. O quadro das 

penas passou a ser o seguinte: 10 meses para Fredrik Neij, 8 meses para 

Peter Sunde, ambos fundadores do site; e 4 meses para Carl Lundström, que 

financiou a hospedagem do site. O valor da multa passou a ser de 4,5 milhões 

de euros, a serem divididos em partes iguais entre os condenados. O quarto 

acusado - Gottfrid Svartholm - estava doente no período e terminou por ver seu 

julgamento ser adiado. A defesa entrou com recurso na última instância - a 

Suprema Corte Sueca - e espera o resultado da decisão. 

Tal episódio teve repercussão mundial, e gerou uma série de notícias e 

coberturas dos mais diversos veículos. As proporções chegaram a ser ainda 

maiores que o caso Napster, pois ocorreu em uma época em que o 

compartilhamento estava muitíssimo mais difundido. A forte exposição 

midiática aumentou ainda mais a popularidade do site, que atingiu a marca de 

22 milhões de usuários durante o julgamento, além de milhares de adesões ao 

serviço pago IPREDATOR - que torna sua navegação na internet anônima63. 

Outra organização que cresceu graças ao episódio foi o Partido Pirata Sueco, 

que se tornou o segundo maior do país e em junho de 2009 obteve 7,1% dos 

votos nas eleições ao Parlamento Europeu, o que resultou na obtenção de um 

assento no Legislativo do continente. O partido recebeu 200 mil votos, 24% 

deles de eleitores com menos de 21 anos, segundo uma TV do país (GOLA, 

2009)64. 

  

                                            
62 SUNDE, Peter. Re-spectrial, 11 de maio de 2009. Página fora do ar, mas disponível através do 
WebArchive <http://web.archive.org/web/20090521203031/http://blog.brokep.com/2009/05/11/re-
spectrial/> 
Acesso em 10 de outubro de 2011 
63 “Julgamento do Pirate Bay termina na Suécia; defesa diz que processo é ilegal”. Folha de São Paulo, 4 
de março de 2009. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u529150.shtml> Acesso em 10 de 
outubro de 2011 
64 GOLA, João Augusto. “Piratas organizados: VITÓRIA!”. RRAURL,10 de junho de 2009. Disponível 
em <http://rraurl.com/cena/6534/Piratas_organizados_VITORIA> Acesso em 11 de outubro de 2011 
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5 UM BREVE HISTÓRICO DOS VEÍCULOS ANALISADOS 

 

Entre os veículos brasileiros que noticiaram e comentaram o julgamento 

e a trajetória do Pirate Bay em todo o ano de 2009 estão os dois que compõe a 

análise desse estudo: o jornal Estado de São Paulo e o blog BaixaCultura. 

Apesar de terem em comum o fato de serem veículos com forte presença na 

Internet, possuem linhas editoriais bastante diferentes.  

Também se diferenciam quanto ao próprio tamanho e influência, já que o 

Estadão pertence a um grupo midiático chamado Grupo OESP (O Estado de 

São Paulo, também conhecido simplesmente como Grupo Estado), integrado 

pelo Jornal da Tarde, a Agência Estado, a rádio Estadão ESPN, a rádio 

Eldorado Brasil 3000, a OESP Mídia - que, entre outras atividades, é uma 

editora de listas telefônicas revistas e guias setoriais de mercado da cidade de 

São Paulo - e o canal ESPN Brasil, administrada em parceria com a Disney & 

ESPN Media Networks. 

O jornal O Estado de São Paulo - muito conhecido pela alcunha 

“Estadão” - foi fundado em 4 de janeiro de 1875, com o nome A Província de 

São Paulo, nome que mudaria para o atual em 1890, por ocasião da mudança 

de nomenclatura das unidades da recém proclamada República. A publicação 

se destacou por ser pioneira em vendas avulsas no Brasil, que eram realizadas 

principalmente pelo imigrante francês Bernard Gregoire, que anunciava as 

vendas do periódico a cavalo e com uma corneta - pelo feito, Gregoire acabou 

por se tornar símbolo do jornal até a atualidade.  

Desde seus primórdios, o jornal já mostrou comprometimento e 

posicionamento político, ao se aliar às causas republicanas e apoiar grupos 

abolicionistas. Sua tiragem inicial era de 2 mil exemplares, um número 

relativamente grande para uma cidade com 30 mil habitantes, e rapidamente 

aumenta para 18 mil antes da virada do século. 

Em 1902, Júlio Mesquita, redator da publicação desde 1895 e genro 

de José Alves de Cerqueira César, um dos 16 fundadores do periódico, se 

torna o único proprietário do jornal, e marcou mais uma era de oposição ao 
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sistema político e principalmente ao modo como eram conduzidas as eleições 

da época, com voto aberto e ampla manipulação. Essa oposição ocorreu 

durante todo o período denominado "República Velha", que durou até 1930.  

Ao seguir essa linha, o jornal apoiou a candidatura de Ruy Barbosa, no 

que ficou conhecido como “Campanha Civilista”, em oposição ao candidato 

oficial, o militar Hermes da Fonseca. Em 1924, Júlio Mesquita foi preso após a 

Revolução da época ocupar São Paulo por quase um mês. Seis anos depois, o 

jornal apoiaria a candidatura de Getúlio Vargas e a "Aliança Liberal", ao mesmo 

tempo em que alcançou a tiragem de 100 mil exemplares. 

Em 1932, em outro envolvimento direto do jornal com grupos políticos, a 

direção do Estadão se aliou ao Partido Democrático na articulação da 

Revolução Constitucionalista, que se inicia em 9 de julho. Os revolucionários 

buscavam o fim do regime ditatorial de Getúlio Vargas e a redação de um texto 

constitucional. Mas os revolucionários perdem e Júlio Mesquita Filho, junto com 

Francisco Mesquita, é preso e expatriado para Portugal, em outubro. Mesmo 

com a derrota, os constituintes conseguem seus objetivos no ano seguinte, 

após Getúlio Vargas nomear Armando Salles interventor federal em São Paulo.  

Salles era genro de Júlio Mesquita (o pai), o que é particularmente 

vantajoso para os Mesquita, que podem retornar de Portugal para o Brasil. 

Salles também coloca como condição para aceitar o cargo - além de anistia 

aos revoltosos - uma Assembleia Constituinte, o que é aceito por Vargas. 

Foi nos anos 50 que o jornal estabeleceu editorialmente seu "apoio à 

democracia representativa e à economia de livre-mercado". Assim como 

a Folha de São Paulo, seu maior concorrente direto, o Estado de São 

Paulo apoia o Golpe Militar, "que depôs o presidente João Goulart ao constatar 

que o mesmo já não tinha autoridade para governar"65. Porém, de forma 

diferente da Folha de São Paulo, o veículo não chegou a emprestar carros de 

entrega de jornais para torturadores recolherem vítimas nas ruas, e em 13 de 

dezembro de 1968 a edição do dia de O Estado de São Paulo é apreendida em 

razão da recusa de Mesquita Filho em retirar das páginas da publicação o 

                                            
65 Resumo histórico do Grupo Estado. O Estado de São Paulo. Disponível em  
<http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti5.htm> Acesso em 3 de novembro de 2011 
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editorial "Instituições em Frangalhos", em que descortina o modo como o 

governo se tornou uma ditadura. Em razão dessa resistência, a redação do 

jornal passou a contar com a presença de censores enviados direto da Polícia 

Federal, situação que permaneceria até a distensão da ditadura militar, em 

1975, comandada por Ernesto Geisel. 

Mesmo com a forte presença da censura, o Grupo cresce e se 

diversifica, e em janeiro de 1970 é fundada a Agência Estado e em 1972 é a 

vez da Rádio Eldorado. Em maio de 2000 o Grupo Estado expandiu sua 

operação na Internet, ao fundir os sites da Agência Estado, O Estado de S. 

Paulo e Jornal da Tarde no portal Estadao.com.br, que três anos depois se 

consolidaria como o portal jornalístico em tempo real mais acessado do 

Brasil66. 

Não demorou muito para o portal se envolver em uma polêmica, após a 

divulgação de campanha publicitária que em 2007 comparou blogueiros a 

macacos, divulgada justamente quando os blogs experimentavam uma franca 

ascensão e os jornais eram questionados, o que gerou uma grande 

repercussão negativa, principalmente nas redes sociais. 

A campanha foi produzida pela agência Talent, e em seu vídeo principal, 

um internauta diz acessar o “blog do Bruno” para obter informações de 

economia, até que é mostrado um chimpanzé em um laboratório e uma 

narração que diz que o “Bruno é genial”, pois copia textos e os espalha pela 

rede. Como resposta a polêmica, a agência disse que a campanha “expõe, de 

maneira bem-humorada, os riscos de consultas a sites na internet, e divulga as 

novidades do site do jornal"67. 

Ficou subentendido que a campanha não ataca a mídia blog em si, pois 

o portal do Estadão possui uma série de blogs dentro de suas páginas, mas 

sim da informação apurada e publicada por não-profissionais, o que para a 

direção do jornal desmerece a classe jornalística, pois é uma informação de 

                                            
66 História do Grupo Estado disponível em página interna do portal. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/historico/index.htm> Acesso em 3 de novembro de 2011 
67

 INAGAKI, Alexandre Estadão contra os blogs?, 10 de agosto de 2007. Disponível em 
<http://www.interney.net/blogs/inagaki/2007/08/10/estadao_contra_os_blogs/> Acesso em 25 de 
novembro de 2011  
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natureza “arriscada”. De qualquer forma, a campanha demonstrou a posição do 

Grupo Estado com relação à mídia independente. 

Já em junho de 2009, o desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), proibiu tanto o jornal o Estado 

de São Paulo e o portal Estadão de publicarem informações da Operação 

Faktor, que investigava o envolvimento do empresário Fernando Sarney, filho 

do presidente do Senado, José Sarney, com desvio de dinheiro na campanha 

de Roseana Sarney na disputa pelo governo do Maranhão em 2006. 

A direção do jornal deu especial destaque ao caso, e colocou um ícone 

em seu portal que relatava estar “sob censura”, juntamente com a contagem 

dos dias desde a decisão do desembargador. O ato do desembargador foi 

repudiado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Nacional 

dos Jornais, e a defesa do Grupo Estado comparou a decisão ao Ato 

Institucional nº 5, que durante o regime militar, instaurou a censura prévia nos 

veículos de comunicação.  

O Estadão demonstrou uma série de ligações entre o desembargador 

Dácio Vieira e família Sarney, ressaltando como ele “é do convívio social da 

família Sarney”68, e ainda frisou que “o pedido de Fernando Sarney chegou ao 

desembargador na quinta-feira, no fim do dia. E pela manhã desta Sexta-feira a 

liminar havia sido concedida pelo magistrado”69. 

Recentemente, durante as eleições presidenciais de 2010, o jornal 

envolveu-se em outra polêmica após demitir a colunista Maria Rita Kehl, após a 

publicação do texto "Dois Pesos..."70. O argumento da psicanalista e ensaísta 

tinha como principal função desconstruir e refutar várias mensagens de email 

que circulavam pelo país e desqualificavam o voto daqueles pertencentes às 

chamadas classes C, D e E, que são beneficiadas por programas sociais do 

                                            
68 Juiz que determinou censura é próximo de Sarney e Agaciel. O Estado de São Paulo Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,juiz-que-determinou-censura-e-proximo-de-sarney-e-
agaciel,411757,0.htm> Acesso em 22 de novembro de 2011 
69 Justiça censura Estado e proíbe informações sobre Sarney. O Estado de São Paulo. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-censura-estado-e-proibe-informacoes-sobre-
sarney,411711,0.htm> 
70 KEHL, Maria Rita. Dois pesos. O Estado de São Paulo, 02 de outubro de 2010. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dois-pesos,618576,0.htm> Acesso em 3 de novembro de 
2011 
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governo. Em entrevista a Terra Magazine, após a demissão, Kehl afirmou que 

foi demitida por um "delito de opinião". 

 

Fui demitida pelo jornal o Estado de S. Paulo pelo que consideraram 
um "delito" de opinião (...) Como é que um jornal que anuncia estar 
sob censura, pode demitir alguém só porque a opinião da pessoa é 
diferente da sua? (KEHL, 2010)

71
 

 

A direção do jornal, na figura do seu diretor Ricardo Gandour em 

entrevista também a Terra Magazine, afirmou que não existiu qualquer 

demissão, pois o modo com que agem com os colunistas envolve 

revezamentos e mudanças. No final, Gandour classificou que a coluna de Kehl 

foi "forte", mas que ela foi dispensada de suas obrigações para com o jornal 

porque "o foco da sua coluna deveria ser outro (...), a psicanálise"72. 

Em 25 de setembro de 2010, pouco antes do episódio, o jornal 

consolidou sua posição política conservadora, ao publicar o editorial "O mal a 

evitar", em que acusa o presidente Lula de estar a frente de uma "escandalosa 

deterioração moral" de seu governo. No mesmo texto, o jornal confirma seu 

apoio a José Serra, 

 

não apenas pelos méritos do candidato, por seu currículo exemplar 
de homem público e pelo que ele pode representar para a 
recondução do País ao desenvolvimento econômico e social pautado 
por valores éticos. O apoio deve-se também à convicção de que o 
candidato Serra é o que tem melhor possibilidade de evitar um 

grande mal para o País73. 

 

                                            
71 Maria Rita Kehl: "Fui demitida por um 'delito' de opinião". Terra Magazine, 7 de outubro de 2010. 
Disponível em  
<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4722228-EI6578,00-
Maria+Rita+Kehl+Fui+demitida+por+um+delito+de+opiniao.html> Acesso em 3 de novembro de 2011 
72 Diretor do Estadão: "Não houve censura a Maria Rita Kehl". Terra Magazine, 7 de outubro de 2010. 
Disponível em  
<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4722596-EI6578,00-
Diretor+do+Estadao+Nao+houve+censura+a+Maria+Rita+Kehl.html> Acesso em 3 de novembro de 
2011 
73 Editorial: O mal a evitar. O Estado de São Paulo, 25 de setembro de 2010. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,editorial-o-mal-a-evitar,615255,0.htm> Acesso em 3 de 
novembro de 2011 
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O editorial marcou mais um alinhamento político do jornal feito de forma 

claramente explicitada em suas páginas, o que é de suma importância devido a 

grande influência do jornal, tido por várias pesquisas com o segundo mais 

importante do Brasil, só atrás da Folha de São Paulo74. O problema, é quando 

esse tipo de alinhamento extrapola os limites da opinião editorial e adentra as 

páginas noticiosas, o que ocorre com razoável frequência em grandes veículos 

de informação brasileiros.  

O blog BaixaCultura já nasceu na Era da Informação, como uma página 

de divulgação e debate de conceitos, notícias, ideias e acontecimentos ligados 

a cultura livre e contracultura digital - um termo aparentemente contraditório, 

mas válido sob o ponto de vista da existência de uma ordem dominante dentre 

o cerne da cultura da Internet. O blog foi fundado em 2008 pela dupla de 

jornalistas e pesquisadores Reuben da Cunha Rocha e Leonardo Feltrin 

Foletto, no intuito de abrigar e discutir conteúdos relacionados a download, 

pirataria, copyleft, contracultura, produção independente, Contra-Indústria e 

cópia livre - boa parte desses conceitos nascidos ou revividos durante a 

popularização da Internet.  

Dentro das páginas do blog existe o  Baixa TV 

(http://baixacultura.org/baixatv), uma página com vídeos relacionados aos 

temas editoriais do blog; e a Biblioteca, que reúne ensaios e pesquisas 

acadêmicas sobre cultura livre. Além dessas iniciativas, o blog mantém uma 

mostra de vídeo independente chamada  ciclo “copy, right?” e estreará no início 

de 2012 o Selo, que contará com publicações impressas dos principais textos 

do blog. 

O nome do blog deriva de um rótulo que diferencia - de forma arbitrária, 

sob a ótica de alguns - diferenças básicas entre a cultura produzida de forma 

artística, quase filosófica, que se torna uma espécie de cânone universal, o que 

naturalmente não significa que se trate de uma produção inquestionável. Já a 

baixa cultura é quase folclórica, é oriunda de uma população, e não de uma 

empresa que a diz representa-la. É justamente aí que se deve diferenciar a 

                                            
74 Folha é o jornal mais influente, diz pesquisa. Folha de São Paulo, 6 de maio de 2011. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/912240-folha-e-o-jornal-mais-influente-diz-pesquisa.shtml> 
Acesso em 3 de novembro de 2011 
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baixa cultura - tida como verdadeiramente popular - da cultura produzida para 

consumo, com pretensões unicamente comerciais e de massa, comumente 

denominada de “cultura pop”. De forma simples, a baixa cultura é aquela 

nascida do povo de forma espontânea e não imposta ou vendida a ele. 

E com as novas ferramentas tecnológicas de comunicação e produção 

cultural, o mundo viu nascer uma nova forma de baixa cultura, participativa, 

onde uma música poderia ser iniciada no Brasil e terminada na Tailândia. Ou a 

possibilidade da criação de colagens de filmes sobrepostos - o chamado 

processo de cut-up. É desse tipo de manifestação que trata o blog. 
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6 O PIRATE BAY NO JORNAL ESTADO DE SÃO E NO BLOG 

BAIXACULTURA 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar a forma pelo qual o 

site Pirate Bay foi retratado em dois veículos de comunicação de natureza 

distinta - um jornal de grande porte e um blog especializado no tema 

compartilhamento -, aliado a uma ampla contextualização histórica e social, 

tanto dos primórdios do estabelecimento das primeiras leis de direitos autorais, 

quanto dos principais movimentos da chamada cultura livre75, em conjunto com 

a descrição das técnicas e linguagens utilizadas por cada mídia. Por esse 

motivo, ela se encaixa na classificação de pesquisa exploratória com relação a 

seus objetivos, pois tem como meta “o desenvolvimento e apuro das hipóteses 

(...) em consistência com a realidade” (PIOVESAN, 1995). 

E também é uma pesquisa Explicativa, por também pretender “identificar 

os fatores que contribuem para a ocorrência e o desenvolvimento de um 

fenômeno” (GONSALVES, 2007, p. 67), no caso, o compartilhamento e seu 

retrato na mídia jornalística brasileira, seja ela no estabelecido modelo 

empresarial, ou que parta de uma iniciativa independente. 

 

6.1 METODOLOGIA 

 

Quanto à relação metodológica da pesquisa com seus procedimentos de 

coleta, ela se classifica como um Estudo de Caso, que objetiva estudar a forma 

como o Pirate Bay esteve presente no jornal Estado de São Paulo e no 

blog BaixaCultura. O Estudo de Caso aqui se aplica por facilitar o entendimento 

de um fenômeno à luz de seu contexto histórico-social, principalmente quando 

não exaustivamente estudado em época anterior, como é a situação do objeto 

dessa análise. Como afirma Yin, um estudo de caso “investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

                                            
75Movimento não necessariamente organizado que defende o direito universal de distribuição e 
modificação de obras culturais. DOMINGUES, Diana. Softwares sociais: o autor como produtor de 
ciberativismo.  Universidade Tuiuti do Paraná, 2009. Disponível em 
 <http://www.compos.org.br/data/biblioteca_169.pdf> Acesso em 25/05/2011 
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limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 

2005, p. 32). 

O período estudado compreende todo o ano de 2009, quando os 

fundadores do Pirate Bay foram julgados e condenados por uma corte sueca. À 

época, o julgamento foi transmitido ao vivo em várias redes de TV europeia e 

sites ligados ao assunto, o que amplificou ainda mais o impacto dos relatos nas 

redes noticiosas mundiais. Em conjunto com esse levantamento dessas 

informações, buscamos compreender a forma como esses fatos foram 

noticiados, relacionando a cultura do jornalismo, a linha editorial dos veículos 

analisados, e quais aspectos da notícia foram destacados e quais foram 

minimizados. As fontes de empíricas foram textos do jornal Estado de São 

Paulo em sua versão online presentes no portal Estadao.com.br e textos 

postados no blog BaixaCultura, o que classifica a pesquisa como Documental, 

segundo as fontes de informação dela. 

Como requisito para uma boa pesquisa documental que pretende 

configurar-se como um Estudo de Caso, deve-se atentar para a qualidade das 

fontes pesquisadas. O jornal Estado de São Paulo é o segundo em circulação e 

influência entre as empresas do Brasil76, além de adotar um posicionamento 

que, dentro do espectro político brasileiro, é considerado conservador. Já o 

blog BaixaCultura é o mais importante blog brasileiro que trata do tema 

compartilhamento, e já foi referenciado em veículos importantes como 

o Overmundo77, e a revista O Grito!78. 

A natureza dos dados é qualitativa e revela que a pesquisa “preocupa-se 

com a compreensão e interpretação de um fenômeno” (GONSALVES, 2007, p. 

69), e busca compreender o posicionamento dos citados veículos de 

comunicação em relação ao compartilhamento, em especial, ao Pirate Bay. 

Entendemos que uma pesquisa quantitativa iria limitar essa análise do ponto de 

                                            
76 Os dados são de uma pesquisa de abril de 2011 do Grupo Máquina, que ouviu 262 executivos de 94 
empresas. Fonte: Brasil Econômico. Disponível em: 
<http://www.brasileconomico.com.br/noticias/brasil-economico-e-o-6-jornal-mais-influente-diz-
pesquisa_101382.html> Acesso em 25/05/2011 
77  “O escritor coletivo” < http://www.overmundo.com.br/overblog/o-escritor-coletivo> Acesso em 
25/05/11; “Introdução ao copyleft” <http://www.overmundo.com.br/overblog/introducao-ao-copyleft> 
Acesso em 25/05/11 
78 <http://www.revistaogrito.com/page/assunto/baixa-cultura/> Acesso em 25/05/11 
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vista da profundidade da análise do conteúdo de cada veículo, o que 

ocasionaria um resultado superficial dos objetivos propostos pelo estudo. 

 

6.2 METODOLOGIA E COLETA DAS FONTES EMPÍRICAS 

 

Para se alcançar esses objetivos, usamos como ferramenta a análise de 

conteúdo, que "pode ser entendida como um conjunto de instrumentos 

metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados. É também uma das técnicas mais comuns na 

investigação empírica realizada pelas ciências humanas e sociais" (MEDINA, 

1999, p. 112).  

Para isso, estabelecemos ferramentas e rotinas de pesquisa básicas 

para fazer o levantamento das notícias - fontes primárias - a serem analisadas 

nos dois veículos. O primeiro passo foi definir o estudo apenas das notícias 

publicadas em 2009 e no ambiente online (excluímos das nossas fontes os 

blogs pessoais presentes no portal do jornal), o que elimina da nossa análise 

qualquer notícia eventualmente publicada exclusivamente no jornal impresso O 

Estado de São Paulo. Mas essa restrição previamente estabelecida acabou por 

não eliminar do trabalho qualquer notícia publicada, já que em um contato com 

um administrador do departamento de Arquivo do Grupo OESP, fomos 

informados que as notícias que citam o Pirate Bay estão igualmente 

disponíveis na Internet e no meio impresso. Contudo, não pesquisamos o 

arquivo físico da publicação para atestarmos a veracidade dessa afirmação. 

Para selecionar as notícias que foram usadas na análise, utilizamos três 

ferramentas e métodos que se complementam e serviram como prova da 

eficácia de outro. O primeiro método foi utilizar a busca interna do jornal, 

através da caixa inserida na página do Estadão, que gerou o link 

"http://www.estadao.com.br/busca/pirate%20bay#topobusca". O segundo foi 

através de uma página interna do portal Estadão que separa todo o conteúdo 

da publicação em tópicos; o que no caso do Pirate Bay gerou o seguinte 

link: http://topicos.estadao.com.br/pirate-bay. E o terceiro método foi o uso de 
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um parâmetro do Google que realiza buscas internas em qualquer site 

escolhido; bastou colocar o assunto da busca e logo a frente a indicação que a 

pesquisa deveria ser feita somente no site do Estado de São Paulo, através da 

indicação "pirate bay site:http://www.estadao.com.br/"79. Já para selecionar as 

notícias do BaixaCultura usamos a busca interna do próprio blog e o sistema 

de parâmetros do Google, já citado acima.  

Durante a coleta de dados do Estadão houve o problema de que em 

quatro notícias listadas - "PirateBay: a reação das 'majors'”, "Não serei preso. 

Venceremos no final', "Sob risos, indústria depõe no julgamento do PirateBay" 

e "PirateBay transforma julgamento em espetáculo" - nas buscas 

redirecionavam para uma página que nada tinha a ver com o título das 

matérias - a notícia se chama "E agora, lan house?"80.  

Para obter o texto integral dessas matérias, tentamos contato com o 

arquivo do Grupo Estado no dia 25 de agosto de 2011, mas fomos informados 

que toda a estrutura arquivada passava por reestruturação, o que impedia que 

fosse acessado por qualquer pessoa física. No mesmo contato, o responsável 

pelo Arquivo informou que a direção do portal não identificou nenhum tipo de 

erro, mesmo com as provas que tínhamos mandado para o email do 

correspondente. Tentamos então o Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

que contatamos no dia posterior, mas ele estava em reforma, e a previsão é 

que levaria três meses para que se completasse. Dessa forma, usamos outras 

ferramentas para obter as notícias que apresentavam problemas de 

redirecionamento.  

                                            
79 A URL resultante de tal parâmetro é a seguinte: <http://www.google.com/search?client=opera&rls=pt-
BR&q=pirate+bay+site:http://www.estadao.com.br/&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-
8&channel=suggest#q=pirate+bay+site:http://www.estadao.com.br/&hl=pt-
BR&safe=off&client=opera&rls=pt-BR&channel=suggest&prmd=ivns&ei=uvVPTqf5H-
nL0QGs9tD3Bg&start=10&sa=N&filter=0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=6f9245bba4f16de1&biw=1242
&bih=654> 
80 Os endereços das matérias são os seguintes: PirateBay: a reação das 'majors' 
<http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia%20link,piratebay-a-reacao-das-majors,1394,0.htm>; 
'Não serei preso. Venceremos no final' 
<http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia%20link,nao-serei-preso-venceremos-no-
final,2821,0.htm>; Sob risos, indústria depõe no julgamento do PirateBay 
<http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia%20link,sob-risos-industria-depoe-no-julgamento-do-
piratebay,1442,0.htm>; e PirateBay transforma julgamento em espetáculo 
<http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia%20link,piratebay-transforma-julgamento-em-
espetaculo,1582,0.htm>, que direcionaram para a matéria “E agora, lan house?” 
<http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia%20link,e-agora-lan-house,3507,0.htm> 
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A ferramenta principal foi o site Web Archive (http://web.archive.org/), 

que tem um gigantesco arquivo que acessa versões antigas de milhões de 

sites da Internet. Ao colocar os links do Estadão que desejava obter uma 

versão antiga, o site me retornou as páginas que buscávamos e pude inclui-las 

em nosso banco de dados. Para confirmar que as matérias capturadas 

estavam corretas, utilizamos um antigo sistema de busca interno do portal 

do Estadão (http://busca.estadao.com.br/busca/arquivo/2009-03-02) que 

separa o conteúdo noticioso por blocos mensais e anuais e possui uma 

pequena prévia de cada matéria, que foram comparadas com os textos obtidos 

através do Web Archive, o que acabou por reafirmar a veracidade dos textos 

capturados.  

Para capturar as notícias para o estudo, utilizamos o software Evernote, 

que serve para selecionar e salvar trechos de sites e realizar anotações 

diversas. O método que o programa utiliza consiste na armazenagem de 

trechos de página das Internet selecionados previamente pelo usuário do 

software. As capturas são armazenadas no programa localizado no 

computador e na conta do usuário na Internet; sendo que as duas partições 

são sincronizadas em tempos predeterminados pelo usuário. Esses bancos de 

dados capturados podem ser acessados a qualquer momento de qualquer 

computador e até por celulares, mediante a entrada do login e senha 

correspondentes. Munidos dessas ferramentas técnicas, conseguimos realizar 

a coleta e captura de todas as fontes primárias a serem analisadas.  

 

6.3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

 

A importância de tal estudo se deriva da capacidade que a mídia - aqui 

representada pelo Jornalismo, especialmente o de grande alcance - tem de 

representar o sentido da realidade, e até de manter as massas populacionais 

sob o sentido produzido pelas notícias publicadas (BAUDRILLARD, 1985). 

Para entender os efeitos que a comunicação, especialmente a mídia de massa, 

alcança, em 1928, o sociólogo William Thomas formulou o teorema que foi 
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batizado com seu nome, que basicamente dizia que "Aquilo que as pessoas 

assumirem como verdadeiro, mesmo não o sendo, tem consequências 

verdadeiras" (THOMAS, 1928, p. 572).  

Essa premissa buscou explicar reações do público após um 

entendimento subjetivo de cada componente publicado em veículos de 

comunicação. Tais reações, segundo o próprio Thomas (1928), são ainda mais 

vívidas quando a comunicação é provinda de um documento impresso, o que 

"amplia a sua credibilidade e sua perpetuação histórica". Essa ideia de que os 

documentos - o que também inclui os que possuem a capacidade de produzi-

los e distribui-los - possuem um maior poder de produção de sentido está em 

conformidade com o pensamento de Cellard (2008), que atesta sobre a 

importância da informação documentada, principalmente de forma impressa. 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade  dos vestígios da atividade humana em determinadas 
épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o 
único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado 
recente (CELLARD, 2008, p. 295). 

 

Diferentes veículos causam efeitos diferentes em seu público, 

principalmente se levarmos em conta sua própria natureza. Enquanto a mídia 

impressa - mesmo com sua importância colocada em xeque com a 

popularização dos sistemas internéticos, que são capazes de noticiar com 

muito mais rapidez e agilidade, a custos muitíssimos menores - é geralmente 

operada por grandes veículos pertencentes a grupos comunicacionais, muito 

por seus custos operacionais serem elevados, o que naturalmente passa uma 

maior ideia de credibilidade frente ao público; sites e portais online são 

encarados como possuindo uma menor credibilidade, graças às facilidades por 

trás da criação de veículos inseridos na Internet.  

Entretanto, tal modelo de certificação, está em um momento de 

mudança, como afirma Castilho (2002): 
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O modelo atual de certificação de veracidade já não funciona mais. O 
problema é causado pela falta de controles mais rígidos na produção 
das notícias, enquanto os blogueiros e pesquisadores de novas 
mídias acreditam que a questão é mais complexa, pois, segundo 
eles, estaria havendo uma substituição de padrões de credibilidade 
fixados por grupos restritos de pessoas, em benefício de percepções 
coletivas (CASTILHO, p. 2). 

 

Durante o processo de análise, levamos em conta as diferenças na 

forma de construção de conteúdo dos dois veículos. Enquanto o Estadão é um 

jornal que vê seu papel como informativo, que geralmente deixa as conclusões 

para o público, o BaixaCultura é um blog opinativo, que busca fomentar 

debates e se põe como uma voz alternativa ao posicionamento dos maiores 

veículos midiáticos em relação ao tema compartilhamento.  

Muitas vezes, o BaixaCultura escreve sobre temas opostos ao 

posicionamento do próprio blog, o que se conclui que o texto em si já é um 

debate, já que a temática obriga o autor da matéria a buscar argumentos 

contrários aos apresentados pela temática da própria escrita. Logicamente que 

essa é uma diferenciação generalista e que classifica unicamente a maior parte 

do conteúdo dos dois veículos, e não sua totalidade. O Estadão possui 

diversas matérias que analisam e opinam sobre os desdobramentos das 

notícias publicadas em suas páginas - impressas ou online - e 

o BaixaCultura tem uma seção que linka notícias publicadas em outros 

veículos com temas afins à linha editorial do blog, chamada "Notícias no Front 

BaixaCultural". Dessa forma, para um estudo equilibrado, buscamos analisar 

em conjunto os textos dos dois veículos que tratam de temas similares.  

Ao todo, foram reunidos 30 textos, 15 do BaixaCultura e 14 do Estadão, 

que se somam a um texto extra do BaixaCultura datado de 19 de dezembro de 

2008 que decidimos incluir no nosso estudo. Todos os textos do Estadão estão 

publicados na seção "Link", que é o caderno de tecnologia da publicação - que 

também se dedica a estudar a influência cultural da tecnologia na sociedade -, 

enquanto o conteúdo do BaixaCultura foi dividido entre análises mais longas 
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(11) e textos inseridos na seção "Notícias do Front BaixaCultural" (5), uma área 

do site com links e breves comentários de notícias.  

Após esse levantamento, decidimos retirar os textos que não tinham 

o Pirate Bay como assunto principal, o que resultou no corte de oito notícias 

do BaixaCultura - "De quem é a música?", "O lobby antipirataria e sua origem", 

"Notícias do Front Baixacultural (15)", "Notícias do Front Baixacultural (17)", 

"Notícias do Front Baixacultural (18)", "Notícias do Front Baixacultural 

(19)", "De quem é a música?" e "Ciclo copy, right?" - e três do Estadão - "Site 

volta a operar", "Partido pró-pirataria na web ganha vaga no Parlamento da UE" 

e "Piratas da web concorrem ao Parlamento". Com essa mudança, o número 

total de matérias que integraram a análise foi 19, conforma a TABELA 1. 

Data Veículo Nome da matéria 

19 de dezembro de 2008 BaixaCultura A Ilusão do Direito autoral 

16 de fevereiro de 2009 Estadão Suécia julga ação contra maior site de 

pirataria do mundo 

23 de fevereiro Estadão PirateBay transforma julgamento em 

espetáculo 

26 de fevereiro Estadão Gravadoras teriam perdido mais de 30% 

em vendas desde 2001 

2 de março BaixaCultura O Julgamento 

2 de março Estadão Sob risos, indústria depõe no julgamento 

do PirateBay 

11 de março BaixaCultura Por enquanto nada decidido 

17 de abril Estadão The Pirate Bay é condenado por violar 

propriedade intelectual 

17 de abril BaixaCultura Condenados 

18 de abril BaixaCultura Roube este filme legendado 

20 de abril Estadão PirateBay: a reação das ‘majors 

28 de abril Estadão Advogados do Pirate Bay pedem 

anulação de julgamento 

1 de maio BaixaCultura As confusões de uma indústria da pesada 

4 de maio BaixaCultura Notícias do Front Baixacultural (20) 

24 de junho Estadão Ajudaria a criar um PirateBay brasileiro 

30 de junho Estadão Não serei preso. Venceremos no final 
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7 de julho BaixaCultura A semana (já) foi de movimento 

25 de agosto Estadão Segundo o Pirate Bay, o fim da linha está 

distante 

21 de dezembro BaixaCultura Roube Este Filme I e II no ciclo copy, 

right? 

 

Tabela 1 

Relação das matérias analisadas 

 

Para alcançarmos uma análise abrangente da construção de todos os 

textos, selecionamos três ferramentas principais que direcionaram o estudo: 

Fontes, Descrição e Debate. No caso específico do Estadão, identificaremos se 

a notícia foi escrita por algum jornalista da redação do jornal, ou foi adquirida 

de alguma agência de notícias ou veículo jornalístico internacional, por 

entender que, mesmo colocada integralmente no jornal, tais notícias podem 

refletir posicionamentos diferentes daqueles assumidos pelo jornal.  

O quesito Fonte buscou identificar quais pessoas foram ouvidas e 

tiveram suas falas veiculadas no texto, seja de forma direta, indireta, parcial ou 

integral. Esse destaque se dá pela importância ímpar que as fontes adquiriram 

com a introdução da objetividade no jornalismo, o que isenta o profissional 

jornalístico da responsabilidade do que descreve seu próprio texto informativo 

(PEREIRA, 2006). Cabe ao repórter selecionar as melhores fontes na visão 

dele para obter informações que atestem a veracidade do que é afirmado nas 

matérias.  

O problema é que mesmo com um trabalho criterioso de seleção de 

fontes, as informações obtidas nem sempre são claras ou verídicas, já que as 

declarações delas também estão submetidas a preconceitos, e o resultado é 

que as declarações de fontes às vezes não passam de especulações e pontos 

de vistas sem fundamento, que após a edição dos jornalistas responsáveis, se 

tornam verdades praticamente incontestáveis (PEREIRA, 2006). Assim, muitas 

vezes as falas das fontes são usadas apenas como um artifício para exprimir a 

posição do jornal com relação ao assunto. 
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Por esse motivo, a análise buscou ser o mais criteriosa possível na 

identificação das fontes - se foram usadas ou não - e no estudo das suas 

declarações, bem como buscou entender como as declarações delas se 

enquadram com o assunto abordado na matéria. 

Já o quesito Descrição envolveu a identificação do contexto em que está 

inserido na matéria, já que um dos principais desafios do jornalismo é a 

produção de narrativas que resistam aos obstáculos do espaço-tempo. Essa 

dicotomia é expressa no conflito entre o elemento tempo com o elemento 

espaço, o que resulta na compressão de informações (PEREIRA, 2006). Esses 

desafios se manifestam com a necessidade de entendimento do contexto de 

um período histórico, baseado em um conjunto informacional que é a soma do 

conhecimento - científico ou fruto da "sabedoria popular" - de um período 

histórico, descrito no termo zeitgeist81, ou espírito "intelectual de uma época".  

Dentro do assunto compartilhamento, a opinião generalizada por grupos 

econômicos e muitas campanhas é que compartilhar arquivos é um crime 

equivalente ao roubo, já que no entender desses agentes sociais, todos os que 

fazem o download de um arquivo protegido por direitos autorais 

automaticamente deixaram de comprar o mesmo produto em lojas 

legalizadas. Dentro da análise, buscamos identificar se a Descrição do contexto 

presente em todos os textos foi realizada com os elementos necessários para 

uma ampla compreensão. 

Já o conceito Debate exprime a ideia básica do jornalismo como um 

meio onde os dois lados de uma questão devem ser ouvidos, já que "o 

levantamento de uma informação depende do compromisso do repórter com 

a visão plural de cada fenômeno ocorrido". Para se alcançar esse objetivo 

comunicacional, o jornalista deve ter consciência da fragilidade da própria 

apuração realizada por ele, bem como a necessidade do público que receberá 

a apuração de ter "um chão sólido para posicionar-se" (PEREIRA, 2006, p. 72). 

                                            
81Conjunto de opiniões que dominam um momento específico da história e que, sem que nós nos 
apercebamos – de modo inconsciente, determinam o pensamento de todos os que vivem num determinado 
contexto. O Zeitgeist não apenas caracteriza e descreve, mas também determina e controla a conduta das 
sociedades humanas num tempo e num lugar específico. 
Fonte: Curso de Introdução à Historiografia da Psicologia: Disponível em  
<http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos02/brozek02.htm> Acesso em 8 de novembro de 2011 
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Deriva daí o fato de ser importante que hajam declarações divergentes dentre 

as fontes ouvidas, mesmo que o objetivo do texto seja analítico e não 

meramente informacional. 

 

6.4 ANÁLISE DOS TEXTOS SELECIONADOS 

 

O primeiro texto analisado foi publicado pelo BaixaCultura, em 19 de 

dezembro de 2008, com o título "A ilusão da propriedade intelectual" . O 

objetivo da matéria é contrariar juridicamente o posicionamento de que "o 

exercício do copyright é algo benéfico e inquestionável" - o que é uma 

contraposição a afirmação vigente, de que esses mesmos direitos são 

benéficos para o desenvolvimento artístico. Para alcançar esse objetivo, o texto 

utiliza como embasamento o artigo "A Ideologia da Propriedade Intelectual: a 

inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor" (2006), 

de autoria de Túlio Vianna, que serve como principal fonte.  

Túlio é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do 

Paraná, além de ser defensor da flexibilização dos direitos autorais e do 

software, como mostrou em seu artigo intitulado "Por uma nova política de 

direitos autorais para a América Latina"82, onde argumenta que a política 

internacional de comércio de software proprietário é um entrave a efetivação do 

direito econômico.  

O texto faz uso da linha de pensamento que afirma que somente os 

bens que podem ter escassez gerada são objetos de propriedade intelectual, o 

que exclui itens com abundância excessiva ou com impossibilidade de 

distribuição comercial, como o próprio ar. Para Túlio Vianna, a Internet é tão 

atacada e vítima de tantas iniciativas para drenarem o status de liberdade que 

ela possui pelo fato dela retirar a escassez das obras culturais, o que beneficia 

unicamente grandes empresas que comercializam esses produtos.  

                                            
82 Disponível na URL: 
<http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=47777&ida=47832> Acesso 
em 6 de novembro de 2011 



113 
 

Apesar de não ser diretamente o tema central da matéria, indiretamente 

o Pirate Bay é citado justamente como um vetor dessa transformação de 

escassez informacional com objetivos comerciais para uma abundância 

gratuita, o que explica também a descrição da matéria, inserida em uma época 

em que os sites "piratas" se fortaleceram devido ao rigor das ações penais 

perpetuadas contra os que se puseram a baixar arquivos protegidos por 

direitos autorais. O momento da publicação da matéria é importante, pois ela 

serviu como complemento para uma dupla de artigos intitulados "O erro da 

criminalização da pirataria"83, que buscaram uma compreensão de erros na 

interpretação da legislação vigente no que concerne aos direitos autorais.  

O texto pode ser encarado como atemporal, por não se valer de 

suportes factuais para sua publicação, e não se configurar como fato-padrão 

selecionável para se tornar uma versão jornalística (PEREIRA, 2006). É 

também opinativo e subjetivo, como grande parte da produção textual de blogs 

independentes, que se vale de "opiniões embasadas" (ou de uma seleção de 

argumentos) - aqui no caso representada pelo artigo de Túlio Vianna - para a 

criação de uma versão que geralmente difere das publicadas em grandes 

veículos de informação, o que pode ser chamado de uma contraversão 

(PEREIRA, 2006).  

Para o blog, a liberdade representada pela pirataria vai além da de obter 

coisas gratuitas e é muito mais uma "liberdade de filtrar conteúdo", de 

selecionar trechos e partes que mais interessam em uma obra intelectual, e até 

mesmo junta-la a partes de outras que interessam, que se conectam - a 

chamada "Cultura do Remix".  

Do ponto de vista opinativo do debate, o texto não confronta versões 

representadas por depoimentos de fontes, já que a própria matéria busca se 

posicionar contra o que eles consideram um erro de interpretação da legislação 

vigente - especialmente o artigo 184 do Código Penal brasileiro. Sob esse 

ponto de vista, o próprio artigo é a representação de uma opinião contrária 

dentro da matéria, já que ele é acessível publicamente - inclusive é linkado na 

                                            
83 Disponíveis nas duas seguintes URL: <http://baixacultura.org/2008/11/06/o-erro-da-criminalizacao-da-
pirataria-1/> e <http://baixacultura.org/2008/11/10/o-erro-da-criminalizacao-da-pirataria-2/> Acesso em 
12 de novembro de 2011 
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matéria - e qualquer um com interesse pode acessa-lo para lê-lo e fazer 

conclusões próprias. 

A segunda matéria foi publicada 16 de fevereiro, no Estadão, e intitulada 

"Suécia julga ação contra maior site de pirataria do mundo", cuja autoria é 

da BBC Brasil84. A parceria entre a BBC Brasil e o jornal o Estado de São 

Paulo foi assinada em 27 de outubro de 2000, conforme anuncia a notícia 

"Estadao.com.br e BBC assinam parceria", publicada no site da Agência 

Estado85, e permite ao Grupo Estado selecionar publicações presentes no 

veículo britânico para "oferecer conteúdo diferenciado na cobertura 

internacional". Como existe a possibilidade de seleção de conteúdo de acordo 

com as necessidades da direção editorial da publicação, entende-se que 

o Estadão seleciona o que está de acordo com o posicionamento do jornal. 

A descrição do contexto da notícia trata do início do julgamento da 

acusação de que os fundadores do Pirate Bay facilitam a violação de direitos 

autorais e informa as possíveis penas que podem ser impostas a ele. A notícia, 

no entanto, é imprecisa, pois afirma que os quatro acusados - Frederik Neij, 

Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde Kolmsioppi e Carl Lundstorm - são 

fundadores do Pirate Bay, o que é uma inverdade, pois Carl Lundstorm não é 

integrante operacional do site, mas sim um colaborador financeiro.  

O texto também explica brevemente que o site faz buscas de arquivos 

"torrents", porém de forma imprecisa novamente, já que diz que "o site faz 

buscas (...) na internet", sem informar que o sistema de busca do Pirate 

Bay não funciona de forma idêntica ao Google, por exemplo - com buscas em 

toda Internet -, pois opera somente em sua própria base de dados.  

A ação julgará se os fundadores do Pirate Bay - e seu colaborador 

financeiro - realmente "facilitou e estimulou a violação de direitos autorais", 

popularmente conhecida como "pirataria". Entretanto, a matéria já afirma que o 

site faz isso antes mesmo do julgamento chegar a uma conclusão, desde seu 

título, que chama o Pirate Bay de "o maior site de pirataria do mundo".  

                                            
84British Broadcasting Corporation, Corporação Britânica de Radiodifusão, em português; empresa estatal 
britânica difusora de rádio e televisão, fundada em 1922 
85 Disponível em <http://www.ae.com.br/institucional/pag_premios_continuacao.php> Acesso em 13 de 
outubro de 2011 
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Logo à frente, outra afirmação com a mesma produção de sentido: "Os 

quatro criadores do Pirate Bay, que estimula a pirataria de músicas, filmes e 

programas de televisão (...)". No sentido criado pela notícia, os quatro 

acusados já são culpados, pois "estimulam a pirataria", a frente do maior site 

do gênero no mundo. 

As fontes usadas na matéria são os próprios fundadores do site - com a 

inclusão de excertos de declarações de "dois dos acusados" -, que afirmaram 

que o site é "100% legal", pois não hospeda nenhum arquivo protegido por 

direitos autorais em seus servidores. A única fala atribuída a um acusado 

específico é de Warg, que disse que o Pirate Bay "tem uma vida sem seus 

fundadores". Para gerar o debate necessário, foi inserida na matéria a 

declaração do diretor da Federação Internacional da Indústria Fonográfica 

(IFPI, em inglês), John Kennedy, que ressaltou o impacto econômico gerado 

pelas atividades dos acusados.  

"O Pirate Bay atingiu criadores de muitos tipos diferentes de obras, 

desde músicas até filmes (...). Ele é particularmente nocivo ao distribuir 

material com direitos autorais (...)". Mais a frente, Kennedy alega que os 

criadores do site ganharam "valores expressivos em dinheiro" com o Pirate 

Bay. 

A notícia "PirateBay transforma julgamento em espetáculo" foi 

publicada pelo Estadão em 23 de fevereiro, com o subtítulo "No banco dos 

réus, criadores do site sueco responsável por grande parte dos arquivos 

trocados online ironizam acusação e ganham apoio massivo online". A 

descrição da matéria destaca como somente três dos acusados são 

responsáveis pela parte técnica do site - "três programadores na faixa dos 30 

anos", como afirma o texto - e o outro é seu financiador, "um milionário de 48 

[anos]". O tom é bem humorado como várias passagens do próprio julgamento 

"em que o sarcasmo dominou", e permite a inclusão de trechos como os que 

declaram o que queriam os fundadores do Pirate Bay: "o grupo, tentava 

explicar que, embora quisesse 'bancar os Robin Hoods' virtuais, não cometiam 

crime algum". 
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No quinto parágrafo o texto diz que o Pirate Bay "não hospeda nenhum 

arquivo. É como um Google, só que para a busca de links de músicas e vídeos 

localizados nos PCs dos internautas", o que é um dos principais argumentos da 

defesa, e tal destaque expressa um tom favorável ao site inserido na descrição 

da matéria. A forma como o julgamento se tornou um espetáculo - um spectrial, 

na expressão criada pelos próprios acusados - também é descrita, já que os 

fundadores do Pirate Bay chegaram "em grande estilo (...), em um ônibus com 

uma caveira de pirata", além de terem convidado twitteiros de diversos países 

para descreverem o que acontecia no julgamento. 

No parágrafo abaixo, o Estadão - através do repórter Rodrigo Martins86 - 

mostra de forma sutil que não está contra os acusados, quando afirma que "Até 

o grupo Abba, do megahit 'Dancing Queen', veio a público como uma das 

poucas vozes contrárias aos piratas". A adição do "poucas vozes" mostra que a 

matéria tem a banda como participante de um subgrupo com poucas pessoas 

que o integram.  

Esse posicionamento sutil ocorre mais uma vez quando o texto descreve 

como a indústria busca obter dinheiro quando "quer cobrar dez vezes mais" em 

álbum não vendido online, como é o caso das obras dos Beatles, por exemplo. 

A matéria se encerra com a descrição do fato de que acusadores e acusados 

acabaram, por acaso, jantando no mesmo restaurante, e com a observação 

bem-humorada que "a garçonete piscou para os piratas e disse: 'Estamos com 

vocês'". 

Como fontes, a matéria utiliza trechos de depoimentos tanto dos que 

acusam os responsáveis pelo site, como dos acusados. Porém, o tratamento 

com que a matéria dispensa para os dois lados é notadamente diferente. Ao 

longo do texto, os donos do Pirate Bay são descritos como heróis - "os Robin 

Hoods virtuais" -, que lutam contra "toda a indústria da música e do cinema". Já 

no trecho "Os advogados de Sony, Warner, Fox, Universal e EMI queriam 

provar que o intuito dos garotos, na verdade, era ganhar dinheiro. 'O negócio 

faz uma quantia substancial de dinheiro', acusou John Kennedy (...), da IFPI'", 

                                            
86 Que possui um blog com seu nome dentro da seção de tecnologia do canal. Disponível em 
<http://blogs.estadao.com.br/rodrigo-martins/> 
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o uso do verbo querer no futuro do pretérito (queriam), expressa o sentido de 

que eles não conseguiram alcançar seu objetivo, que estaria condicionado à 

própria realidade do julgamento, onde saíram derrotados na visão da matéria. 

O uso do verbo "acusou", utilizado para pontuar a declaração do presidente da 

IFPI - "que processou os rapazes", segundo a matéria - aumenta o tom 

"vilanesco" com que é retratada a acusação, enquanto os acusados fazem 

declarações "com humor" e "causam risos", o que demonstra uma nítida 

diferença no tom associado a cada lado do julgamento, numa construção de 

sentido dicotômica. 

O debate presente na matéria - com declarações dos responsáveis pelo 

site, bem como do presidente de uma das principais organizações que os 

processou, a IFPI - recebe interferências no próprio repórter, que utiliza um tom 

bem-humorado para descrever o que o texto intitulou como "um julgamento 

espetáculo". Essas interferências demonstram um posicionamento que pode 

ser descrito como uma opinião sutil por parte do veículo/repórter. 

Em 26 de fevereiro de 2009, o Estadão publicou a matéria intitulada 

"Gravadoras teriam perdido mais de 30% em vendas desde 2001" (matéria 

escrita pela redação do jornal, em parceria com a agência Associated Press), 

que noticiou que as gravadoras teriam perdido mais de 30% de seus ganhos, 

de acordo com John Kennedy, presidente da IFPI, em depoimento dado 

durante uma das primeiras audiências no julgamento dos fundadores do Pirate 

Bay. A descrição do contexto da matéria é o próprio julgamento dos fundadores 

do Pirate Bay, já em seu nono dia.  

Além de destacar as possíveis perdas da indústria fonográfica, que 

constituiu a principal fala de Kennedy no citado dia do julgamento, o texto ainda 

diz como as dimensões do processo contra eles, somada a própria 

popularidade que o Pirate Bay alcançou, tornou o julgamento um espetáculo - 

houve até uma denominação oficial nesse sentido, chamada spectrial 

(julgamento-espetáculo, em inglês) - o que foi amplificado pelo fato dos 

acusados conseguirem uma permissão da Justiça que garantiu a eles o direito 
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de transmitir o áudio do julgamento por streaming87 na Internet. A notícia 

descreve ainda como os usuários do site tomaram a iniciativa de 

disponibilizarem na Internet todo o conteúdo relacionado ao julgamento que 

conseguiram.  

De acordo com Pereira (2006), a divulgação de números provindos de 

pesquisas sem a devida comprovação empírica ou confrontação de dados, 

indica a presença de um jornalismo cheio de "oficialidade", que se torna mero 

reprodutor de opiniões e dados de autoridades e empresários. Para ele, o 

jornalismo deveria se preocupar também em confrontar esse tipo de declaração 

com afirmações de outra fonte de preferência que "não possua interesses 

diretos relacionados ao assunto da matéria". Tal cuidado poderia evitar o 

destaque dado a esses dados, que muitas vezes se comprovam inverídicos - 

como demonstramos no item 3.2, na página 53. 

Abaixo da descrição dos fatos, feita de forma ampla, a notícia explicou 

no que consiste a acusação contra os fundadores do site ao mesmo tempo em 

que explicou o principal argumento da defesa, ao dizer que "O Pirate Bay não 

hospeda nenhum arquivo protegido por direito autoral - o site agrega links de 

um protocolo de downloads chamado Bit Torrent, que viabiliza a transferência 

de arquivos diretamente entre os computadores dos usuários". Outra parte da 

acusação aponta que o site gera lucros através da inserção de anúncios 

patrocinados no interior das páginas. 

Pelo fato de uma série de fatores diferentes estarem descritos na notícia 

- perdas da indústria, o que é a chamada principal da matéria, defesa dos 

fundadores do Pirate Bay e os usuários do site - o quesito fonte é um tanto 

quanto complexo, embora reúna principalmente trechos de declarações 

coletivas do Pirate Bay - principalmente uma que disse que eles afirmam não 

terem dinheiro e que não pagarão a multa, caso sejam condenados - e dos 

usuários do site que foram responsáveis pela criação do portal FileSharer.org, 

em que os que usam o Pirate Bay afirmam que são "os verdadeiros criminosos" 

e que eram eles que deveriam ser processados.  

                                            
87 Streaming se refere a transmissão ao vivo de áudio ou vídeo - ou os dois juntos - através da Internet. No 
caso do julgamento, apenas o áudio foi transmitido. 
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A declaração que diz  "Não foram as pessoas por trás do Pirate Bay que 

compartilharam esses arquivos. Fomos nós, os milhões que usam o site. Eles 

pegaram as pessoas erradas. Nós não vamos desaparecer mesmo se a 

acusação ganhar o caso, e nem a tecnologia que nos permite compartilhar as 

músicas e os filmes que gostamos vai"; colocada na página inicial 

do FileSharer, foi reproduzida integralmente na notícia, o que torna os 

anônimos fundadores da iniciativa uma fonte da notícia.  

O principal ponto do debate frente às declarações anteriores dos 

fundadores do Pirate Bay e do FileSharer.org surge ao final da matéria, com o 

subtítulo "Gravadoras", que reúne afirmações de Kennedy acerca do que 

pensa sobre a pirataria e do site Pirate Bay. Entre as afirmações do presidente 

da IFPI, consta a fala em que ele diz que deseja que o "Pirate Bay saia do ar" e 

que "não acha que a pirataria possa ser erradicada". 

A matéria "O Julgamento", publicada no dia 2 de março 

no BaixaCultura, foi uma espécie de resumo comentado dos 10 primeiros dias 

do julgamento dos três fundadores do Pirate Bay e seu colaborador financeiro. 

A classificação dos acusados também é inexata (e chega a ser contraditória), 

ao afirmar em uma linha que os "quatro criadores do site" estão sendo 

julgados, para logo abaixo estabelecer uma afirmação que mais se aproxima 

do correto, em que diz que "quatro fundadores e colaboradores do Pirate 

Bay (...) se defendem de um processo".  

Pela natureza distinta do próprio BaixaCultura - e da maioria dos blogs - 

o conteúdo se difere bastante do apresentado pelo jornal O Estado de São 

Paulo, e se baseia muito mais em analisar e argumentar sobre um assunto, do 

que propriamente levantar informações, e deve-se levar em conta esses 

fatores. O fato de eles terem tido acesso ao julgamento ao vivo e em tempo 

real - que era traduzido de sua língua original sueca minutos depois, por uma 

série de tradutores voluntários - também deve ser observado, para se entender 

que os integrantes do blog acompanharam o imbróglio judicial da mesma forma 

que o Estadão, que não informou se enviou algum repórter ao local para a 

cobertura. 
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A descrição da matéria relembra a ação policial de 2006, que realizou 

uma "busca e apreensão de servidores do The Pirate Bay em um data center 

em Estocolmo", e cita - sem, contudo, embasar a declaração com algum tipo de 

declaração de uma fonte confiável ou um link que aponte para isso - que os 

grandes estúdios de Hollywood estiveram por trás da ação. Logo à frente, a 

matéria argumenta que o pedido de indenização é feito "em nome" de artistas 

prejudicados (aspas do autor, que no sentido do texto representam ironia), o 

que expressa que, segundo o blog, esse dinheiro de fato vai para a indústria 

fonográfica e cinematográfica, e não para os artistas de fato.  

Após essa introdução a matéria descreve o julgamento em si, e expõe 

os principais argumentos usados pela defesa dos acusados, que afirma que 

o Pirate Bay é uma plataforma onde "o tráfego (...) é da responsabilidade dos 

utilizadores e não dos administradores do site", e que a forma como essa rede 

é usada depende inteiramente dos seus usuários. O texto também aponta que 

"essa estratégia mostrou-se eficiente, pois metade das acusações contra 

o Pirate Bay foram retiradas" no segundo dia do julgamento - justamente a 

metade mais pesada, que dizia que eles apoiavam a realização de cópias 

ilegais de obras com copyright.  

Logo à frente a matéria expõe outro argumento da acusação, que diz 

que "o site não é apenas um hobby, como defendem seus quatro criadores, 

mas também um lucrativo negócio na rede que gera até US$ 1,1 milhões por 

ano", números que são contestados pela defesa, na figura de Svartholm Warg, 

que afirmou que o dinheiro proveniente da publicidade presente no site mal dá 

para pagar os gastos que eles têm com a página, principalmente com 

hospedagem. A principal fonte de renda do Pirate Bay, segundo ele, seriam 

doações de usuários do sistema e simpatizantes do compartilhamento 

realizado por eles.  

Ao final, a matéria apresenta uma série de links com blogs e outros sites 

que realizaram coberturas similares, inclusive o blog Trabalho Sujo88, de 

Alexandre Matias, que dois meses depois da publicação do texto, se tornou 

editor do caderno “Link”, do jornal O Estado de São Paulo. Não tivemos acesso 

                                            
88 Disponível em <http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo> 
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aos pormenores que envolveram sua contratação, mas sua entrada no jornal 

catalisou uma série de mudanças editoriais (que o próprio autor classificou 

como “mudança editorial drástica”89) - o jornalista esteve envolvido, por 

exemplo, na publicação da versão nacional do livro Cultura Livre, de Lawrence 

Lessig, quando ocupava o posto de editor-chefe de uma agência de conteúdo 

da gravadora Trama. 

Outros sites indicados são o especializado TorrentFreak90, a versão 

online do jornal sueco em inglês The Local91, o blog The Digital Content92, do 

jornal britânico The Guardian, além do link da transmissão por streaming ao 

vivo93. 

Como era de se esperar, o BaixaCultura utiliza declarações e notícias 

postadas em outros jornais - especialmente os suecos, aqui no caso - como 

fontes primordiais para suas matérias, e acrescenta uma camada analítica ao 

texto, com comentários dos autores. As fontes são declarações oficiais da IFPI, 

no trecho em que diz que a organização declarou que "o copyright existe para 

que todos no mundo artístico sejam remunerados" (a declaração foi mantida 

em inglês no blog). 

Outra fonte utilizada foi o blog Remixtures94. A linha editorial 

do Remixtures pode ser classificada como favorável ao compartilhamento e a 

cultura livre, como fica claro em sua página "Sobre", que afirma ser o blog "um 

posto avançado de observação e reflexão sobre o que de mais recente e 

interessante ocorre no domínio da cultura livre emergente – netlabels, net-art, 

P2P, copyleft, Creative Commons, Mash-Ups, remixes – e dos entraves que se 

colocam ao seu pleno desenvolvimento”95.  

                                            
89 “Quem é Alexandre Matias”, Disponível em  
<http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/quem-e-alexandre-matias> Acesso em 12 de novembro de 
2011 
90 Disponível em <http://torrentfreak.com/>  
91 Disponível em <http://www.thelocal.se/>  
92 Disponível em <http://www.guardian.co.uk/media/pda>  
93 Que era acessada pela URL 
<http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59808&lid=puff_1445019&lpos=extra_0> já desativada 
94 Atualmente sem atualizações, devido a problemas pessoais e financeiros de seu autor, Miguel Caetano. 
Disponível em <http://www.remixtures.com/>  
95 Declaração disponível em <http://www.remixtures.com/about-2/> Acesso em 13 de novembro de 2011 
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Além do Remixtures, o BaixaCultura utiliza excertos de matérias do 

jornal sueco em língua inglesa The Local, que em 2006 foi o responsável pelas 

investigações que revelaram a estreita ligação de organizações corporativas 

que representam estúdios musicais e de cinema por trás da operação policial 

que apreendeu os servidores do Pirate Bay. O trecho utilizado é uma 

declaração do procurador da acusação, Håkan Roswall, um elemento que 

iniciou o debate de visões conflitantes de fontes dentro da matéria.  

Outra opinião conflitante com a visão dos acusados - cujo o blog 

declaradamente torce pela absolvição, como deixa claro no início da matéria, 

com o trecho "Desde 16 de fevereiro o mundo digital está com os olhos e a sua 

torcida direcionada para o Tribunal de Justiça de Estocolmo, na Suécia, onde  

acontece um dos embates jurídicos baixaculturais mais importantes dos últimos 

anos" - é a do representante da IFPI, Peter Danowsky, que contestou uma 

pesquisa realizada pelo Pirate Bay, cuja a conclusão apontou que "80% dos 

arquivos encontrados no site como não estando protegidos pelo copyright". 

No mesmo dia - 2 de março -, o Estadão publicou a matéria "Sob risos, 

indústria depõe no julgamento do PirateBay", que por ter sido escrita pelo 

mesmo repórter da matéria "PirateBay transforma julgamento em espetáculo", 

utiliza um tom similar - até porque os episódios ocorridos durante o julgamento 

acabam por gerar esse tipo de descrição jornalística.  

A notícia conta em detalhes como foi a segunda semana do julgamento 

dos envolvidos no Pirate Bay, e revela que as gargalhadas emitidas pelo 

público dessa vez não foram "por conta dos depoimentos sarcásticos dos 

acusados", mas sim por causa "da indústria de entretenimento que, embora 

seja a responsável pela ação, teve de explicar porque luta contra o site". A 

primeira gargalhada da plateia veio após John Kennedy, presidente da IFPI, 

responder "sim" quando questionado se "os internautas comprariam todas as 

músicas que já baixaram se não as tivessem de graça". Para embasar esse 

ponto de vista, Kennedy afirmou que é isso que a organização escuta quando 

pergunta as pessoas, e reiterou que a questão "é senso comum".  

A descrição do contexto prossegue, e destaca como Roger 

Willis, professor universitário e presidente da Associação Sueca dos 
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Compositores Populares, "desmentiu" as alegações de Kennedy e disse que 

não há estudos que comprovem o que ele disse. “Aliás, quem baixa costuma 

comprar mais, não menos”, afirmou Willis.  

Mais uma vez, o Estadão repete o argumento que o Pirate Bay "não 

hospeda arquivos, mas é como um Google, só que faz buscas em músicas e 

vídeos hospedados nos PCs", além de subentender que o papel das 

gravadoras é limitado num cenário onde "os downloads são corriqueiros", 

quando afirma que as "gravadoras também tiveram de reafirmar o seu papel". 

O texto termina dizendo que o julgamento continua e lembra a pena que os 

acusados podem pegar. A última frase fala de um "provocativo cartum" que 

resume o pensamento da indústria de entretenimento: "nossos direitos autorais 

valem mais que direitos humanos”. 

A descrição da matéria é similar à anterior, feita pelo mesmo autor, e 

inclui todos os fatores analisados, principalmente do debate de ideias, embora 

novamente tenha utilizado de elementos linguísticos para expressar seu 

posicionamento quanto à "vilania" por trás das atividades e da própria 

acusação da indústria cultural. O confronto surge nos próprios depoimentos, e 

o texto amplia a dicotomia do posicionamento dos dois grupos ao utilizar o 

humor para diferenciar como os dois lados do confronto jurídico se comportam.  

Enquanto um grupo faz gargalhar com seus argumentos arrojados e 

pouco comuns, o outro faz a plateia ter a mesma reação pelas trapalhadas de 

suas declarações mal feitas. Esse destaque ao clima "espetaculoso" do 

julgamento demonstra, mais uma vez, um sutil posicionamento por parte do 

veículo, que expressa ser a matéria favorável à absolvição dos acusados, que 

lutam contra gigantescas corporações que necessitam "reafirmar o seu papel", 

além de deixar claro o caráter único do julgamento. 

A matéria "Por enquanto nada decidido", do BaixaCultura, foi 

publicada no dia 11 de março. O texto em sua descrição noticia o fim do 

julgamento e o anúncio do veredito - que saiu somente em 17 de abril - e linka 

uma matéria do site Rraurl96, que argumenta que a vitória dos acusados é 

                                            
96 Disponível em <http://rraurl.com.br/cena/6262/O_caso_Pirate_Bay__veredito_em_17-abr> Acesso em 
14 de novembro de 2011 
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"dada como certa, [embora] surpresas podem sim acontecer". O texto também 

afirma - mais uma vez com uma citação ao Rraurl - que mesmo se forem 

condenados, "dificilmente o Pirate Bay deixará de funcionar", e que os 

advogados já têm um recurso pronto caso a acusação vença em primeira 

instância.  

Na segunda parte da matéria, que amplia a descrição do contexto, é 

descrita a repercussão que o julgamento obteve entre os usuários do Pirate 

Bay. Como principal exemplo surge a criação do site Filesharer.org (já descrita 

em matéria anterior do Estadão), onde os visitantes do site publicam fotos do 

próprio rosto, sob a declaração: “Não são as pessoas por trás do Pirate 

Bay que trocam arquivos ilegais na web. Somos nós, milhões de pessoas que 

usamos o site. Eles estão atrás das pessoas erradas. Nós não vamos 

desaparecer mesmo que o PB [Pirate Bay] perca a causa, nem a tecnologia 

que nos permite compartilhar músicas e filmes que nós gostamos vai sumir“.  

Foi justamente nessa época que o Pirate Bay lançou o “POwr, Broccoli e 

Kopimi", um livro que sintetiza a forma como os donos do site pensam, que é 

linkado na matéria97. Ao final, o site ainda indica que os leitores acompanhem a 

cobertura diária do citado site Rraurl, "focado em música e cultura eletrônica".  

O texto é desprovido de debate e seu tom demonstra ter sido escrito 

entre o calor do julgamento e a espera pelo veredicto dos acusados. Como 

única fonte está o próprio site Rraurl, apontado pelos jornalistas 

do BaixaCultura como tendo feito "uma excelente cobertura do caso, inclusive 

um resumo de cada dia do julgamento". Por esse motivo, o destaque é o 

conteúdo descritivo da matéria, e não sua exposição de ideias - como é o 

objetivo do blog - ou o confronto de opiniões, presente em outros textos. 

No dia 17 de abril, data em que saiu o veredito dos responsáveis 

pelo Pirate Bay, os dois veículos publicaram um texto cada sobre o assunto. O 

do Estadão se intitulou "Criadores do Pirate Bay são condenados à prisão", 

já o do BaixaCultura intitulou-se "Condenados". A matéria do Estadão tem a 

assinatura "REUTERS - O Estadao de S.Paulo", e inicia com um erro, ao 

afirmar que "Quatro homens acusados de serem responsáveis pelo Pirate Bay 
                                            
97 Disponível para download na URL: <http://thepiratebay.org/torrent/4741944/powr.broccoli-kopimi> 
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(...)" - e só os nomeia no quinto parágrafo de texto. O erro está contido na 

afirmação que eles são "acusados de serem responsáveis pelo Pirate Bay", já 

que na realidade eles são declaradamente donos do site; a acusação se baseia 

na suposição que as atividades deles facilitam a quebra de direitos autorais. O 

texto então descreve as penas recebidas por eles - um ano, e uma multa de 

US$ 3,58 milhões, a ser repartida pelos quatro condenados em partes iguais. 

Abaixo é usado o recurso de afirmações sem identificação de fontes, o 

que expressa que a apuração foi falha, ou que existam opiniões disfarçadas de 

afirmações de fontes. "Analistas disseram que a decisão do tribunal pode ser o 

primeiro passo para ajudar as empresas de música e filmes a recuperarem 

milhões de dólares em receita perdida para sites de troca de arquivos, (...)", diz 

a matéria, o que expressa que o Pirate Bay foi o responsável direto pela 

diminuição da receita das gravadoras, sem contudo apresentar qualquer tipo de 

pesquisa, contextualização ou dados que possam embasar essa conclusão. No 

terceiro parágrafo, a notícia reproduz um trecho da sentença, que diz que 

considerou os envolvidos no site "cúmplices na violação de leis de direitos 

autorais".  

A seguir o texto cria o debate em seu contexto, e descreve o que a 

defesa pensa da decisão, a começar pela fala de Per Samuelson, advogado 

de Carl Lundstrom, que disse estar "chocado" com o veredicto e com a 

seriedade da sentença, que foi "ultrajante" na visão dele. Também é citado o 

principal argumento da defesa para atestar a legalidade das atividades 

do Pirate Bay: o site não hospeda nenhum arquivo protegido por lei e nem foi 

demonstrado pela promotoria que o servidor tracker operado por eles facilita ou 

opera trocas de arquivos ilegais.  

O texto termina com uma opinião contrária a dos administradores 

do Pirate Bay. É uma fala de uma fonte externa: Mark Mulligan, analista 

da Forrester, que diz: "Sempre que você se livra de um, aparece outro maior. O 

Napster sumiu e apareceram muitos outros". Na visão de Mulligan, a troca de 

arquivos é um "problema, e é cada vez mais difícil para o setor fazer alguma 

coisa". Como a fala surge sem qualquer vínculo com o restante do texto - como 

por exemplo na primeira frase, que diz que "sempre que se livra de um, (...); se 
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livra de um o que?, é a pergunta que surge - a impressão que fica é que a fala 

é uma expressão da opinião do jornal. 

Segundo Pereira (2006), a matéria jornalística deve atentar para explicar 

"o encadeamento de eventos que produziram o fato". Dessa forma, um 

jornalista não deve "falsear a sua ordem [dos eventos], mas dar legitimidade a 

suas escolhas ao encadear o evento a outros, também legitimados". Um 

acontecimento jornalístico então, não é uma "relação habitual entre sujeito e 

objeto, mas de uma lógica social". Todos esses elementos estiveram ausentes 

na matéria, por apresentar "confirmações a partir da consulta a notórios, sem 

obter informações consistentes" (PEREIRA, 2006, p. 106). 

Já o BaixaCultura (no citado texto "Condenados") optou por um texto 

menos descritivo, com um pesar expresso desde sua primeira linha - 

"Interrompemos a programação normal do blog para dar uma notícia 

extraordinariamente ruim" - , e que serviu para indicar coberturas em tempo 

real feitas por outros blogs, como o TorrentFreak, o maior blog especializado 

no assunto compartilhamento via torrents, e a cobertura do twitter 

do Remixtures. A descrição é simples e se encerra com um link para um texto 

que pode ser encarado como a abertura de um debate dentro da postagem, já 

que é escrito no site da revista Billboard98, uma das principais publicações do 

mercado musical. Em sua ideia geral, o texto linkado afirma que a condenação 

dos quatro acusados ligados ao Pirate Bay não deveria dar esperanças as 

gravadoras, pois pirataria e compartilhamento não são os principais motivos 

por trás desses prejuízos. "Pirataria, ao contrário das alegações frequentes de 

grupos de indústria, não é o principal culpado por trás dos declínios em receitas 

do comércio de músicas gravadas", cita o início do último parágrafo da 

matéria.  

O autor faz ainda uma atualização que acrescentou trechos de texto em 

data posterior e não especificada a publicação original, onde reproduz um 

trecho de um post do blog Remixtures, que descreve o veredicto dos acusados. 

A estratégia de linkar e reproduzir trechos de textos de outros blogs prossegue 

                                            
98 Disponível em 
<http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/news/e3i9d7aa37d46e1460bb6c9b05fe0b0113a
> 
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até o fim. Na parte reproduzida da fala de Marcelo Branco, coordenador de 

projetos de Software Livre do Brasil, é afirmado que "o Pirate Bay não tem 

nenhum conteúdo protegido por copyright, é apenas um site de busca como o 

Google, Yahoo ou  Microsoft Search". A diferença é no tipo de conteúdo que 

ele pesquisa, que são itens culturais.  

A matéria termina com uma frase de Peter Sunde: "Nada vai acontecer 

conosco ou com o site. É apenas mais um teatrinho para a mídia". Foi possível 

ver que, mais uma vez, o BaixaCultura encarou a própria realidade da 

condenação como a contraparte da problemática do texto, como o tema a ser 

discutido, o que torna compreensível a ausência de debate nas declarações e 

opiniões conflitantes presentes no texto em si.  

No dia seguinte - 18 de abril - o BaixaCultura publicou a matéria "Roube 

este filme legendado", um texto opinativo que faz um resumo com links para 

os três textos que o blog fez sobre o julgamento dos responsáveis pelo Pirate 

Bay, e apresenta o documentário Steal this Film, e ainda mostra a clara opinião 

do blog sobre a questão. Na frase "Os caras [do Pirate Bay] têm sido acusados 

(e agora foram condenados) da maneira mais impiedosa e leviana possível de 

serem os responsáveis pelas infrações a copyright realizadas por todos que 

trocam arquivos por meio de seu tracker de bittorrent" fica bastante claro - caso 

houvesse dúvidas anteriores - o posicionamento do blog com relação a 

questão, e no próprio apoio a causa do Pirate Bay os escritores 

do BaixaCultura parecem querer assumir posição similar, ao dizer que 

"O Pirate Bay canaliza em uma postura extremamente combativa as 

prerrogativas de inúmeros usuários (...)".  

Tal posicionamento, segundo Pereira (2006), demonstra transparência 

na construção da mensagem, e é um procedimento comum na mídia dos EUA, 

principalmente em época de eleições presidenciais. Esse posicionamento deve 

ser feito aliado a continuidade dos veículos no seu trabalho de apuração, que 

demonstra que "a busca pela verdade dos fatos é, no fundo, a busca pela 

legitimação de um sentido" (PEREIRA, 2006, p. 29).  

No quesito descrição, o texto analisa brevemente o confronto entre os 

"piratas" e a Indústria Cultural, e questiona o tipo de estratégia usado pelos 
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donos dos grandes grupos midiáticos - descritos aqui simplesmente como "os 

engravatados", que segundo o texto - e o documentário que é tema dele - se 

utilizam do poder financeiro e político, e com a ajuda de autoridades atacam 

grupos de jovens, "como se eles tivessem a ganância e o poder de um Bill 

Gates", cita o texto, que linka para um artigo no fórum da mais popular versão 

do GNU/Linux (o Ubuntu) que é intitulado "Historia da Microsoft - A 

verdadeira!"99. 

Em sua contextualização, a matéria utiliza argumentos presentes no 

próprio documentário para aprofundar a consistência de seu posicionamento a 

favor da pirataria. Um dos principais é a citação do ator Richard Dreyfuss: 

"Então, todos os caras que começaram este negócio trapacearam alguém para 

chegar onde estão e agora estão sendo trapaceados, provavelmente". 

Segundo a interpretação do BaixaCultura, "fica nítido o ressentimento do ator 

para com seus patrões em Hollywood. É mais um exemplo de artista que não 

se sente muito protegido com o modelo de lucros do copyright".  

A seguir o blog anuncia que fez as legendas em português do 

documentário, como uma forma de aumentar a possibilidade dele se 

popularizar no Brasil, além de ser "um gesto de apoio a esses caras, que têm 

administrado muito bem a pressão de um monte de gente grande (...)". O autor 

fornece um link para download do documentário já com legendas, um link para 

baixar somente as legendas, e disponibilizou players para que os vídeos 

possam ser assistidos através do YouTube. 

Como o texto não foi focado em exposição de fatos - na verdade, ele 

pode ser entendido como um anúncio, ou um editorial, que além de explicitar o 

posicionamento do veículo (já bastante claro na página explicativa sobre o 

blog100) - ele careceu de debates do ponto de vista do confronto de opiniões de 

fontes, mas expôs a ideia dos autores com relação ao que eles definem a 

"discussão de conceitos, acontecimentos e propostas ligadas à cultura livre", 

explicitadas na página denominada "BaixaCultura?", com atividades que vão 

além da descrição de fatos. 

                                            
99 Disponível em <http://ubuntuforum-pt.org/index.php?topic=13734.0> 
100 Disponível em < http://baixacultura.org/baixacultura/>  
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"PirateBay: a reação das ‘majors’" foi publicado em 20 de abril, 

pelo Estado de São Paulo. A notícia anuncia um possível fortalecimento das 

maiores empresas de entretenimento após a condenação a um ano de prisão 

em primeira instância dos responsáveis pelo Pirate Bay. O texto faz uso de 

fontes não identificadas ao afirmar que "em tempos de acaloradas discussões 

sobre cultura livre, a sentença, dizem especialistas, aponta para a 

intensificação da ofensiva contra a troca de arquivos ilegais". A descrição faz 

um resgate de todo o processo do julgamento, inclusive seu conteúdo 

"espetacular", e faz uso de uma relação dicotômica ao relacionar os 

acusadores e acusados. "De um lado, quatro dos criadores defendiam que o 

serviço não armazenava arquivos ilegais (...)”; "Do outro lado, os gigantes da 

indústria da música e do cinema – Sony, Warner, Fox, Universal e EMI (...)". O 

espetáculo é narrado com o uso de recursos similares, ao escrever que 

o Pirate Bay "levou uma multidão ao tribunal" e "exigiu que o julgamento fosse 

transmitido pela web"; enquanto destaca que "a indústria causou gargalhadas 

na plateia". 

As fontes utilizadas estão dos dois lados do julgamento, ao fazer uso de 

excertos de declarações dos acusados, e entrevistar Geraldine Maloney, um 

executivo da MPAA e o advogado especialista em direitos autorais Diego 

Vieitez. Maloney aponta que o posicionamento da indústria é claro: fechar o 

site, para que os donos dele não possam "passar o bastão para outros". Ele 

disse saber "que surgirão outros sites similares" e que as mesmas 

organizações irão processa-los da mesma forma. "Vamos fazer as pessoas 

voltarem a comprar conteúdo. Essa vitória é prova de que as leis de direitos 

autorais continuam funcionando”. Vieitez vê a questão sob um ângulo jurídico, 

e diz que a condenação do Pirate Bay mostra que a indústria está focada e 

unida em um objetivo, e que isso representa força. 

Já Ronaldo Lemos - diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da 

Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro e diretor do 

Creative Commons Brasil - também entrevistado na matéria e que representa 

outro conflito de opiniões, diz que "as leis funcionam para a indústria, não para 

as pessoas". "As pessoas baixam cada vez mais", segundo ele, o que 

representa uma diminuição pela procura por uma solução pacífica para o que 
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eles encaram como um problema. Maloney, da MPAA, encara as leis que 

permitem monitorar e cortar a conexão de Internet de usuários que baixam 

demais como medidas "preventivas" e não visam prejudicar-los. 

Esse conflito permeia todo o texto, pois entrevistados com opiniões 

diferentes apresentam seus argumentos, que foram devidamente encadeados 

ao longo da matéria. Ao contrário de matérias anteriores, notadamente 

descritivas, esse texto se concentra nas diferentes opiniões de suas fontes, que 

criam o devido confronto. Enquanto Lemos vê a legislação como ultrapassada 

para as pessoas que utilizam a Internet, Maloney as encara como uma 

"prevenção", o que mostra sua visão particular que coloca os interesses da 

indústria acima dos interesses públicos - "e um usuário baixar muito, muito, 

muito, aí pode ser um grande pirata", afirma ele, enquanto Lemos afirma que 

esse conjunto de leis "não condiz mais com a realidade". 

A presença de um executivo de uma gravadora que utiliza a Internet 

como ferramenta de distribuição, embora sutil, é um recurso da matéria que 

demonstra que organizações como a IFPI não representam a totalidade das 

empresas do ramo, o que coloca em xeque os argumentos das grandes 

gravadoras de que elas só estão perdendo com a Internet. João Marcelo 

Bôscoli, um dos sócios da gravadora Trama, diz que “as gravadoras acabaram, 

não se reinventaram. Nelas, há mais advogados para lutar contra a pirataria do 

que profissionais para produzir discos”.  

A Trama é conhecida pela criação de projetos como Álbum 

Virtual e Download Remunerado, que ofereceram álbuns gratuitos e livres de 

restrições para o público, mas remunerados para o artista, através de parcerias 

e patrocínios de empresas. O projeto Trama Universitário101, já encerrado, que 

reuniu produção musical, de eventos e informações no meio universitário, foi 

chefiado por Alexandre Matias, que assumiria como editor do caderno Link, a 

seção de tecnologia do Estadão, onde todas as matérias sobre o Pirate 

Bay foram publicadas, justamente em 2009.  

Em "Advogados do Pirate Bay pedem anulação de julgamento" 

(assinada por "Veronica Ek - Reuters"), notícia publicada em 28 de abril, 
                                            
101 Disponível em <http://tramauniversitario.uol.com.br/home/index.jsp> 
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o Estadão descreve o pedido de anulação do julgamento por parte da defesa 

dos quatro responsáveis pelo Pirate Bay. Na primeira frase, existe uma 

informação imprecisa, quando é dito que "Quatro homens condenados à prisão 

por violação de direitos autorais (...)". A condenação se deve por "facilitação de 

violação de direitos autorais", o que implica que eles mesmos não violaram tais 

direitos, mas desenvolveram ferramentas que facilitam isso.  

A descrição da matéria contextualiza o motivo de tal pedido anulação, ao 

afirmar que o juiz do caso, Tomas Norstrom, é "membro de diversas 

organizações que defendem a proteção dos direitos autorais", inclusive a 

Associação Sueca do Direito Autoral, a qual pertence Peter Danowsky, um dos 

representantes da acusação. Ao final, o texto reitera as empresas que são 

integrantes da acusação, e o valor da indenização pedida por eles - US$ 12 

milhões. 

A única fonte citada da matéria é Per Samuelson, o advogado de Carl 

Lundstrom, que tem uma fala destacada, em que afirma que Norstrom "foi 

parcial durante o julgamento", além do fato de ter "negligenciado sua obrigação 

de informar os réus e seus advogados quanto aos fatos envolvidos nessa 

parcialidade". Por esse motivo não há debate de opiniões, mas unicamente a 

descrição do fato do ponto de vista da defesa, que solicitou que "o tribunal de 

recursos mude o veredicto e cancele a ordem de indenização".  

A matéria "As confusões de uma indústria da pesada", publicada em 

1º de maio pelo BaixaCultura, descreve o que o autor do texto chamou de "três 

grandes e recentes trapalhadas do lado engravatado da força", uma referência 

aos executivos que controlam as empresas de produção cultural. O motivo de 

reunir os três fatos em um único texto é que eles, segundo o autor, 

"escancaram um padrão de reações repressivas e inconsequentes de um 

punhado de gente que (...) tem grana".  

O primeiro fato diz respeito ao próprio julgamento do Pirate Bay, que no 

foco da matéria esteve envolvido em diversas irregularidades, sendo a principal 

delas o fato do juiz do caso pertencer a uma associação defesa de direitos 

autorais, o que seria um claro conflito de interesses, na visão do autor. Mas 

existe uma esperança: a de que o fato não abale a estrutura e o funcionamento 
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do site, o que é expresso pela própria atitude dos condenados, que afirmaram 

que irão recorrer da decisão, e que ela não passa de "teatrinho para a mídia” - 

na fala do principal porta-voz do Pirate Bay, Peter Sunde.  

A descrição continua, pois a parcialidade do juiz é "apenas um pouco da 

sujeira da indústria cultural que acabou escapando por baixo do grande tapete 

(ou cobertor?) que se chama Estado". Os grandes grupos, segundo a matéria, 

se apossam dos instrumentos estatais como se fossem seus, para fazer 

cumprir leis que atendam a seus próprios interesses econômicos e políticos, o 

que fica acima de qualquer interesse público decorrente das ações do Estado.  

O texto prossegue, e descreve os outros dois fatos anunciados em seu 

início: um conflito entre o YouTube e em um canal de TV, que impediu que a 

Susan Boyle102 ganhasse dinheiro pelas milhões de exibições de suas 

apresentações no YouTube, e o modo de atuação da Associação Antipirataria 

de Cinema e Música (APCM). As descrições dos fatos, embora relacionadas ao 

assunto compartilhamento, não interessam ao objetivo da nossa pesquisa, por 

não fazerem referência direta ao site Pirate Bay. O texto em sua concepção 

geral é um editorial, que mais uma vez reforça o posicionamento opinativo do 

blog com relação aos fatos - de uma forma similar ao feito pelo Estado de São 

Paulo, quando se posicionou contra o governo Lula e a favor da candidatura de 

José Serra nas eleições presidenciais de 2010. Por esse motivo não são 

usadas fontes, muito menos debate entre elas; o destaque fica com a descrição 

do contexto e dos fatos por trás da construção do texto. 

O argumento da matéria se fecha ao evocar o chamado interesse 

público, no trecho que afirma que organizações de defesa de direitos autorais 

"não conseguem convencer o próprio consumidor a desistir do 

compartilhamento de obras intelectuais". 

O texto "Notícias do Front Baixacultural (20)", publicado 

pelo BaixaCultura em 4 de maio, faz um resumo de duas notícias relacionadas 

ao julgamento do Pirate Bay. A seção chamada "Notícias do Front 

                                            
102 Cantora escocesa que ficou famosa após uma apresentação no programa de calouros britânico Britain's 
Got Talent. Os juízes do programa, após verem a aparência da cantora e seu comportamento, foram 
displicentes e irônicos, mas se surpreenderam com o talento que ela possuía. Suas apresentações foram 
sucessos absolutos no YouTube. A escocesa acabou em segundo lugar no programa. 



133 
 

Baixacultural" é utilizada exatamente para isso: buscar notícias relacionadas a 

compartilhamento e cultura livre de outros veículos de comunicação e tecer 

comentários junto com um link para elas.  

A primeira notícia comentada, "Internautas criam “Google Pirata” para 

compartilhar arquivos na rede", publicada pela Folha de São Paulo em 24 de 

abril, que conta como usuários do Pirate Bay utilizaram o sistema de 

customização de buscas do Google e criaram o The Pirate Google103, que 

pesquisa somente em arquivos .torrent, um trabalho exatamente igual ao 

realizado pelo Pirate Bay. É uma manifestação que tentou mostrar como 

o Pirate Bay não é diferente de nenhum buscador, pois utiliza motores 

semelhantes de busca.  

A criação do site levou o Google a se manifestar sobre o assunto, onde 

pontua suas duas grandes diferenças com relação ao funcionamento do Pirate 

Bay. Segundo a empresa - que postou a mensagem em seu blog italiano104 -, 

ela se difere do Pirate Bay por indexar todos os arquivos da Internet, e não 

apenas torrents, e por ter ferramentas de remoção de arquivos ilegais de sua 

indexação, enquanto os suecos responsáveis pelo Pirate Bay ridicularizam as 

correspondências que recebem atestando a ilegalidade de seus arquivos. O 

texto ainda linka o blog Remixtures105, porque ele traz "mais detalhes dos 

argumentos do Google".  

O segundo texto linkado na postagem é "Pirate Google  e o 'Ibope' do 

Pirate Bay"106, publicado no blog coletivo Trezentos em 28 de abril, e que 

analisa informalmente como o Pirate Bay é retratado nos principais jornais de 

diversos países, através de amostragens de pesquisas realizadas nos campos 

de buscas de seus respectivos sites. Entre os veículos analisados constam 

a Folha Online, Le Monde (França), Clarín (Argentina), BBC News (Reino 

Unido), New York Times (Estados Unidos), El País (Espanha) e Le 

Soir (Bélgica).  

                                            
103 Disponível em <http://www.thepirategoogle.com/> 
104 Resposta disponível em <http://googleitalia.blogspot.com/2009/04/perche-google-e-diverso-da-pirate-
bay.html> 
105 Disponível em <http://remixtures.com/2009/04/google-explica-porque-e-diferente-do-pirate-bay-em-
italiano/> 
106 Disponível em <http://www.trezentos.blog.br/?p=1060> 
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A pesquisa da autora Maíra Zasso concluiu que, dentre esses países e 

veículos pesquisados, é na Folha de São Paulo  que "o número de matérias é 

bem maior, e mesmo falando de ambos pontos de vista, a maioria delas tende 

para a defesa ou o bom lado do compartilhamento".  

Os ingleses da BBC e os americanos do New York Times foram os que 

receberam as piores avaliações. Enquanto a BBC dá "ênfase na condenação 

'justa' do Pirate Bay e repúdio ao livre compartilhamento", o comentário dos 

resultados do NY Times foi um simples "Sem comentários. Se depender daqui, 

eles que nem tentem um visto para os EUA". O texto do BaixaCultura não tece 

muitos comentários a respeito desses números, sendo que o mais notável 

deles resume o que o blog pensa dos grandes veículos de mídia brasileiros, 

representados na amostragem da pesquisa pela Folha de São Paulo: "Para nós 

brasileiros, não deixa de ser surpreendente saber que o principal jornal do país 

noticia com bastante frequência o caso Pirate Bay,  dando um enquadramento 

até mesmo favorável aos suecos", termina o texto. 

O terceiro link da postagem - "Coldplay vai permitir download gratuito de 

seu novo cd"107, publicado no Blog do Gjol, em 1º de maio, não contém 

qualquer referência ao Pirate Bay, e por isso não o analisamos. 

Nesse texto, mais uma vez, não houve fontes do ponto de vista 

tradicional do jornalismo, e sim uma espécie de clipping108 de assuntos do 

interesse da linha editorial do blog, inclusive uma que atestava um ponto de 

vista que "surpreendeu" os editores do blog, pois afirmava que as matérias 

da Folha de São Paulo "tendem para a defensa ou o bom lado do 

compartilhamento". Essa decisão do autor do texto pode ser encarada como 

um pequeno debate - mesmo que apoiado em uma pesquisa superficial -, pois 

deu margem para aceitação de uma opinião bastante diferente da que possuía 

- embora ainda sem fundamentação, como dá a entender. 

                                            
107 Disponível em <http://gjol.blogspot.com/2009/05/coldplay-vai-permitir-download-gratuito.html> 
108Clipping é uma expressão idiomática da língua inglesa, uma "gíria", que define o processo de 
selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos, para 
resultar num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem os coleciona. Fonte: 
WikiPédia. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Clipping> Acesso em 04 de novembro de 2011 
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A matéria “Ajudaria a criar um PirateBay brasileiro” foi publicada em 

24 de junho, pelo Estado de São Paulo. O foco do texto é totalmente voltado 

em cima da palestra de Peter Sunde no 10º Fórum Internacional de Software 

Livre (FISL 10), que ocorreu de 24 a 27 de junho de 2009, em Porto Alegre. O 

início do texto expõe uma analogia feita por Sunde, que compara a indústria de 

entretenimento a "uma criança de sete anos quando quer um doce" e que 

esperneia para obter isso. O problema é que as pessoas não querem mais 

pagar pelo conteúdo que a indústria vende. A reação dele à própria 

condenação é destacada: "Vamos vencer no final. Vamos recorrer em todas as 

instâncias. O julgamento é só o primeiro passo. Deve demorar cinco anos para 

sair o resultado final. A indústria não vai ganhar".  

Para Sunde, o processo contra o Pirate Bay é basicamente um processo 

contra a tecnologia, contra a Internet, que democratizou a forma como obras 

culturais são produzidas e distribuídas. O objetivo dessa indústria seria cortar o 

acesso a Internet daqueles que interferem e no funcionamento de um modelo 

de negócios que ela acostumou-se a gerenciar e que dá muito lucro sem 

necessitar de feedback por parte dos consumidores. Tal modelo, para Sunde, 

"não faz mais sentido nos dias de hoje", porque as pessoas não vão parar de 

baixar, "seria como proibir a cor azul", afirma ele.  

Sunde afirma que autores que atacam o compartilhamento estão presos 

no passado ou ligados ao produto que se torna sua obra e sua própria imagem, 

e cita os exemplos principais de Paul McCartney e Britney Spears. Enquanto o 

primeiro "vive de suas músicas do passado, de ‘greatest hits’, não produz 

mais", Britney "precisa estar na TV, precisa de uma indústria. Mas o que está 

em jogo aí não é a cultura, mas um produto". Esse posicionamento que pode 

ser classificado como radical, recai até mesmo em defensores do 

compartilhamento, como as licenças Creative Commons, que, para ele, "tem 

restrições. Sou contra qualquer tipo de restrição. Todo mundo deveria ter o 

direito de baixar o quanto e o que quisesse, seja para qualquer finalidade, 

comercial ou não". Ao final da palestra, Sunde afirma que "adoraria ajudar" a 

montar um Pirate Bay brasileiro, ao ser perguntado sobre a questão por um 

jornalista presente na coletiva.  
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O destaque da matéria é sua descrição, embora falte a contextualização 

do que é a fisl 10 - provavelmente pela matéria estar inserida dentro de uma 

cobertura sobre o assunto feito pelo veículo. A descrição é completa, e não há 

depoimentos de terceiros ou opiniões que debatam e confrontem as ideias de 

Sunde, muito pelo ambiente em que a palestra foi feita - um fórum internacional 

de software livre, que representa na atualidade os que iniciaram os maiores 

movimentos de cultura livre digital.  

Para o autor - Rodrigo Martins, novamente - Sunde é a estrela do fórum, 

o que demonstra um tom de admiração por ele, visto o sentido de estrela ser o 

de "uma personalidade admirável e famosa". Peter Sunde representa um 

movimento de apoio à tecnologia - editoria em que foi publicada a matéria - 

enquanto a indústria é uma ameaça ao seu desenvolvimento, que deve ser 

livre de interferências.  

O uso da palavra "estrela" - de escolha do próprio autor -, aliado ao 

destaque ao argumento de Sunde de que o processo não é contra o Pirate 

Bay e sim contra a tecnologia, abre a possibilidade de conclusão que o autor - 

e o veículo a qual o texto está inserido - encare Peter como um salvador 

tecnológico, um "Davi" que enfrenta um "Golias" multibilionário e poderoso, que 

quer controlar algo que deveria ser livre, no caso, a Internet. 

No dia 30 de junho o Estadão publicou uma entrevista direta com Peter 

Sunde, principal porta-voz do Pirate Bay, intitulada "Não serei preso. 

Venceremos no final". O texto de apresentação descreve Sunde como "a 

principal estrela" do 10º Fórum Internacional de Software Livre, enquanto 

destaca como os participantes descreveram Sunde: "Condenado na Suécia, 

aclamado no Brasil". As principais perguntas feitas pelo Estadão com relação 

ao tema compartilhamento questionam Sunde sobre "o significado da derrota 

do Pirate Bay", bem como o motivo do poder da indústria, além de perguntar se 

"o compartilhamento mudou a forma como as pessoas consomem e produzem 

cultura no mundo". 

Sunde afirma que "não se pode acreditar nas leis suecas", pois ela é 

"contra a tecnologia mais do que qualquer outra coisa", ao passo que afirma 

que a fonte do poder da indústria cultural é sua própria força de influência, 



137 
 

através de filmes hollywoodianos, programas de TV e da própria música. Para 

ele, o compartilhamento "democratizou" a forma de se consumir música, pois 

"fez de todo mundo publicador, produtor e consumidor, de grandes títulos e 

pequenos". 

Se olhado por esse ângulo, o Pirate Bay é completamente democrático, 

porque além de compartilhar obras e títulos pequenos, é também "responsável" 

por estender os domínios de Hollywood pelo mundo. Como se trata de uma 

entrevista direta, Sunde é a única fonte, o que logicamente exclui a 

possibilidade de um confronto de ideias ou opiniões. 

O texto "A semana (já) foi de movimento", publicado 

pelo BaixaCultura em 7 de julho de 2009, descreve o 10º Fórum Internacional 

de Software Livre, que teve como principal destaque a vinda de Peter Sunde. 

Ao invés de um texto corrido, a postagem utiliza um recurso bastante usado 

pelo blog que é o de "terceirizar" a informação, através de links de veículos da 

confiança dos autores do blog. Após esse início eles reproduzem uma 

entrevista dada por Sunde a Folha de São Paulo109. O autor do texto classifica 

a entrevista como "uma das melhores coisas que li por aí" e destaca o nome da 

entrevistadora, Daniela Arrais110, "que também comanda o ótimo blog don’t 

touch my moleskine111". 

As perguntas da entrevistadora inquirem Sunde sobre o que ele fará 

agora que foi condenado em primeira instância e sobre sua opinião acerca das 

críticas e procedimentos de autoridades e grupos econômicos acerca do 

compartilhamento. Sunde, por sua vez, afirma que não irá desistir, e que tais 

pessoas devem mudar "ou vão perder ainda mais espaço". Na visão dele, os 

juízes não entendem nada de tecnologia, porque "hoje em dia ela é muito 

avançada para aqueles que se formaram há 30 anos".  

Sunde prossegue, e afirma que os artistas que se põem contra o 

compartilhamento "são artistas que não produzem há muito tempo" e 

                                            
109 "Internet não é a culpada dos crimes, diz fundador do Pirate Bay, Folha de São Paulo, 1 de julho de 
2009. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u589143.shtml>  
110 Que na época era Repórter do caderno Tec da Folha de São Paulo, segundo o currículo da jornalista no 
LinkedIn. Disponível em <http://br.linkedin.com/in/danielaarrais> Acesso em 28 de novembro de 2011 
111 Disponível em <http://donttouchmymoleskine.com/> 
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exemplifica: "Prince e Village People tentaram processar a gente. Nenhum 

deles está fazendo música desde os anos 1980". Ao final, quando questionado 

sobre que conselho daria às gravadoras, ele afirmou que diria para elas se 

"inspirarem no Swedish Model, organização que reúne gravadoras para 

repensar o futuro da música", como uma forma de buscar alternativas para 

conseguirem dinheiro com a Internet, ao invés de brigarem com ela. 

Por serem entrevistas diretas - as chamadas "pingue-pongue", o 

destaque fica na exploração de ideias da fonte por parte dos entrevistadores, e 

não no trabalho descritivo e nem do debate. O choque de opiniões seria um 

dos papeis das perguntas feitas pelo entrevistador. 

A matéria "Segundo o Pirate Bay, o fim da linha está distante" foi 

publicada pelo Estadão em 25 de agosto, e noticia uma série de 

acontecimentos, como a retirada do site do ar por uma decisão judicial do 

Tribunal de Estocolmo no dia da publicação da matéria, bem como a 

publicação de um manifesto da equipe do site publicado na home page do 

portal, que segundo o texto tem "ares de discurso digno de líder de estado". 

 

Temos plena confiança que se todos cumprirem seus deveres, se 
nada for negligenciado, e se os melhores arranjos forem feitos, como 
estão sendo, nós iremos provar mais uma vez que somos capazes de 
defender a Internet, de sair da tempestade de brigas, e de sobreviver 
à ameaça da tirania, se necessário por anos e, se necessário, 
sozinhos. 
Mesmo que boa parte da internet e muitos ‘trackers’ antigos e 
famosos tenham saído do ar ou caído nas mãos do Ifpi e dos odiosos 
aparatos das regras da MPAA, não vamos tremular ou falhar. Iremos 
até o fim, lutaremos na França, lutaremos nas ef-nets e nas 
darknetes, lutaremos com confiança e força crescentes no ar, 
defenderemos a Internet, não importa o quanto isso custe, lutaremos 
nas praias, lutaremos nas côrtes; nunca nos renderemos, e se a 
Internet ou uma grande parte dela estiver subjugada e passando 
fome (coisa que eu não acredito nem por um momento), então nosso 
Império além-mar, armado e guardado pelo Anon Fleet, vai carregar o 
fardo, até que, no tempo certo do Cerf, o Novo Mundo, com todo seu 
poder e glória, dê um passo a frente para o resgate e a liberação do 
velho. 

Assinado: a equipe do The Pirate Bay (PIRATE BAY, 2009)
112

 

                                            
112 PIRATE BAY, citado e traduzido pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo o Pirate Bay, o fim da 
linha está distante. Disponível em <http://blogs.estadao.com.br/link/segundo-o-pirate-bay-o-fim-da-
linha-esta/> Acesso em 11 de novembro de 2011 
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Poucas horas depois o site voltou ao ar, "provavelmente em um servidor 

em outro país", descreve a notícia. O texto termina dizendo que a equipe do 

site prometeu dar uma camisa preta com a seguinte mensagem "aos 

responsáveis por tirar o site do ar": "Eu gastei meses e gastei milhões de 

dólares para derrubar o The Pirate Bay e tudo o que consegui foi esta linda 

camiseta!", junto com um bilhete escrito "Com amor, The Pirate Bay". 

O foco da matéria é sua descrição, pois não cita qualquer fonte, de 

nenhum dos dois lados. Mas fica como destaque a exposição integral dos 

ideais do Pirate Bay, tanto através do manifesto publicado no site, quanto pela 

ideia da camisa.  

A última matéria analisada, "Roube Este Filme I e II no ciclo copy, 

right?" foi publicada em 21 de dezembro pelo BaixaCultura, e analisa os dois 

documentários que dão título ao texto, originalmente chamados de Steal this 

Film I e II. Nas palavras dos autores, os documentários expõem "a complexa 

relação entre o compartilhamento de arquivos via web, a dita propriedade 

destes arquivos", e como a Internet é o meio que transforma aquilo que 

entendemos como pirataria, propriedade autoral e distribuição. Essa relação 

seria ainda mais complexa graças aos próprios produtores do documentário, os 

anônimos da The League of Noble Peers (A Liga dos Nobre Compartilhadores, 

em uma tradução adaptada para o português). 

Um adendo no texto explica que a forma de atuação da Liga é similar a 

do coletivo italiano Wu Ming e do escritor-coletivo Luther Blissett, que não 

passam de uma persona que pode ser utilizada por qualquer um que deseja se 

manter anônimo. A ideia desse tipo de identidade é fazê-la sair dos limites da 

ficção e das lendas urbanas presentes na Internet, para adquirir facetas reais, 

que possam efetivamente causar interferências no mundo através de ativismo 

e do que seus utilitários denominam "guerrilha psíquica".  

O texto então descreve a abordagem de cada capítulo do documentário 

e aproveita para linkar para o texto anterior feito sobre o assunto, chamado 

"Roube este filme legendado". O primeiro trata especificamente da ação policial 

que invadiu prendeu os servidores que armazenavam os dados do Pirate 

Bay na Suécia, e a forma como tal ação teve intensa motivação política.  
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Já o segundo, de acordo com a descrição do texto, "vai mais além na 

discussão do contexto econômico/tecnológico/cultural que está diante das 

chamadas 'copyrights wars'”. O documentário vai ainda mais longe, e 

demonstra como a Internet torna a informação livre do controle de grandes 

grupos, e que isso seria um dos motivos para ela ser intensamente atacada. A 

própria natureza descentralizada da Internet é responsável pela impossibilidade 

de aplicação das leis de direitos autorais dentro de seu ambiente, baseados em 

leis criadas do século XVI.  

O texto linka uma matéria do The Guardian113 que classifica esse tipo de 

produção como um "documentário-manifesto", onde diretores ativistas 

expressam as ideias que defendem através das ferramentas narrativas do 

gênero. Tal conclusão pode ser tirada pela própria estrutura do BaixaCultura, 

que pode ser encarado como um veículo-manifesto usado pelos seus autores 

como um meio de expressão, debate e defesa das ideias que acham mais 

pontuais de discussão, usando as tradicionais ferramentas jornalísticas.  

Esse tipo de iniciativa acaba por atrair a colaboração de usuários, como 

pode ser visto no caso do Steal this Film, em que legendas em 10 línguas do 

filme foram enviadas pelas pessoas que o assistiram sem qualquer pedido por 

parte de seus realizadores. Esse trabalho coletivo é típico de produções da 

Internet, mesmo as que não se configuram em módulos ativistas como a citada 

League of Noble Peers. De igual forma, o destaque do texto está em seu 

processo descritivo, em que caracteriza o que os filmes apresentam, e ainda 

convidam os leitores para o assistirem em uma sessão conjunta promovida 

pelo blog e pelo Cineclube Lanterinha Aurélio, o que mostra mais uma vez a 

caracterização ativista do BaixaCultura que encara a divulgação dos 

documentários como uma atividade que vai além da informação e passa pelo 

que foi denominado conscientização. 

  

                                            
113 "Steal this film, read this article". The Guardian, 25 de setembro de 2006. Disponível em  
<http://www.guardian.co.uk/film/2006/sep/25/features.features11> 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o presente estudo, buscamos compreender as origens das 

iniciativas de compartilhamento, em associação com as tecnologias que 

causaram as principais transformações no modo como a humanidade se 

comunica e compartilha conhecimento. Desde a criação da imprensa até a 

Internet, a trajetória de movimentos - organizados ou não - que defenderam o 

uso livre de tecnologias de cópia e distribuição é vasta, embora em tempos 

atuais praticamente todas as atividades deles sejam analisadas do ponto de 

vista jurídico, que encara a cópia sem autorização expressa do autor do original 

como um crime equivalente ao roubo.  

E essa situação cria uma lógica comercial para a arte, a cultura e o 

conhecimento, entranhada em diversas sociedades desde a criação das 

primeiras leis de direitos autorais. Tal ótica tende a ignorar imensos períodos 

da história humana, que só muito recentemente deu a conotação fortemente 

corporativa e protecionista aos direitos do autor. O resultado é a existência de 

conflitos sociais entre os que defendem ferrenhamente o direito universal de 

compartilhar livremente e os que buscam impedir que esse tipo de liberdade se 

propague, seja por motivos financeiros ou políticos. 

Com a popularização mundial da Internet, as diferenças entre esses dois 

grupos se ampliou agudamente, já que a rede mundial de computadores 

representa uma nova fronteira na comunicação e distribuição, pois com a 

digitalização ela elimina a necessidade de meios físicos para a propagação da 

informação. Por essas características, grupos econômicos trabalham em 

conjunto com governos para cada vez mais criminalizar práticas corriqueiras 

dentro do ambiente da Internet. E junto com essas influências, tais 

organizações patrocinam ações arbitrárias que ocorrem em desrespeito à lei de 

forma tão gritante que se tornam alvo de investigação legislativa, como é o 

caso recente do Ecad. 

E no meio desse embate estão os artistas, os que criam as obras que 

sustentam toda a indústria que diz defendê-los. Através da Internet muitos 

desses criadores enxergaram uma nova forma de divulgar seu trabalho e se 
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relacionar com seu público, o que proporcionou uma vasta reconfiguração na 

forma como se consome música, filmes, livros e outras obras culturais. O 

público também mudou, e com as tecnologias digitais é capaz de escolher 

exatamente o que deseja, ao invés de ter que adquirir produtos feitos de forma 

industrial, muitas vezes com componentes que o desagradam - como, por 

exemplo, um CD que continha nove músicas que são ruins e somente uma 

boa.  

Com essas mudanças é possível concluir que a Internet, somada a uma 

realidade onde a gratuidade passou a imperar, não destruiu a classe artística, 

mas sim a transformou e a tornou mais participativa de todas as etapas de seu 

trabalho, eliminando intermediários, como boa parte das gravadoras e 

produtoras. 

Isso aumenta o embate, e cada grupo utiliza suas próprias táticas para 

lutar por sua causa, bem distintas entre si, como analisamos no nosso estudo. 

Um dos clímaces de tal conflito se deu em 31 de maio de 2006, quanto uma 

força policial apreendeu os servidores do site Pirate Bay. O episódio fez 

crescer imensamente a fama do site, e o tornou um símbolo na luta pela 

liberdade de compartilhamento e de invasões de privacidade - até um partido 

político denominado "Pirata" nasceu desse episódio, e se tornou uma legenda 

mundialmente conhecida, embora ainda com pouca força política.  

E foi justamente o Pirate Bay o objeto da nossa pesquisa, ao servir de 

principal agente de um estudo de caso que envolveu analisar como dois 

veículos midiáticos brasileiros retrataram o site - e todos os elementos que ele 

representa - no ano de 2009, quando seus quatro principais integrantes foram 

julgados e condenados por uma corte sueca. Aliada a essa análise, buscamos 

entender as diferenças das linguagens, formas de apuração e construção de 

sentido presente nas duas publicações - o portal online do jornal o Estado de 

São Paulo e o blog BaixaCultura, e por entender que tal estudo não pode ser 

desvinculado de seu contexto social e cultural, optamos por um texto que una a 

conclusão de nossa análise, ao mesmo tempo em que apresenta nossas 

considerações finais sobre o objeto de pesquisa. 
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Pelos dados e conteúdos analisados, concluímos que os dois veículos 

utilizam de métodos e foco diferentes na construção de seus textos, embora 

ambos, na maioria do tempo, demonstraram um posicionamento similar quando 

ao nosso objeto de pesquisa. Enquanto o Estadão se utiliza de métodos 

tradicionais na construção e apuração de suas notícias, através de entrevistas 

com fontes relacionadas ao assunto, além de buscar a realização da cobertura 

dos fatos durante seu acontecimento, o BaixaCultura é voltado para a análise e 

opinião, o que o torna fundamentalmente diferente do Estadão. O jornal utiliza 

pessoas como fontes primordiais de suas notícias, já o blog geralmente usa 

excertos de matérias publicadas em diversos veículos na construção 

referencial de suas matérias. Perceber essa característica foi fundamental para 

estabelecer conclusões no nosso primeiro quesito de análise: as fontes. 

Tal critério na escolha das fontes não impediu o uso indevido de 

declarações como a utilização de fontes ocultas pelo Estadão, que nos levou a 

concluir que esses procedimentos serviram para expressar opiniões 

disfarçadas de informação, já que essas falas claramente se posicionavam, e 

contra a pirataria. Em outro momento o Estadão usou uma declaração 

deslocada de um analista, o que levou a notícia a pecar no encadeamento de 

seus parágrafos. Mas, na maioria dos momentos, o Estadão ouviu pessoas 

importantes dentro do contexto da matéria, com opiniões embasadas o 

suficiente para tirar a discussão em torno do compartilhamento e cultura livre 

exclusivamente do trato jurídico.  

Entretanto, a cobertura do Estadão foi falha no sentido de estabelecer 

uma conexão cultural às práticas ligadas a pirataria, e o mesmo não pode ser 

dito do BaixaCultura, que publicou pelo menos dois textos em 2009 para criar 

essa contextualização histórica. Em 2009, quando o assunto experimentou seu 

maior momento desde 2006, o Estadão não conectou o Pirate Bay às massas 

que utilizam seu serviço e isso deu a impressão que os donos dos site são 

pioneiros, donos de incitativas inéditas, e não apenas um componente 

independente de uma organização anti-copyright. O mais próximo disso foi 

alcançado em duas matérias informativas sobre a vitória do Partido Pirata nas 

eleições para o parlamento europeu, ambas retiradas da nossa análise. 
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Esse lapso que identificamos nos levou a uma pequena pesquisa 

posterior para sabermos se houve mudanças relativas ao assunto. E a resposta 

inicial é um provável sim: o Estadão passou a abordar muito mais o assunto 

após 2009. Como o caderno Link foi reformulado justamente em 2009, 

acreditamos que tal momento de transição editorial pode ter contribuído para 

esses lapsos e baixo fomento ao debate. A principal dessas mudanças ocorre 

em 18 de janeiro de 2010, quando é fundado no Estadão o blog P2P114, que 

trata exclusivamente de temas relacionados ao compartilhamento e cultura 

digital, além de mudanças no cenário produtivo industrial. E uma matéria que 

selecionamos que trata a questão dos direitos autorais sob uma ótica analítica 

se chama "Respeitável público"115, publicada em 7 de agosto de 2011. Essa 

pequena amostragem pós-pesquisa não é conclusiva, mas sugere que tanto o 

tema compartilhamento cresceu em importância, quanto a direção do jornal 

passou a investir mais tempo para debatê-lo. 

No entanto, as maiores diferenças entre os dois veículos se revelaram 

no quesito Descrição. Percebeu-se que em algumas notícias o Estadão fez uso 

de incriminações pré-julgamento e de fontes não identificadas (o popular 

"dizem"), o que expõe a imagem de que a publicação é expressamente contra 

os acusados, sem, contudo fazer uma declaração minimamente clara nesse 

sentido. Em outras matérias o mesmo Estadão praticamente expressou 

admiração pelos fundadores do Pirate Bay, numa atitude aparentemente 

dicotômica e incompreensível, se compararmos com matérias anteriores sobre 

o assunto.  

Tal situação não se repete nos textos do BaixaCultura. O blog apresenta 

um posicionamento opinativo bem definido, sólido e compatível com o que se 

espera de uma página na Internet que diz "concentrar suas atividades na 

informação, divulgação e discussão de conceitos (...) relacionados à cultura 

livre e à contracultura digital". Enquanto seu posicionamento pode ser 

considerado agressivo e antiético para grupos jornalísticos que dizem praticar 

jornalismo imparcial, ela se encaixa na linguagem proposta pelo blog, que 

envolve o debate e discussão muito acima de só transmitir informação. Tais 

                                            
114 Disponível no endereço http://blogs.estadao.com.br/p2p/ 
115 Disponível no endereço http://blogs.estadao.com.br/link/respeitavel-publico/  
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atributos envolvem opinião e embasamento, e é esse o objetivo do blog. Essa 

linha de ação envolve a terceirização de notícias, geralmente provinda de 

grandes veículos de informação de reputação estabelecida - entre eles 

o Estado de São Paulo. Enquanto o BaixaCultura é uma simbiose de jornalismo 

e ativismo, o Estadão aparentemente usa métodos sutis para se posicionar e 

construir o sentido desejado com sua própria mensagem.  

Tais diferenças também surgem no terceiro quesito que estabelecemos: 

o Debate. O BaixaCultura não realizou entrevistas no período analisado e 

geralmente não tem fontes próprias, e por isso esse debate se realiza de forma 

diferente do que normalmente ocorre em veículos jornalísticos. Enquanto 

o Estadão se utiliza da dualidade de fontes e declarações - o conhecido 

método de "ouvir os dois lados", que esteve sempre presente nas matérias da 

nossa amostragem - o BaixaCultura encara sua própria temática como o "outro 

lado". Ao escrever sobre o julgamento dos fundadores do Pirate Bay, por 

exemplo, seus autores debateram com os argumentos utilizados para acusa-

los, e é dessa forma que se manifesta o debate presente nos textos do blog.  

Esse debate é a manifestação do que os próprios autores do blog 

definiram como contracultura, uma definição de movimentos que estabelecem 

vozes que destoam das informações divulgadas pela maioria dos grandes 

veículos de comunicação.  

Essas diferenças básicas estão presentes nas próprias diferenças 

estruturais dos dois veículos - e das diferenças entre blogs e jornais em geral - 

e já eram esperadas como hipóteses em nosso estudo. Mas o conteúdo em si 

apresentou diferenças que sem uma pesquisa analítica e atenta passam em 

branco. Enquanto três principais notícias usam elementos - fontes não 

identificadas, incriminação e pesquisas sem comprovação - pouco usuais e até 

condenáveis para a criação de um sentido negativo para o Pirate Bay, outras 

criam um clima bem humorado e retrataram um julgamento sob uma ótica do 

espetáculo. Algumas dessas matérias inclusive colocaram os fundadores 

do Pirate Bay como heróis, estrelas e "Robin Hoods". 

As hipóteses que levantamos para a ocorrência de tal possível dicotomia 

editorial são três: 1) a ocorrência de imprecisões tal como as descritas só 
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ocorreram em matérias escritas por veículos estrangeiros e agências 

internacionais de notícias (BBC, Reuters e Associated Press) e seria 

justamente o olhar estrangeiro que usaria esse tipo de ferramenta na 

construção dos fatos de uma notícia, como demonstrado superficialmente pela 

pesquisa da Maíra Zasso, linkada pelo BaixaCultura; e isso nos leva a hipótese 

1b) o Estadão em si não é contra a pirataria e suas notícias refletem isso, e 

opiniões dicotômicas só surgem em matérias adquiridas de veículos 

estrangeiros; 2) após a reforma do caderno Link - onde foram publicadas todas 

as notícias relacionadas ao Pirate Bay - capitaneada pelo jornalista Alexandre 

Matias, antigo editor da primeira revista brasileira dedicada à nascente cultura 

da Internet, a Play116, publicada de dezembro de 2001 a dezembro de 2002. 

Junto com Matias, o grupo que escreve no Link pode ser classificado como 

defensor da tecnologia; eles seriam como uma ilha dentro do Estadão, e por 

isso possuem um posicionamento diferente da política do jornal. 

Essa última hipótese foi formulada pelo jornalista André Forastieri, 

enquanto conversávamos informalmente sobre a linguagem acadêmica. 

Forastieri foi diretor editorial da Conrad, editora que publicou a Play durante 

sua curta vida e a possibilidade levantada por ele parece possível se 

analisarmos principalmente as notícias escritas entusiasticamente pelo 

jornalista Rodrigo Martins, que contrastam de tom da notícia "Gravadoras 

teriam perdido mais de 30% em vendas desde 2001". Se confirmada, a última 

hipótese automaticamente eliminaria as outras duas sem margem pra dúvidas. 

Entretanto, pela amostragem que recolhemos para tal análise, foi impossível 

levantar dados que apontem para esse fim, justamente porque o Link foi 

reformulado a partir de fevereiro de 2009 e teve sua reforma completa em maio 

do mesmo ano. Para estabelecer esse corte, precisaríamos de notícias 

anteriores a essa nova fase do caderno, além de posteriores, somente a título 

de confirmação. 

Mas a pesquisa se mostrou importante por conseguir identificar 

diferenças cruciais com relação à forma no trato e divulgação dos dois 

veículos, aliado ao estabelecimento de mais um degrau de uma discussão 

                                            
116 O site da revista já foi encerrado, mas está disponível no endereço:  
http://web.archive.org/web/20020604202801/http://www.entretenimentoeletronico.org/ 



147 
 

sobre direitos autorais, que foram chamados de "O Petróleo do século XXI", por 

Mark Getty, dono dos direitos das mais de mais de 3,3 bilhões de imagens 

(além de áudios e vídeos) do banco de dados e site Getty Images117. Esse 

estudo foi somente a representação de um enfoque, um olhar, sobre um mar 

de possibilidades diferentes. Focamos os produtos culturais por eles serem um 

mercado muito importante e lucrativo, e por ser justamente nele que todos 

miram quando querem falar de pirataria - isso tudo, além de nosso 

envolvimento com o assunto de forma pessoal e profissional. 

Entretanto, não é só a Indústria Cultural que falsifica pesquisas e arma 

ciladas policiais para frear o desenvolvimento tecnológico e comportamental de 

todo o planeta. Uma guerra secreta é travada em departamentos de pesquisa 

acadêmicas e bancos de dados em todo o mundo, por exemplo, como 

demonstrou Aaron Swartz, que foi processado em US$ 1 milhão e está sob 

risco de uma pena de 35 anos de prisão por hackear e liberar publicamente 

documentos científicos guardados pelo Journal Storage (JSTOR).  

Esse é apenas um exemplo da abrangência do assunto e de como ele 

vai muito além de pessoas baixando filmes para assistirem no computador 

gratuitamente, ou mesmo de compras em camelôs da esquina. E essa é uma 

discussão que ainda vai longe. Enquanto escrevemos essas considerações 

finais, o Congresso americano analisa a proposta de lei chamada Stop Online 

Piracy Act (Sopa), que dá aos provedores de Internet o poder de cortar a 

conexão de quem continuamente usar a conexão para baixar arquivos 

protegidos por direitos autorais. Os provedores também teriam o poder e a 

obrigação de vigiar previamente arquivos trocados por usuários para procurar 

pirataria. O detalhe é que essas empresas não querem esses poderes e 

obrigações, pois isso certamente acarretaria em desgaste junto ao próprio 

público e uma série de boicotes por parte de uma massa de usuários. Na 

Europa tal lei foi proibida, pois no entender do Tribunal Europeu, esse tipo de 

legislação acarreta em quebra de confiança nas relações entre contratantes e 

contratados. 

                                            
117 Disponível no endereço: http://www.gettyimages.com/ 
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O certo é que a questão ainda vai longe, e vai ser a causa de muita 

discussão, enfrentamentos, mais processos, julgamentos. Dentro do 

jornalismo, naturalmente existem opiniões contrárias, mas cada vez mais é 

possível ver jornalistas favoráveis ao compartilhamento, justamente pelo uso 

diário de ferramentas que tornam possível obter produtos e documentos 

gratuitamente, e de forma muito mais eficiente do que os meios legais. 

Cremos que diferenças de gerações serão cada vez mais notáveis, 

principalmente em editorias de tecnologia e cultura, áreas da cobertura 

jornalística cada vez mais unidas e indissociáveis. O caso do Estadão 

provavelmente não é único, e daqui pra frente a geração que cresceu usando a 

Internet estará na direção dos maiores veículos de comunicação do mundo, o 

que possivelmente tornará a questão do compartilhamento como corriqueira 

dentro da cobertura jornalística diária. 

Já o embate está longe do fim. Se o Pirate Bay acabasse, ele seria 

somente mais um site - o maior deles, com certeza - que enfrentou a Indústria 

Cultural. Da mesma forma que o Napster, SuprNova, entre outros, se foram e 

deram lugar a outros, a corrente que alimenta o compartilhamento não pode 

ser parada, mesmo com a destruição de seus maiores símbolos temporários. 

Da mesma forma, o desenvolvimento tecnológico não pode ser freado, 

principalmente após se popularizar e a Era da Informação mostrou como 

etapas do processo industrial podem ser dispensados e a reconfiguração social 

causada pelas novas possibilidades comunicacionais era irreversível. É esse 

ambiente volátil que cada vez mais precisa ser compreendido e retratado pela 

imprensa, seja em jornais ou blogs. 
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ANEXO A - MATÉRIAS COMPLETAS DO ESTADÃO E DO BAIXACULTURA 

 

A ilusão da propriedade intelectual 

Disponível em <http://baixacultura.org/2008/12/19/a-ilusao-da-propriedade-

intelectual/> 

dezembro 19th, 2008 § 1 comentário 

 

Taí uma coisa difícil de ver. Um rico tendo problemas com a lei. 

Em certo post eu citei um escrito do Túlio Vianna para falar sobre a 

criminalização da pirataria. O texto trata mais precisamente do conceito de 

“propriedade intelectual” que, adotado por nosso país, tenta fundamentar o 

exercício do copyright como algo benéfico e inquestionável. Mas, como o Túlio 
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demonstra, há uma série de equívocos envolvendo a privatização, 

quantificação e coisificação do trabalho intelectual e é com base em sua 

explanação que eu vou falar brevemente sobre esta prática jurídica bem cara-

de-pau. 

Você certamente é proprietário de alguma coisa. O mundo é cheio de coisinhas 

para chamarmos de nossas: roupas, celulares, computadores, carros, etc. É 

tudo propriedade privada, com a qual o dono ou proprietário pode fazer o que 

bem entender. Mas o que determina o que é propriedade privada ou não? Se 

observarmos como essa história toda começou, veremos que as primeiras 

coisas privatizadas foram simplesmente cercadas, ou seja, demarcadas contra 

o uso aleatório da coletividade. Se você parar para pensar sobre o ar que 

respiramos, você vai notar que ele não é propriedade de ninguém, porque 

simplesmente não pode ser cercado, embalado e vendido por R$9,90 

nas Lojas Americanas. Já a água potável, por ser escassa, sofre esse processo 

de apropriação. O que a indústria cultural costumava fazer era exatamente 

isso. Explorar a escassez de obras intelectuais. Controlava completamente a 

produção e veiculação de obras e então, como única fonte de trabalhos 

intelectuais prontos para o público, vendia tudo empacotado e quantificado. Se 

as grandes corporações decidiam que apenas 100 exemplares do cd de 

determinada banda seriam produzidos, a existência desta obra para o mundo 

ficava condicionada a esta generosa vontade. 

 

Mas tudo mudou com o fato de podermos copiar fonogramas, textos, filmes e 

softwares no conforto de nossos lares. A internet inclusive dispensa a obtenção 
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dos cds, dvds e papéis onde costumavam ficar aprisionados. Não é novidade 

nenhuma que é possível copiar um exemplar de obra intelectual quantas vezes 

for mais conveniente para o público. A obra intelectual há um bom tempo não é 

mais exclusividade das prateleiras comerciais e passou a compor uma 

atmosfera ilimitada e mais densa que o próprio ar respirável. Digite o título do 

que você quiser na busca do Pirate Bay, por exemplo, e você provavelmente 

vai encontrar, até mesmo aquelas paradas bem sinistras que você achava que 

eram lendas, como o filme erótico da rainha dos baixinhos na época em que 

ela podia mandar catar um por um nas lojas e locadoras. Fica bem óbvio que 

quem mais gosta da idéia da obra intelectual como propriedade é quem se 

beneficia (ou se beneficiava) de monopólios. Era bem fácil para uma gravadora 

ganhar dinheiro lançando uma coletânea vagabunda de um artista e no meio 

uma música inédita pra garantir a “novidade” e as consequentes vendas. Hoje 

você tem a liberdade de baixar apenas aquilo que interessa e, se valer a pena, 

comprar um exemplar original e ainda passar a cópia para outras pessoas, que 

podem fazer o mesmo que você. Trata-se de uma liberdade defiltrar conteúdos. 

Já o ultrapassado conceito de propriedade intelectual é nada mais que um 

“direito de ludibriar o consumidor”, ainda protegido pela lei. Mas não há 

espanto. Que a lei gosta de velharias, lobby e ricos todo mundo já sabe. 

 

Portanto, veja que a obra intelectual é apenas trabalho criativo suscetível de 

reprodução incontrolável. Temos uma realidade que, acima de qualquer 

forçação de barra teórica, nos diz que a obra intelectual não se trata de 

propriedade privada, pois é simplesmente infinita, não escassa e, por mais que 

isso pareça papo de comunista comedor de criancinha, está aí pra satisfazer a 

ampla necessidade da coletividade de usufruir da cultura de seu tempo. Afinal 

de contas, existe algo mais precioso à humanidade do que o acesso irrestrito 
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aos bens culturais que lhe revelam sua própria face? A produção cultural é, 

acima de tudo, um retrato voluntário e involuntário não daquilo que o homem é, 

mas de como ele se enxerga, se compreende. 

[Edson Andrade de Alencar.] 

 

Suécia julga ação contra maior site de pirataria do mundo 

Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,suecia-julga-

acao-contra-maior-site-de-pirataria-do-mundo,324629,0.htm> 

'Pirate Bay' é usado por internautas para buscar músicas e vídeos sem pagar 

direitos autorais. 

16 de fevereiro de 2009 | 9h 30 

 Notícia 

 

A Justiça da Suécia começa a julgar nesta segunda-feira um processo contra 

os criadores do site de buscas de material pirateado mais popular da internet. 

Os quatro criadores do Pirate Bay 

, que estimula a pirataria de músicas, filmes e programas de televisão, estão 

sendo processados pelas multinacionais Sony e Warner Bros. 

Se condenados, Frederik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde 

Kolmsioppi e Carl Lundstorm podem pegar até dois anos de prisão, além de 

uma multa de mais de US$ 140 mil. 

No domingo, dois dos acusados disseram que o Pirate Bay 

é "100% legal". Os quatro se dizem "libertadores digitais" e afirmam que 

nenhum direito autoral foi violado pelo site, já que os servidores do Pirate Bay 

não hospedam qualquer arquivo de filme, música ou programa de televisão. 

O site faz buscas por links do tipo "torrent" na internet, que permitem que 

softwares especiais façam download de arquivos que contêm músicas e 

vídeos. 

"O que eles vão fazer sobre o assunto? Eles já tentaram derrubar o site uma 

vez. Deixem eles fracassarem novamente. O site possui uma vida sem nós", 

disse Ward em um comunicado pela internet no domingo. 
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O diretor da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, John Kennedy, 

disse que o site prejudica artistas. 

"O Pirate Bay 

atingiu criadores de muitos tipos diferentes de obras, desde músicas até filmes, 

de livros a programas de televisão. Ele é particularmente nocivo ao distribuir 

material com direitos autorais antes do lançamento oficial", disse Kennedy, cuja 

federação representa mais de 1,4 mil empresas de todo o mundo. 

Kennedy alega que os criadores ganharam "valores expressivos de dinheiro" 

com o site, "apesar de dizerem que estão apenas interessados em espalhar 

cultura de graça." 

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução 

sem autorização por escrito da BBC. 

 

 

23/02/2009 

PirateBay transforma julgamento em espetáculo 

Disponível em 

<http://web.archive.org/web/20090224232227/http://www.link.estadao.com.br/in

dex.cfm?id_conteudo=15395> 

 

No banco dos réus, criadores do site sueco responsável por grande parte dos 

arquivos trocados online ironizam acusação e ganham apoio massivo online 

RODRIGO MARTINS 

Deveria ser só mais um julgamento por pirataria. Desses muitos em que a 

indústria de entretenimento processa usuários e sites por troca ilegal de música 

e vídeo na web. Mas acabou virando um “espetáculo”. Além de réus e 

advogados de acusação e de defesa, entraram Beatles, Abba, King Kong, 

hackers, blogueiros, cambistas, twitteiros e até comida italiana. 

Tudo foi pitoresco no início do julgamento dos criadores do site sueco 

PirateBay, o maior agregador de arquivos torrent do mundo. O “espetáculo” 

começou em Estocolmo há uma semana e deve durar pelo menos outras duas. 

No banco dos réus, três programadores na faixa dos 30 anos e um milionário 

de 48, este último acusado de financiar o grupo, tentavam explicar que, embora 

quisessem “bancar os Robin Hoods” virtuais, não cometiam crime algum.  
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Do outro lado, na acusação, toda a indústria da música e do cinema. Os 

advogados de Sony, Warner, Fox, Universal e EMI queriam provar que o intuito 

dos garotos, na verdade, era ganhar dinheiro. “O negócio faz uma quantia 

substancial de dinheiro”, acusou John Kennedy, da Federação Internacional da 

Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), que processou os rapazes. 

Segundo a entidade, o site lucraria US$ 4 milhões por ano com anúncios e 

“incitaria as pessoas a infringir a lei”. Se condenados, além de prisão de dois 

anos, os quatro poderão levar multa de US$ 13 milhões. 

Nesse cenário, era de se esperar que os rapazes se sentissem acuados. Mas 

não só mantiveram o site no ar como alegaram que o dinheiro dos anúncios 

“mal dá para manter o serviço” e que, se forem multados, “não irão pagar, mas 

pendurar o papel na parede”, num sarcasmo que dominou o julgamento. 

 

Além disso, fizeram (muito) barulho. O PirateBay nasceu em 2003 e não 

hospeda nenhum arquivo. É como um Google, só que para a busca de links de 

músicas e vídeos localizados nos PCs dos internautas. Tem hoje 22 milhões de 

usuários. 

 

E essa popularidade foi colocada à prova. Na palavra deles, queriam um 

“spectrial” (julgamento-espetáculo). Com US$ 3 mil arrecadados na web , 

decoraram um ônibus com uma caveira de pirata para ir em grande estilo a 

uma disputada coletiva de imprensa. 

Convidaram twitteiros para postar, em várias línguas, o que acontecia no 

julgamento. E, por exigência deles, tiveram o primeiro julgamento da Suécia 

transmitido ao vivo pela web. 

Não deu outra. A imprensa mundial deu grande destaque. Nas sessões, de 

tantos apoiadores, cambistas vendiam lugares na sala de julgamento a US$ 60. 

Hackers “picharam” o site da IFPI. Até o grupo Abba, do megahit “Dancing 

Queen”, veio a público como uma das poucas vozes contrárias aos piratas.  

 

No segundo dia de julgamento, o grupo conseguiu uma vitória. A acusação 

tirou a alegação de que o site “ajudaria na infração de direitos autorais”. As 

majors não conseguiram provar que músicas seriam baixadas do site, que não 

armazena arquivos, só os “linka”. A acusação mudou para “ajudar a tornar 

disponíveis materiais protegidos por direito”. Para os piratas, uma atenuação. 

 

Mesmo assim, a indústria diz que nada muda. E alega que, por conta do site, 

ela perdeu oportunidades de vender músicas e filmes e quer ser ressarcida. E 

em álbuns como os dos Beatles – não vendidos online –, quer cobrar dez 

vezes mais. 
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Com humor, os piratas disseram que a indústria deveria é ir processar o King 

Kong. “São codinomes assim os dos usuários do site. Eles fazem a 

transferência, nós não. O promotor deve provar que interagimos com o King 

Kong, que pode estar em uma selva no Camboja”, causou risos o advogado de 

defesa Per Samuelsson. 

Por ora, o embate acabou em... pizza. Literalmente. Acusados e acusadores se 

encontraram por acaso num restaurante italiano perto do tribunal. Para 

espanto, foi um almoço fraterno com piadinhas. No final, a garçonete piscou 

para os piratas e disse: “Estamos com vocês.” 

 

 

Gravadoras teriam perdido mais de 30% em vendas desde 2001  

Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,gravadoras-

teriam-perdido-mais-de-30-em-vendas-desde-2001-,330431,0.htm> 

Representante depôs em julgamento contra site que fornece links para 

troca de arquivos piratas, o Pirate Bay 

26 de fevereiro de 2009 | 19h 43 

Notícia 

  

da Redação - estadao.com.br 

 

A indústria musica perdeu mais de 30% em vendas desde 2001 por causa dos 

downloads ilegais, de acordo com um representante das gravadoras nesta 

quarta, que depôs durante o julgamento dos responsáveis pelo site The Pírate 

Bay.   John Kennedy, chefe da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica, disse na Corte do Distrito de Estocolmo, na Suécia, que o site 

suíço The Pirate Bay se tornou a "fonte nº1 de música ilegal".    

Kennedy depôs em nome de uma série de gravadoras, incluindo Sony BMG e 

EMI, que junto à produtoras de filmes como Universal e Warner Bros. 

Entertainment Inc., estão pedindo 117 milhões de dólares em compensação 

aos danos que dizem ter sofrido pelo site de distribuição de links para arquivos 

The Pirate Bay.     Julgamento-espetáculo   Gottfrid Svartholm Warg, 28, Peter 

Sunde, 30, Fredrik Neij, 30 e Carl Lundstrom, 48, responsáveis pelo site, estão 

sendo acusados de quebrar as leis suecas de direitos autorais por viabilizar a 
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milhões de usuários da Web o download de músicas, filmes e jogos de graça 

através do site. Eles se declaram inocentes.   O julgamento, que começou no 

último dia 16, está sendo chamado na web de "spectrial", um trocadilho entre 

as palavras inglesas "spectacle" (espetáculo) e "trial" (julgamento). Os 

acusados conseguiram, através da justiça sueca, permissão para transmitir o 

julgamento ao vivo, através de streaming.    

Uma página dentro do The Pirate Bay, chamada "Como ajudar", convoca 

usuários e fãs do site para contribuir na disseminação vídeos, fotos e 

informações sobre o julgamento pela rede. Lá, os criadores do site pedem aos 

internautas que "contem o caso aos seus amigos" e que traduzam as 

mensagens enviadas por eles mesmos, através da rede de microblogging 

Twitter, para outras línguas e as redistribuam.   Foram os fãs do site, aliás, que 

tomaram a iniciativa ao criar o FileSharer.org, cujo título é "É assim que são os 

verdadeiros criminosos". Lá, "os verdadeiros criminosos" - ou seja, os próprios 

usuários do Pirate Bay - disponibilizam suas fotos e pedem que as grandes 

indústrias os processem, já que são eles os verdadeiros responsáveis pela 

troca de arquivos no site.   "Não foram as pessoas por trás do Pirate Bay que 

compartilharam esses arquivos. Fomos nós, os milhões que usam o site. Eles 

pegaram as pessoas erradas. Nós não vamos desaparecer mesmo se a 

acusação ganhar o caso, e nem a tecnologia que nos permite compartilhar as 

músicas e os filmes que gostamos vai", diz o texto página inicial. 2636 

"criminosos" já enviaram suas fotos.      

Acusações  

O Pirate Bay não hospeda nenhum arquivo protegido por direito autoral - o site 

agrega links de um protocolo de downloads chamado Bit Torrent, que viabiliza 

a transferência de arquivos diretamente entre os computadores dos usuários. E 

é nesse argumento que a defesa dos suecos se baseia - além do fato de que, 

segundo eles, o site não gera lucro.   Os acusados declararam na última 

semana que, ainda que forem condenados, não tirarão o site do ar e não 

pagarão nenhuma possível multa. "Não temos dinheiro", disseram. Se 

condenados, eles podem pegar até dois anos de prisão. A acusação alega que 

o Pirate Bay inclui links para anúncios patrocinados no site, e isso gera lucro. 

De acordo com os responsáveis pelo site, o dinheiro ganho nesses anúncios 

mal é suficiente para pagar os custos de hospedagem do domínio.      

Gravadoras 

O representante do grupo de gravadoras e produtoras de filmes que está 

processando o Pirate Bay, John Kennedy, disse à Associated Press que os 

acusados estavam "se escondendo" atrás da tecnologia do Torrent, e afirmou 

que ainda assim eles contribuem para trabalhos protegidos por direitos autorais 

cheguem às pessoas.   "Eu quero que o Pirate Bay saia do ar", ele disse. 

"Quero alguma compensação e quero ter certeza que as pessoas não poderão 
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roubar a propriedade de outras sem que haja consequências." Ele disse, ainda, 

que mesmo que os quatro rapazes sejam condenados, a batalha contra 

conteúdo ilegal na web está longe do fim. "Não acho que [a pirataria] pode ser 

erradicada, tanto quanto qualquer outro crime", declarou. "Acredito que ela 

possa ser trazida para um nível controlável".   Paralelamente, nesta quarta, o 

parlamento sueco aprovou uma nova lei que vai permitir que as gravadoras 

rastreiem pessoas que façam download ilegal de músicas de sites como o 

Pirate Bay. (com Associated Press) 

 

O Julgamento 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/03/02/o-julgamento/>  

março 2nd, 2009 § 6 comentários 

. 

 

Desde 16 de fevereiro o mundo digital está com os olhos e a sua torcida 

direcionada para o  Tribunal de Justiça de Estocolmo, na Suécia, onde  

acontece um dos embates jurídicos baixaculturais mais importantes dos últimos 

anos: nosso ponta de lança na luta contra a criminalização dos 

downloads, Pirate Bay, versus o governo sueco, que processa os quatro 

criadores do site por diversas (33, para se exato) violações de leis 

de copyright internacional. 

Os quatro fundadores e colaboradores do Pirate Bay, Hans Fredrik 

Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde e Carl Lundström, se defendem 

de um processo que começou em 2006, quando uma associação de estúdios  

de cinema americano (a Motion Picture Association of America) conseguiu que 

a Justiça local sueca ordenasse a busca e apreensão de servidores do The 
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Pirate Bay em um data center em Estocolmo. Cabe lembrar que a ação tem por 

trás, além da já citada mpaa, um consórcio envolvendo os grandões de 

Hollywood – Warner Bros. Entertainment, MGM Pictures, Columbia 

Pictures Industries, 20th Century Fox Films – e três das principais 

gravadoras do planeta – Sony BMG, Universal e EMI. 

Segundo nota no site da IFPI (Federação internacional da Indústria 

Fonográfica), os estúdios argumentam que o Pirate Bay, ao violar 

sistematicamente os direitos de autor, prejudica os artistas e produtores  de 

arte.  Nesta mesma nota, eles defendem um copyright bonzinho que só existe 

na cabeça deles: 

“For people who make a living out of creativity or in a creative business, there is 

scarcely anything more important than to have your rights protected by the 

law. Copyright exists to ensure that everyone in the creative world – from 

the artist to the record label, from the independent film producer to the TV 

programme maker – can choose how their creations are distributed and get 

fairly rewarded for their work” 

“Em nome” desses artistas prejudicados, pedem uma indenização de  US$ 13 

milhões, valor que ainda pode aumentar. 

*** 

 

Peter Sunde, um dos réus, e seu advogado. 

A defesa do Pirate Bay baseia-se no argumento principal de que eles não 

oferecem nenhum arquivo para download, e sim disponibilizam o link para isso 

– logo, não seriam eles os responsáveis pela suposta quebra de direitos 

autorais. Como o site funciona numa plataforma gerida pelos próprios usuários, 

a defesa também explora o fato de o tráfego nas redes P2P ser da 

responsabilidade dos utilizadores e não dos administradores do site, e que o 

tipo de utilização da plataforma depende dos valores de cada um que a utiliza. 

No segundo dia de julgamento, essa estratégia mostrou-se eficiente, pois 

metade das acusações contra o Pirate Bay foram retiradas. Os suecos 

deixaram de ser acusados de apoiar a realização de cópias ilegais de 
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conteúdos protegidos por copyright para passarem a ser apenas acusados de 

facilitar a disponibilização de material ilegal. 

Pelo que se viu, as provas apresentadas pela acusação foram descartadas por 

falta de evidências, pois  eles foram incapaz de estabelecer uma relação clara 

entre o site e os downloads de conteúdos de forma ilegal.  Como relata o 

Remixtures, quando perguntaram ao procurador de acusação se ele possuía 

cópias dos arquivos torrents que pudesse apresentar e que demonstrassem 

que tinham sido descarregadas a partir do tracker do site, ele teve que dizer  

“Não.” 

*** 

 

Pirate Bus 

O procurador de acusação do caso, Håkan Roswall, disse ao jornal sueco The 

Local que o julgamento vai durar pelo menos 13 dias. Com as pausas e os fins 

de semana, estamos no 10º dia do julgamento. Hoje, pelo que informa o 

próprio The Local, Roswell fechou sua acusação pedindo um ano de prisão 

para os quatro cabeças do site. Ele argumenta que o site não é apenas um 

“hobby”, como defendem seus quatro criadores, mas também um lucrativo 

negócio na rede que gera até US$ 1,1 milhões por ano, dinheiro esse que 

saíria  das publicidades (links patrocinados, em suma) contidas no site, o que 

confirmaria que os suecos estão lucrando com o trabalho dos artistas 

“representados” pela acusação. 

Segundo a mesma matéria do The Local, Svartholm Warg, da defesa, disse 

que os números são absurdos e em nada condizentes com a realidade. Os 

quatro réus argumentam que o dinheiro ganho mal dá para manter os custos 

do sistema, e que a principal forma de sobrevivência financeira do Pirate Bay 

são as doações, procedimento comum em sistemas de software livre. 
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Peter Danowsky, representando a IFPI de onde tirei a acusação das 

gravadoras logo acima, falou na sequência e desqualificou uma 

pesquisa realizada pelo próprio Pirate Bay que aponta 80% dos arquivos 

encontrados no site como não estando protegidos pelo copyright – portanto, 

estariam ali legalmente. “Não tem nenhuma credibilidade essa pesquisa”, disse 

o representante da indústria. 

*** 

 

Se Roswell, o promotor de acusação, estiver certo, teremos ainda mais três 

dias de julgamento. Contando que o veredito final levará mais algumas 

semanas, talvez o desfecho desse caso seja dado ali pelo final de março. Os 

quatro suecos do Pirate Bay já falaram que, independente do resultado, eles 

não vão pagar indenização. E que, mesmo em caso de condenação, o The 

Pirate Bay não sairá do ar. Assim nós esperamos. 

Para acompanhar mais o caso, sugiro a cobertura realizada pelo Torrent Freak, 

diária e bastante abragente; a do The Local, bom jornal sueco em inglês; e a do 

blog The Digital Content, do The Guardian, que volte e meia faz posts 

atualizados sobre o tema. Em português, o Trabalho Sujo e a editoria de 

tecnologia do Sapo.pt fazem posts sobre o assunto. A tag #spectrial agrupa 

conteúdo sobre o julgamento no twitter. E há também a transmissão ao vivo 

em streaming de áudio. Só que essa é em sueco. 

[Leonardo Foletto.] 
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Sob risos, indústria depõe no julgamento do PirateBay 

Disponível em 

<http://wayback.archive.org/web/*/http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologi

a%20link,sob-risos-industria-depoe-no-julgamento-do-piratebay,1442,0.htm> 

 

  

Gravadoras afirmaram que pessoas comprariam música se não fosse a 

pirataria 

Rodrigo Martins 

Na segunda semana do julgamento dos responsáveis pelo site Pirate Bay, na 

Suécia, o público voltou às gargalhadas. Só que desta vez não por conta dos 

depoimentos sarcásticos dos acusados – quatro dos criadores do famoso site 

de compartilhamento de arquivos torrent. Mas da indústria de entretenimento 

que, embora seja a responsável pela ação, teve de explicar porque luta contra 

o site. 

Perguntado se os internautas comprariam todas as músicas que já baixaram se 

não as tivessem de graça, John Kennedy, o responsável pela Federação 

Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), soltou um 

contundente “sim”. A plateia caiu numa gargalhada ouvida até de fora da sala 

de julgamento. “É senso comum que as pessoas comprariam se não tivessem 

de graça. É isso o que os consumidores nos dizem quando perguntamos a 

eles”, disse na quarta. 

.No dia seguinte, porém, por parte da defesa, Roger Willis, professor 

universitário e presidente da Associação Sueca dos Compositores Populares, 

desmentiu a indústria e disse que não há estudos que evidenciem isso. “Aliás, 



174 
 

quem baixa costuma comprar mais, não menos”, declarou. Pelo depoimento, 

Willis foi agraciado pelos apoiadores dos piratas, espontaneamente, com 

centenas de buquês de flores em comemoração ao seu aniversário de 33 anos 

de casamento, completados na data. 

A tese da defesa é que o site não hospeda arquivos, mas é como um Google, 

só que faz buscas em músicas e vídeos hospedados nos PCs dos internautas. 

Para a defesa, a indústria deveria ir atrás desses internautas. E as gravadoras 

foram questionadas porque não faziam isso. “Se tivéssemos mais recursos, 

iríamos”, disse, em juízo, Per Sundin, da Universal. “Mas estamos indo atrás do 

maior e pior vilão, o PirateBay.” 

As gravadoras também tiveram de reafirmar o seu papel num mundo em que 

os downloads são corriqueiros. Perguntado se não seria melhor um modelo de 

negócios onde os shows virassem a forma de os artistas ganharem dinheiro, 

Kennedy afirmou que “todo artista precisa de gravações de sucesso para ter 

uma carreira de sucesso”. 

O julgamento do PirateBay continua nesta semana. Se condenados, os quatro 

criadores do site podem, além de dois anos na prisão, ter de pagar multa de 

US$ 13 milhões para “compensar as perdas da indústria”. E se não forem, 

como fica? COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS 

No site, PirateBay ironiza majors. Um provocativo, cartum mostrava indústria 

defendendo que “nossos direitos autorais valem mais que direitos humanos”. 

 

Por enquanto nada decidido 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/03/11/por-enquanto-nada-

decidido/>  

março 11th, 2009 § 4 comentários 

. 
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. 

O julgamento do Pirate Bay X Governo Sueco terminou na última sexta-feira, 

mas o veredito final só vai ser dado no dia 17 de abril – portanto daqui a mais 

de um mês. Cabe agora ao juiz decidir se o Pirate Bay é culpado pela 

acusação de facilitar a violação dos direitos autorais por permitir que usuários 

baixem arquivos “ilegais” através de seu sistema. 

Como noticia o Rraul, apesar da vitória do Pirate Bay ser dada como certa, 

pode haver surpresas. O certo mesmo é que é muito improvável que o site seja 

desativado, e muito menos ainda que as pessoas deixem de utilizá-lo para este 

fim. 

*** 

 

A campanha de mobilização pública em favor do Pirate Bay rendeu, dentre 

muitas coisas, um site – o Filesharer.org. Nele, os visitantes publicam fotos de 

seus rostos declarando que “não são as pessoas por trás do Pirate Bay que 

trocam arquivos ilegais na web. Somos nós, milhões de pessoas que usamos o 

site. Eles estão atrás das pessoas erradas. Nós não vamos desaparecer 

mesmo que o PB perca a causa, nem a tecnologia que nos permite 

compartilhar músicas e filmes que nós gostamos vai sumir“. A campanha foi 

lançada por membros do Partido Vermelho (Rødt) da Noruega. 

O Pirate Bay também lançou um manifesto com 100 princípios que explicam a 

sua forma de pensar. O livro se chama “POwr, Broccoli e Kopimi” e pode ser 

baixado aqui. 

Em tempo: O Rraul, site focado em música e cultura eletrônica, fez uma 

excelente cobertura do caso, inclusive um resumo de cada dia do julgamento. 

É só clicar no link mais acima para conferir. É de lá que tirei a primeira foto 

desse post, aliás. 

[Leonardo Foletto.] 
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The Pirate Bay é condenado por violar propriedade intelectual 

Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,the-pirate-bay-e-

condenado-por-violar-propriedade-intelectual,356348,0.htm>  

Responsáveis pelo site de downloads gratuitos recebem pena de um ano de 

prisão e pagamento de indenização 

17 de abril de 2009 | 8h 22 

 Notícia 

EFE 

tribunal de Estocolmo condenou nesta sexta-feira, 17, os quatro responsáveis 

do site sueco The Pirate Bay a um ano de prisão e ao pagamento de uma 

indenização de 30 milhões de coroas suecas (2,7 milhões de euros) por violar 

direitos de propriedade intelectual.  

A sentença considera que, facilitando o download de arquivos mediante a 

tecnologia torrent e sabendo que entre eles estava material protegido por 

direitos autorais, os responsáveis do site violaram "de forma objetiva" a lei 

sobre propriedade intelectual. Os acusados trabalhavam também como uma 

"equipe" para a manutenção e desenvolvimento do site, o que reforça sua 

culpabilidade, segundo o tribunal, que fixou uma indenização para a indústria 

audiovisual. 

Fundada em Estocolmo em 2004, o site The Pirate Bay é considerado o 

principal site do mundo para compartilhar filmes, música, jogos e programas, e 

estima-se que conta com entre 22 e 25 milhões de usuários no mundo todo. A 

Procuradoria sueca abriu um caso contra o site em 2005 e, em maio do ano 

seguinte, a polícia deteve três dos acusados em uma operação na qual foram 

confiscados todos os servidores. Os quatro responsáveis foram acusados 

formalmente em janeiro de 2008. 

O julgamento contra o site The Pirate Bay foi considerado decisivo na disputa 

mundial sobre o download gratuito de música, filmes, software e outros 

produtos digitais. 
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Condenados 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/04/17/acusados/> 

abril 17th, 2009 § 11 comentários 

. 

Interrompemos a programação normal do blog para dar uma notícia 

extraordinariamente ruim: os quatro administradores (ou colaboradores, ou 

criadores) do Pirate Bay foram condenados pela corte sueca. O veredito 

saiu agora pouco pela manhã, 17 de abril, como anunciado. 

Os quatro (Peter Sunde, Carl Lundström, Fredrik Neil e Gottfrid Svartholm) 

foram acusados de “assisting in making copyright content available’. Punição: 

um ano de cadeia e pagamento de um valor  que somados cada um fica em 

torno $3,62 milhões  de euros. Pagamento a ser feito para as  velhas 

conhecidas empresas representadas pela MPAA. 

A cobertura completa do caso está sendo feita pelo Torrent Freak, atualizada 

frequentemente. As discussões em torno da decisão estão sendo travadas no 

Twitter, sob a tag #piratebay. Recomendo especialmente dar uma olhada 

no twitter do Remixtures, que está discutindo a questão desde cedinho da 

manhã. Mais informações e detalhes do caso ao fim do dia aqui no BC, quando 

já teremos por terminada as leituras do veredito final – que, aliás, dá para 

acompanhar ao vivo no próprio Pirate Bay. 

Por enquanto, fiquem com o “Why the Pirate Bay Veridict Doesn’t Matter“, 

um dos primeiros textos sobre o assunto já lançados na rede. 

[Leonardo Foletto.] 

ATUALIZAÇÃO: 
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Havia combinado de fazer outro post, mas creio que fique melhor uma 

atualização do mesmo, já que a informação principal foi dada. O Remixtures 

fez um post em que dá mais detalhes da condenação: 

De acordo com o veredicto, os três administradores da “Baía dos Piratas” Fredrik Neij 

aka Tiamo de 3o anos, Peter Sunde aka Brokep de 3o anos, Gottfrid Svartholm Warg 

aka Anakata de 24 anos, bem como o empresário Carl Lundstrom de 49 anos – 

responsável pelo financiamento inicial do site – foram responsabilizados por facilitarem 

a disponibilização de conteúdos protegidos por direitos de autor. O tribunal condenou 

por unanimidade os quatro indivíduos a uma pena de prisão de um ano e ao 

pagamento de 30 milhões de coroas suecas (2,7 milhões de euros) em indemnizações 

e juros que devem ser pagos por todos de forma solidária. 

Diz o Rraurl que a defesa estava segura em convencer a corte de que o PB 

não hospeda os arquivos que são baixados, por isso não poderia ser 

considerado culpado. No entanto, a corte sueca decidiu pelo veredito levando 

em consideração que as ferramentas de busca e armazenamento do site levam 

o usuário a violar essas leis. Obviamente, os acusados irão recorrer da 

decisão. Dizem, inclusive, que a idéia é levar o caso à Suprema Corte da 

Suécia – o veredito foi dado em um Tribunal Distrital de Estocolmo em primeira 

instância. 

Marcelo Branco, coordenador da ASL (Associação Software Livre.Org) para o 

site do10º Fórum Internacional do Software Livre, diz algo que este blog 

concorda plenamente:  “a condenação é absurda e revoltante, pois o Pirate Bay 

não tem nenhum conteúdo protegido por copyright, é apenas um site de busca 

como o Google, Yahoo ou  Microsoft Search. A diferença é que é especializado 

em conteúdos culturais“. Edson, em conversa à tarde, salientou que o Pirate 

Bay é, sobretudo, um meio de troca de arquivos. Sendo ilegais ou não,  a 

“culpa” seria dos usuários, não dos administradores de metadados. É como 

condenar uma loja de armas por conta dos crimes que se cometem com elas. 

Os caras que vendem não têm como saber quais dos clientes vão cometer 

crimes, mas sabem que eles irão acontecer. 

O sociólogo Sérgio Amadeu diz que “esta condenação só vai servir para 

aumentar a audiência e o compartilhamento dos serviços do The Pirate Bay. O 

Napster foi condenado e o uso do P2P se ampliou. Agora a condenação do  

Pirate Bay, fará com que os serviços do BitTorrent cresçam ainda mais” . 
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Mas a melhor fala de todas é de Pete Sundae (o da esqueda na versão 

simpsons acima): “Nada vai acontecer conosco ou com o site. É apenas mais 

um teatrinho para a mídia“. 

 

 

Roube este filme legendado 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/04/18/roube-este-filme-

legendado/> 

abril 18th, 2009 § 36 comentários 

 

"Eles parecem trabalhar como uma banda de rock" 
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O Leonardo anda fazendo uma sutil cobertura de uma questão judicial que vem 

atraindo muita atenção do mundo inteiro, como você pode 

ver aqui, aqui e aqui. OPirate Bay canaliza em uma postura extremamente 

combativa as prerrogativas de inúmeros usuários de internet que compartilham 

conteúdo pelo mundo. Os caras têm sido acusados (e agora 

foram condenados) da maneira mais impiedosa e leviana possível de serem 

os responsáveis pelas infrações a copyright realizadas por todos que trocam 

arquivos por meio de seu tracker de bittorrent (o ótimo thepiratebay.org). 

Meu objetivo neste post não é analisar se um tracker como o Pirate Bay se 

enquadra ou não em hipótese de armazenamento de obras não autorizadas ou 

qualquer coisa parecida. Estou aqui apenas para esclarecer a maneira como 

este exemplo de batalha judicial entre piratas e indústria cultural vem se 

desenrolando com o passar do tempo. E o que marca a peleja é uma previsível 

saraivada de golpes sujos, mas o interessante é que eles não têm sido 

aplicados pelos asquerosos e escrotos “piratas”. Os engravatados e poderosos 

dirigentes da indústria fonográfica, de Hollywood e suas organizações de lobby 

atacam sem piedade, e com ajuda de autoridades, um simples grupo de jovens 

nerds suecos, como se eles tivessem a ganância e o poder de um Bill Gates. 

Mas não preciso ficar aqui discorrendo sobre isso quando temos um belo vídeo 

que trata dessa história. Steal This Film é um documentário lançado em 2006 

por um grupo de produtores chamados The League of Noble Peers. Não me 

pergunte nada sobre eles, não sei muita coisa. Apenas que o endereço oficial 

da turma é esse aqui:www.stealthisfilm.com. 

 

O documentário, de uns 32 minutinhos, traz ao público a forma como entidades 

de lobby, como a MPAA, trabalharam sua influência sobre as autoridades na 

Suécia para causar um ataque ao Pirate Bay, bem como entrevistas com os 

responsáveis pelo site, usuários de tecnologia de compartilhamento de 
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arquivos, produtores e dirigentes da indústria cultural. Um dos pontos altos que 

considero neste filme é quando o conhecido ator americano Richard Dreyfuss, 

em um depoimento, solta a seguinte frase: 

Então, todos os caras que começaram este negócio trapacearam alguém para 

chegar onde estão e agora estão sendo trapaceados, provavelmente. 

Fica nítido o ressentimento do ator para com seus patrões em Hollywood. É 

mais um exemplo de artista que não se sente muito protegido com o modelo de 

lucros do copyright. 

O grande empecilho para a popularização desse documentário aqui no Brasil 

sempre me pareceu ser a falta de legendas em português. Portanto, me pus a 

fazê-las (com base nas originais em inglês) e disponibilizá-las em uma versão 

editada do vídeo peloBaixaCultura. Acredito ser um ótimo momento para 

desfrutar da primeira parte desta série (que vai para sua terceira parte 

atualmente), uma vez que o Pirate Bay tem sido foco de atenção como réu e 

militante em questões de copyright. Estas legendas são um gesto de apoio a 

esses caras, que têm administrado muito bem a pressão de ummonte de 

gente grande, e também uma forma de expor o substrato ilegítimo onde se 

erguem decisões oficiais como a que foi proferida nestes últimos dias. 

Enfim, assista logo a essa bagaça e entenda como a indústria de música e 

filmes americana chegou aos tribunais da Suécia. É só clicar na imagem abaixo 

para baixar o vídeo legendado completo pelo rapidshare (depois é só clicar em 

“Free user”, esperar a contagem e clicar no sugestivo botão “download”). 

 

Clique na imagem para baixar o vídeo 

O vídeo disponível acima já possui as legendas embutidas. Se você já possui o 

vídeo original e quer apenas inserir um arquivo de legenda, pegue aqui o 

arquivo SRT da legenda. Ou então assista ao documentário em quatro partes 

em vídeos no Youtube, clicando aqui, ou vendo aí embaixo (sugiro maximizar o 

tamanho da tela e, àqueles com boa conexão, que liguem o botãozinho “HQ”). 
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20/04/2009 

PirateBay: a reação das ‘majors’ 

Disponível em 

<http://web.archive.org/web/20090426030432/http://www.link.estadao.com.br/in

dex.cfm?id_conteudo=15642>  

 

Com derrota do site sueco, indústria deve intensificar ações antipirataria; risco 

é aumentar tensão com internautas 

RODRIGO MARTINS 

Os piratas perderam e as majors devem ganhar novo fôlego, pelo menos na lei. 

Em julgamento decisivo para o futuro da indústria de entretenimento realizado 

na Suécia, os criadores do PirateBay, o maior site para download de músicas e 

filmes do mundo, foram sentenciados na última sexta-feira a um ano de prisão. 

 

Em tempos de acaloradas discussões sobre cultura livre, a sentença, dizem 

especialistas, aponta para a intensificação da ofensiva contra a troca de 

arquivos ilegais. O julgamento se arrastava desde fevereiro na Suécia, onde o 

site nasceu. De um lado, quatro dos criadores defendiam que o serviço não 

armazenava arquivos ilegais, pois eles estariam nos PCs dos cerca de 20 

milhões de usuários. Segundo eles, o PirateBay é como um Google, só que 

para músicas, filmes, etc. 

Do outro lado, os gigantes da indústria da música e do cinema – Sony, Warner, 

Fox, Universal e EMI –, por meio da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), acusavam o quarteto de lucrar, por meio 

de anúncios no site, com a troca de arquivos. Segundo os réus, “o dinheiro 

nem paga a hospedagem da página na internet”. 

O julgamento durou três semanas e foi marcado por um verdadeiro espetáculo 

montado pelo PirateBay: incitaram blogueiros e twitteiros a fazer barulho, 

levaram uma multidão ao tribunal e, por exigência deles, tiveram o julgamento 

transmitido pela web. Já a indústria causou gargalhadas na plateia ao afirmar 

que “não fossem os piratas, as pessoas comprariam tudo o que já baixaram até 

hoje”. 

Com o resultado de sexta, o PirateBay afirmou que não pagará nada e que irá 

recorrer (veja ao lado). A multa, estipulada em US$ 12 milhões em fevereiro, 

baixou para US$ 3,6 milhões. Já a indústria comemorou. “Estamos muito 

agradecidos pelo veredicto”, disse o diretor da IFPI, John Kennedy. “Mostra 

uma mensagem educacional e dissuasiva às pessoas.” 
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Kennedy afirmou que agora a indústria quer ir além: pretende fechar o site. No 

julgamento, os criadores do PirateBay afirmaram que não eram os únicos 

responsáveis pelo serviço e que o funcionamento não dependia deles. Por 

conta disso, o executivo da IFPI já avisou que quer o fim do PirateBay para que 

os condenados “não passem o bastão”. 

A vitória da indústria contra o PirateBay soma-se a outras já históricas, como 

contra o Napster (em 2001) e o Grokster (em 2005). Uma regra: sempre que 

um fechava, aparecia outro rapidamente. Segundo o advogado especialista em 

direitos autorais Diego Vieitez, desta vez houve uma peculiaridade. Nos últimos 

anos, diz, além do aumento da pirataria, as majors pareciam estar sem foco e 

agora ganham novo fôlego para brigar. Ele acredita que outros sites de 

download surgirão, mas afirma que a indústria se aproveitará da decisão a seu 

favor.  

“A indústria saiu fortalecida legalmente. Há anos atrás, eram apenas as 

gravadoras brigando. Agora as indústrias de música e cinema se uniram. 

Acredito que vão partir para processar outros serviços como Emule e 

SoulSeek.” 

 

O próprio perfil da indústria, principalmente das gravadoras, favorece isso, 

aponta João Marcelo Bôscoli, da Trama (ele diz que sua gravadora não tem 

esse perfil). “As gravadoras acabaram, não se reinventaram. Nelas, há mais 

advogados para lutar contra a pirataria do que profissionais para produzir 

discos”. 

Em entrevista ao Link, Geraldine Maloney, da MPAA – associação do cinema, 

que participou da ação contra o PirateBay – confirmou que “é só o começo”. 

“Sabemos que é um processo. Surgirão outros sites. E iremos processá-los. 

Vamos fazer as pessoas voltarem a comprar conteúdo. Essa vitória é prova de 

que as leis de direitos autorais continuam funcionando”. 

Para o advogado Ronaldo Lemos, coordenador do Creative Commons no País, 

as leis funcionam para a indústria, não para as pessoas. “Não condiz mais com 

a realidade. As pessoas baixam cada vez mais.” Somente no Brasil, 46% dos 

internautas baixam, aponta o Ibope/NetRatings. Nesse cenário, diz, a vitória da 

indústria diminuirá o ritmo da procura por uma solução pacífica para os 

downloads. “Já estão sendo aprovadas medidas muito restritivas, o que deve 

se intensificar”. 

Na Suécia, uma lei fez o acesso de todo internauta ser monitorado. Se baixar 

algo ilegal, a indústria obtém provas. Na França, o Legislativo rejeitou neste 

mês uma lei que cortaria o acesso de quem cometesse pirataria. Mas o 

presidente francês, Nicolas Sarkozy, quer reapresentá-la. Na sexta, no Reino 

Unido, o primeiro-ministro, Gordon Brown, defendeu leis antipirataria para 

garantir “às empresas criarem conteúdo”. “Chegaremos a um limite de tensão 
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entre as pessoas que baixam e a indústria que quer defender um modelo 

ultrapassado”, diz Lemos. 

Para Geraldine, da MPAA, essas medidas são só “de prevenção”. “Não 

queremos ir contra o usuário, mas contra sites como o PirateBay. Mas, se um 

usuário baixar muito, muito, muito, aí pode ser um grande pirata. E, com as 

leis, podemos encontrá-lo.” 

 

 

Advogados do Pirate Bay pedem anulação de julgamento 

Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,advogados-do-

pirate-bay-pedem-anulacao-de-julgamento,361935,0.htm>  

Defesa alega que o juiz era membro de diversas associações de proteção de 

direitos autorais 

28 de abril de 2009 | 16h 27 

 Notícia 

Veronica Ek - Reuters 

Quatro homens condenados à prisão por violação de direitos autorais em 

conexão com o Pirate Bay, um dos maiores sites mundiais de troca gratuita de 

arquivos, deveriam passar por novo julgamento porque o juiz que os condenou 

era parcial, de acordo com alegações apresentadas a um tribunal nesta 

segunda-feira. 

O fato de que o juiz Tomas Norstrom seja membro de diversas organizações 

que defendem a proteção dos direitos autorais deveria tê-lo desqualificado do 

caso, afirmou o advogado de um dos condenados, Carl Lundstrom, na petição 

encaminhada ao tribunal distrital. 

"Tomas Norstrom foi parcial durante o julgamento... Além disso, ele 

negligenciou sua obrigação de informar os réus e seus advogados quanto aos 

fatos envolvidos nessa parcialidade", declarou Per Samuelson, o advogado de 

defesa, em documento obtido pela Reuters junto ao tribunal. 

Um tribunal de apelação agora terá de decidir se o processo original será ou 

não reconduzido à primeira instância. 

Norstrom é membro da Associação Sueca do Direito Autoral, organização cujo 

conselho inclui Peter Danowsky, que representou os setores de música e 

cinema no julgamento. Norstrom também é membros da Associação Sueca de 

Proteção à Propriedade Intelectual. 
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Carl Lundstrom e três outros homens conectados ao Pirate Bay foram 

sentenciados cada qual a um ano de prisão e indenização de 3,6 milhões de 

dólares, no começo de abril, por violação de direitos autorais. 

O advogado de Lundstrom apelou na semana passada, solicitando que o 

tribunal de recursos mude o veredicto e cancele a ordem de indenização. 

Também afirmou que o tribunal deveria consultar a Corte Europeia de Justiça 

em busca de uma decisão preliminar. Os quatro homens que respondem pelo 

Pirate Bay --Lundstrom, Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg e Fredrik Neij-- 

foram acusados por um promotor sueco de conspiração para violar as leis de 

direitos autorais e crimes relacionados no começo do ano passado. 

Empresas como a Warner Bros., MGM, Columbia Pictures, 20th Century Fox 

Films, Sony BMG, Universal e EMI solicitaram indenizações superior a 100 

milhões de coroas (12 milhões de dólares), para cobrir receitas perdidas. 

 

 

As confusões de uma indústria da pesada 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/05/01/as-confusoes-de-uma-

industria-da-pesada/>  

maio 1st, 2009 § 7 comentários 

 

Um internauta invadiu o site da APCM pra deixar um recadinho de apoio. 

Resolvi escrever esse post simplesmente para falar de três grandes e recentes 

trapalhadas do lado engravatado da força. Se por um lado parecem ser 
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acontecimentos isolados, por outro escancaram um padrão de reações 

repressivas e inconsequentes de um punhado de gente que simplesmente tem 

grana o bastante para exercer a prática de suas visões particulares de justiça 

em um âmbito público, sem precisar passar pelo incômodo de respeitar 

soberanias de países e vontades populares que alcançam cada vez mais altos 

níveis de manifestação social. 

Pra começar, vou relembrar aqui o julgamento dos quatro administradores 

do Pirate Bay. Logo que saiu a notícia da condenação (que, na verdade, 

“vazou” do tribunal, dá pra acreditar?), tenho certeza que entre a maioria dos 

compartilhadores bateu uma certa tristeza e até uma preocupação. Mas logo 

algumas coisas foram sendo esclarecidas e, poupando a todos da pequena 

novela que já foi transmitida por aqui e em outros sites, o panorama em que 

estacionamos é o seguinte: a condenação não amedrontou os membros do 

Pirate Bay, que, além de recorrerem da decisão, alegam que tudo não passa 

de um “teatrinho para a mídia”, como diz o Peter Sunde, em uma reação digna 

de um prenúncio para a notícia de que o juiz do caso, Sr. Tomas Norstrom, 

teria participado de entidades de proteção ao copyright, o que veio a ser 

confirmado. 

Essa irregularidade do juiz é apenas um pouco da sujeira da indústria cultural 

que acabou escapando por baixo do grande tapete (ou cobertor?) que se 

chama Estado. Com a ajuda das autoridades a indústria cultural consegue 

inventar crimes, utilizar a polícia como se fosse sua, mudar legislações sem 

qualquer respaldo de concordância popular e esmagar o interesse público. 

Quem assistiu ao documentário Roube Este Filme sabe disso. Essa prática 

constante de desrespeito e arrogância só poderia ter culminado no circo que foi 

montado para condenar o Pirate Bay. Só que o tiro saiu pela culatra. Após a 

rápida propagação da notícia, o Partido Pirata da Suécia obteve seu maior 

registro diário de militantes, conseguindo, inclusive, ultrapassar barreira para 

representação no Parlamento europeu, como nos diz o grande Remixtures. 

Isso sem falar, das manifestações físicas e virtuais que ocorreram em protesto 

à decisão. Como se vê, além da seriedade e legitimidade do julgamento 

estarem em xeque, as consequências parecem levar invariavelmente a 

uma maior impopularidade das causas da indústria. 
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Outro caso interessante eu li no Remixtures. Se o Youtube fosse um jornal (e 

não funcionasse com jabá) a Susan Boyle estaria na primeira página. Ela é a 

senhora de dotes visuais extremamente modestos que, em uma aparente 

surpresa, arrebentou em sua performance no programa de TV Britain’s Got 

Talent, uma versão britânica saída da mesma fôrma de que saiu o 

brasileiro Ídolos. O vídeo foi visualizado à exaustão nos últimos dias e, 

enquanto o canal de TV onde o programa é transmitido (ITV) e o Youtube 

discutiam e não chegavam a acordo nenhum sobre a divisão dos lucros sobre 

as exibições do vídeo, a provável marca de 75 milhões (and counting…) de 

exibições deixava de render cerca de 1,87 milhões de dólares, o que seria 

embolsado se o vídeo já tivesse sido monetizado. 

Olhando esse caso da Susan Boyle, alguns podem pensar de chofre: “Tá 

vendo?! Todo mundo consumindo de graça o talento desta cantora e ela sem 

ganhar um centavo. Que injustiça!”. Entretanto, caros e afoitos amigos, o que 

fica nítido, ao menos àqueles que realmente entederam a situação, é que 

conteúdo gratuito gera grandes receitas. Veja só: ninguém (ou quase ninguém) 

em sã consciência pagaria pra simplesmente assistir a um vídeo de uma única 

apresentação da Susan Boyle. As pessoas assistem por ser gratuito e isso 

poderia ter gerado muita grana, inclusive para a cantora, sem ela ainda nem ter 

gravado um disco ou um dvd. No entanto, essa grana não apareceu por 

culpa de quem mesmo? Ah, sim! Dos caras que sempre dizem defender os 

interesses dos artistas. Ficaram ali, discutindo suas próprias perspectivas 

máximas de lucro, enquanto a cantora não era representada por ninguém. 

Depois dizem que o vilão é o usuário de internet… Aliás, você sabia que 

alguns estudos (cada vez mais numerosos) demonstram que quem mais 

compra cd original é uma rapaziada que costumam chamar de “piratas“? 
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Por último, gostaria de comentar a atuação de nossa querida e 

tupiniquim APCM (Associação Antipirataria de Cinema e Música), 

nossa wannabe MPAA. É muito reconfortante saber que uma entidade dirigida 

por um ex-policial federal que simplesmente tem “saudades de prender” (nem 

sei por quê. O que ele faz hoje chega a ser mais arbitrário) retira do ar links que 

muitas vezes englobam estratégias espontâneas de divulgação de certos 

artistas. A própria comunidade do Orkut Discografias, fechada por pressão da 

APCM, era um acervo de divulgação para muitas bandas independentes. No 

entanto, esses aspectos são esquecidos quando o assunto é o interesse de 

grandes gravadoras. Para o Direito não existe diferença entre Roberto 

Carlos e o seu vizinho adolescente que tem uma originalíssima banda a 

la CPM 22. Se você é autor, de qualquer obra intelectual que seja, você deve 

ser protegido. Entretanto, as autoridades do nosso país, ao ignorarem ou 

corroborarem tais ações de um defensor de interesses de monopólio, estão 

nitidamente protegendo alguns poucos. 

Mas, olhando o lado tão heróico da APCM, de derrubar links para download 

não autorizado, o mais cômico é que essa turma de xerifes sente orgulho do 

que faz. Eles dizem estar fazendo um bom trabalho pelo fato de muitas 

pessoas estarem incomodadas com sua ação. Mas, diabos, essas pessoas 

são os próprios consumidores de quem financia esse tão temido grupo 

de extermínio! Mais acima eu citei pesquisas que apontam piratas como bons 

compradores de conteúdo original. Não sei se é o caso aqui no Brasil 

(entretanto, aposto que é), mas, com certeza, muita gente já deixou de comprar 

cd original por pura antipatia pela APCM. No próprio Orkut há uma diferença 

um tanto gritante entre comunidades que amam e que odeiam a MPAA 

tupiniquim. Pode parecer um número pequeno, mas some a isso a volta da 

comunidade Discografias, o fato de o Orkut não ser mais um bom ambiente 

para manifestação de compartilhadores e os telefonemas e mensagens 

enviados aos xerifes, com reclamações contra e não para a APCM, e você 

terá uma pequena fração da péssima popularidade dessa turminha da pesada. 

Achar que sair por aí derrubando links vai fazer as pessoas correrem para 

comprar o original ou não disponibilizar/procurar novos links é um tanto infantil. 

O que eleva número de vendas legais é o uso de novas formas de negócio na 

rede e não uma repressão infundada. 

Enfim, a indústria faz o que bem entende, tenta de todos os modos, se 

atrapalha, mas não consegue convencer o próprio consumidor a desistir 

do compartilhamento de obras intelectuais. Também pudera, é meio difícil 

mostrar-se lesado quando filmes, música e informática, por exemplo, 

geram (e ostentam) cada vez mais riqueza. A indústria não consegue 

assumir (embora as explore veladamente) novas formas de negócio porque 

simplesmente teme perder a forma antiga. A sedutora diferença é que esta 

forma antiga garante a asfixia de conteúdo, o monopólio. As corporações não 
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querem perder o controle sobre o que vamos consumir. Querem que tudo 

continue passando por suas mãos enquanto todo mundo pensa que passa 

pelas mãos dos autores, essa sacralizada massa de manobra. Com isso fecho 

esse post e deixo a intenção de falar sobre a produção 

marginal/independente/livre em um outro texto. 

[Edson Andrade de Alencar.] 

 

 

Notícias do Front Baixacultural (20) 

Disponível em  

<http://baixacultura.org/2009/05/04/noticias-do-front-baixacultural-20/>  

maio 4th, 2009 § Deixe um comentário 

. 

 

(Duas notas grandes sobre o mais onipresente tema baixacultural dos últimos 

tempos e uma nota curta que tende a se tornar cada vez mais frequente por 

aqui) 

. 
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Internautas criam “Google Pirata” para compartilhar arquivos na rede (Folha 

Online, 24/04) 

Uma das estratégias utilizadas pela defesa do caso Pirate Bay foi a de que ele 

não passava de um motor de pesquisa de torrents que encaminhava os 

usuários para os materiais protegidos por copyright. Funcionava basicamente 

como o Google, é o que defendiam. Pois bem: como forma de protestar contra 

a decisão da Justiça sueca, um grupo de apoiadores do Pirate Bay resolveu 

criar o The Pirate Google.  Basicamente, ele permite encontrar ficheiros torrent 

a partir do motor de pesquisa do Google, utilizando o Google Custom Search 

Engine, de pesquisas personalizadas, para filtrar os resultados, dando 

destaque aos torrents. Funciona da mesma forma que qualquer um pode fazer 

colocando um nome qualquer de arquivo e ao lado incluísse a palavrinha 

mágica “torrent”. 

“O site foi criado em apoio a uma internet aberta, neutra e justa para todos, 

sem levar em conta a posição política e financeira”, afirma o texto de 

apresentação do site, que não identifica seus criadores. Obviamente que o site 

nada tem a ver com o Google, mas ainda assim a empresa resolveu se 

manifestar sobre o assunto. E assim o fez de uma forma um tanto estranha: 

através de um post no blog do Google Itália (!), como nos informa 

o Remixtures, onde comentam as diferenças do Google para o Pirate Bay e 

explicitam os ditos “pecados” dos suecos. Dois dos pontos abordados: 

1. O Google indexa todos os dados online e todo o tipo de ficheiros ao 

passo que o Pirate Bay se limita a indexar ficheiros torrent. 

2. O Google disponibiliza ferramentas que permitem assinalar e remover os 

conteúdos em violação dos direitos de autor enquanto que os “piratas” 

suecos sempre se vangloriaram em ridicularizar as ameaças 

legais enviadas pelos advogados das grandes editoras e estúdios de 

cinema de Hollywood ao abrigo da lei norte-americana DMCA. 

O Remixtures, no post linkado acima, traz mais detalhes dos argumentos do 

Google explicitados no post. 

. 

Pirate Google  e o “Ibope” do Pirate Bay (Trezentos, 28/04) 

O ótimo blog coletivo Trezentos, um dos que está ali abaixo na sessão 

Parcerias, publicou uma interessante análise da veiculação na mídia dos 

resultados do caso Pirate Bay. Maíra, a autora do post, fez uma pesquisa 

informal em sites de jornais importantes de países – como Brasil, EUA, França 

e Inglaterra – sobre como andavam as notícias sobre o caso. Para isso, 

procurou pelas palavras “Pirate Bay” no espaço de busca interna de cada site. 
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Aos resultados: no Brasil, o site pesquisado foi a Folha de São Paulo, que 

apresentou 20 resultados para a pesquisa só no último mês. Mesmo falando de 

ambos pontos de vista (contrário e favorável à decisao do julgamento), Maíra 

concluiu que a maioria delas tende para a defesa ou o bom lado do 

compartilhamento. No francês Le Monde, “poucos artigos (6), falam de ambos 

lados mas os contrários ao compartilhamento tendem a ser um pouco mais 

rebuscados. Os a favor, um tanto sumários“, nas palavras da blogueira. 

No Clarín, da Argentina, “só o básico do básico. A título de informação mesmo” 

– 4 artigos. Na BBC News, da Inglaterra, “tem bastante informação com ênfase 

na condenação “justa” do Pirate Bay e repúdio ao livre compartilhamento. 

Entevistam artistas que culpam o P2P e desconhecem notícias de juízes 

amigos de indústrias, entre outras” - 13 resultados. No NY Times, 7 resultados 

condenando o pessoal do Pirate Bay veementemente. 

No El País, da Espanha, “Muitas matérias (13) , muito a favor. Muito próximo 

da opinião brasileira, talvez até mais a favor”. No belga Le Soir, 9 resultados, 

“uma tendência ao apenas informativo com uma maioria de matérias contra o 

compartilhamento de arquivos”. 

A pesquisa se restringe à estes 7 países, mas já dá uma boa amostra de a 

quantas andam a repercurssão do caso. Para nós brasileiros, não deixa de ser 

surpreendente saber que o principal jornal do país noticia com bastante 

frequência o caso Pirate Bay,  dando um enquadramento até mesmo favorável 

aos suecos. 

. 

Coldplay vai permitir download gratuito de seu novo cd (Blog do Gjol, 1/05) 

Mais um que entra na (inevitável) onda: o Coldplay lançará seu próximo disco, 

sugestivamente chamado ‘LeftRightLeftRightLeft‘, para download gratuito no 

próximo dia 15 de maio. Diz a banda que o disco é um ‘presente de gratidão’ 

para todos que compraram os discos do Coldplay mesmo em tempos de crise. 

Em tempo: o disco é ao vivo. 

. 

[Leonardo Foletto.] 
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“Ajudaria a criar um PirateBay brasileiro” 

Disponível em <http://blogs.estadao.com.br/link/as-pessoas-nao-vao-parar-de-

baixar/>  

 24 de junho de 2009| - 23h48| 

Por Rodrigo Martins 

 

Na visão de Peter Sunde, um dos criadores do sueco PirateBay, a indústria de 

entretenimento hoje é como uma criança de sete anos quando quer um doce. 

Ela esperneia: eu quero, eu quero. “Para a indústria, o doce é o dinheiro. E o 

pai não quer mais dar doce para o filho. As pessoas não querem mais pagar 

pelo conteúdo que ela vende.” 

Peter é a estrela desta décima edição do Fórum Interncional de Software Livre 

(Fisl). Por onde passa, as pessoas querem tirar fotos com ele. Um dos 

fundadores do maior site de busca por torrents do mundo – e condenado a um 

ano de prisão em abril por isso – ele não só afirma que não irá para trás das 

grades como ataca a indústria. “Vamos vencer no final. Vamos recorrer em 

todas as instâncias. O julgamento é só o primeiro passo. Deve demorar cinco 

anos para sair o resultado final. A indústria não vai ganhar”, afirmou ele em 

coletiva de imprensa na quarta-feira. 

Para ele, o que as indústrias de música e de cinema querem com essas ações 

na justiça, com a volta dos processos contra pessoas físicas e leis para vigiar e 

cortar o acesso de quem faz downloads, é tentar manter um modelo que não 

faz mais sentido nos dias de hoje. “Não adianta, as pessoas não vão parar de 

baixar. Seria como proibir a cor azul. Sempre vai aparecer alguém com a cor 

azul em algum lugar. A indústria não ganha mais dinheiro e quer lucrar com 

ações contra as pessoas. Ao invés disso, poderia buscar outras formas de 

ganhar dinheiro.” 
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O “pirata” afirma que “já está provado em pesquisas que quanto maior o 

número de downloads, maior o lucro”. “Só que eles não querem mudar o seu 

modelo de negócios. Eles nunca trabalhariam com a gente”, diz. 

“Preferem cobrar US$ 80 mil de pessoas físicas por música em processos por 

download ilegal. Para efeito de comparação, para cada vítima da tragédia da 

Air France, a indenização será de US$ 24 mil. Olha só o valor que a indústria 

julga ter.” 

E os artistas que defendem o modelo antigo, diz, ou são um produto da 

indústria ou vivem do passado. Vale lembrar que, durante o julgamento de 

Peter, o grupo Abba veio a público criticar o PirateBay. “A Britney Spears, que 

é um produto, precisa estar na TV, precisa de uma indústria. Mas o que está 

em jogo aí não é a cultura, mas um produto. Já o Paul MacCartney, que já 

reclamou do PirateBay, vive de suas músicas do passado, de ‘greatest hits’, 

não produz mais. Para quem está surgindo agora, que quer produzir cultura, a 

internet abriu uma grande possibilidade. E a distribuição gratuita de músicas 

ajuda a chegar a mais pessoas.” 

Para tanto, Peter afirma que é à favor de que todo o conteúdo seja livre na 

internet, sem proteção de direitos autorais, e critica, inclusive, o Creative 

Commons, projeto famoso por dar mais liberdades às obras. “Se uma obra tem 

licenças, então ela tem restrições. Sou contra qualquer tipo de restrição. Todo 

mundo deveria ter o direito de baixar o quanto e o que quisesse, seja para 

qualquer finalidade, comercial ou não.” 

Ao final da coletiva, um dos jornalistas presentes perguntou: “E se alguém 

quisesse montar um PirateBay brasileiro, você ajudaria?”. Com risos e seu 

característico tom irônico, Peter respondeu que sim. “Adoraria ajudar. Se 

quiserem, é só pedir.” 

 

 

'Não serei preso. Venceremos no final' 

Disponível em 

<http://wayback.archive.org/web/*/http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologi

a%20link,nao-serei-preso-venceremos-no-final,2821,0.htm>  

30 Jun 2009 

Só deu ele. Na semana passada, no 10º Fórum Internacional de Software Livre 

(Fisl), em Porto Alegre, todas as atenções se voltaram para Peter Sunde, um 

dos criadores do PirateBay. Além de dar palestras, Peter foi abordado pelos 

participantes do fórum para trocar meia dúzia de palavras e tirar fotos. Num 

evento em que a tônica foram críticas aos projetos de lei para controle da rede, 
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ele foi a estrela. Pelos cantos, escutava-se dos participantes: "Condenado na 

Suécia, aclamado no Brasil." Mas o veredito não o incomodava e Peter estava 

tranquilo. "Não vamos ser presos. Vamos recorrer. E vamos vencer no final", 

disse ele em entrevista exclusiva ao Link. 

 

Qual o significado da derrota do PirateBay? Fortalece a indústria? 

Mostrou que não se pode acreditar nas leis suecas. A indústria ainda tem muito 

poder e que precisa desse poder para sobreviver. Fiquei muito surpreso com o 

veredicto. Foi contra a tecnologia, mais do que qualquer outra coisa. E isso é 

muito ruim. No fim das contas, o resultado não importa, não muda nada. Se é 

legal ou não, não importa. O que o juri não entende é que todos estávamos lá 

por uma coisa natural, hoje é natural compartilhar. 

 

Por que você acha que a indústria ainda detém este poder se as pessoas 

não se interessam mais por ela? 

Há duas coisas: a maioria dos países é influenciada por Hollywood, com filmes, 

música e programas de TV. Eles têm esse poder sobre nossas culturas e 

querem barrar a cultura livre. E precisamos mudar isso. Além disso, as 

organizações que defendem a propriedade intelectual têm munição: são 

ricas, poderosas e influenciam governos. Achamos que eles também são 

ilegais por isso. 

 

Como você vê o surgimento de leis como na França, que queria 

desconectar quem baixasse, mas foi considerada inconstitucional? 

 

Muitas pessoas no Congresso adoram a causa da indústria. O que é mal. 

Temos de fazer os políticos não escutarem eles e acabar com o lobby no 

Congresso. Eu tenho muito medo do que está acontecendo agora. Na Suécia, 

há uma lei de vigilância, em que toda a comunicação na internet será 

monitorada e gravada não se sabe por quanto tempo. Isso é preocupante. 

Temos de garantir que os responsáveis por essas leis sejam demitidos e que 

elas acabem. A lei da França é muito ruim. ?? uma forma de apoiar uma 

indústria que está morrendo. Isso é ruim para a sociedade. Precisamos acabar 

com isso. 

 

Você acha que a indústria irá viver mais alguns anos por causa da lei? 

As leis vão dar uma sobrevida. Mas no fim, certamente, eles irão perder. Mas 

precisamos fazer com que isso seja logo para ter uma cultura mais livre. 
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Você imagina um mundo sem gravadoras e estúdios de cinema? 

Não. Acho que eles existirão. Precisamos de gravadoras, mas não como elas 

são hoje.  

 

Mas você acha que as majors e os grandes estúdios morrerão e surgirá 

outro tipo de indústria? 

Se estas empresas não mudarem, elas vão encolher até desaparecer. O 

negócio é crescer ou sair. Elas têm muito dinheiro, então podem sobreviver por 

um futuro longo e têm muito poder entre políticos. Mas acho que as pessoas 

estão começando a ficar muito chateadas com essas empresas hoje. 

 

Principalmente porque voltaram a processar pessoas, não? 

Como estão ganhando dinheiro hoje, processando as pessoas. As gravadoras 

não querem tentar um novo modelo de negócios para mudar isso. 

 

 

Você foi condenado. Tem medo de ser preso? No vídeo que postou logo 

após o julgamento, disse que não iria pagar nada da multa de US$ 3 

milhões. 

 

Não serei preso. Será uma novidade mundial se acontecer. Na Suécia essas 

coisas não acontecem. Vamos vencer no final. Vamos recorrer. Fomos 

condenados, mas o juiz não disse porquê. Foi o principal erro neste 

julgamento. 

 

Há defensores seus que dizem que vocês foram julgados por ajudar 

outras pessoas a cometerem crimes. Mas só se pode ser julgado por 

crimes que se cometeu. 

Os juízes são inimigos da tecnologia, pois não entendem o siginificado da 

internet para a sociedade. Há muito na internet que é confiável. Eles têm muito 

conhecimento na lei, mas não têm conhecimento em tecnologia. Nós não 

acreditamos que iremos para a cadeia. Sabemos que iremos vencer no fim. 

Não há outro final. 

 

O compartilhamento mudou a forma como as pessoas consomem e 

produzem cultura no mundo? 
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Democratizou, fez de todo mundo publicador, produtor e consumidor, de 

grandes títulos e pequenos. Os valores mudaram. Veja o Twitter, a Wikipedia, 

exemplos de como as pessoas estão cooperando em algo grande. Mudou a 

sociedade, que, por si só, é egoísta. 

 

Por que você faz downloads e compartilha? 

Um dos motivos é para compartilhar músicas que eu gosto, mas também acho 

coisas na internet que nunca tinha ouvido falar. Também baixo filmes de outros 

países que nunca poderia ter acesso. 

 

Estamos em um evento de software livre. A filosofia de compartilhamento 

desse movimento ajudou a chegarmos ao compartilhamento de arquivos 

online? 

Tudo veio daí. Por que não se fala tanto de pirataria em softwares? Pois há um 

movimento muito grande pelo software livre, que ganha dinheiro se ajudando, 

fazendo códigos para grandes empresas. Há um modelo de negócios. E tem a 

liberdade envolvida. ?? uma coisa que o software livre nos mostra. Eles nos 

trazem uma saída. 

 

 

Tudo na web deveria ser livre? 

Tudo deveria ter livre acesso, não sei se de graça. Acho que pagar por 

conteúdo pode ser até OK. Por exemplo, pagar por uma assinatura mensal 

para ter acesso a todas as músicas do mundo por US$ 10 mensais. Você 

pagaria para esse serviço. Mas o conteúdo em si, sozinho, não tem mais valor, 

o que não o impede de se tornar lucrativo. Pode ter preço. Quando é físico, tem 

preço, pois é um objeto. Quando é digital, ao invés de vender a unidade, você 

precisa espalhar cada vez mais. 

 

Depois desse julgamento, qual será o futuro do PirateBay? 

Vamos continuar. Mas espero que cada vez menos precisem da gente. O meu 

ideal é que, no futuro, as pessoas possam compartilhar de forma mais 

descentralizada, sem um nó central, como é o PirateBay.  
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A semana (já) foi de movimento 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/07/07/a-semana-ja-foi-de-

movimento/>  

julho 7th, 2009 § 3 comentários 

. 

Em primeiríssimo lugar, quero dizer o que os que entram aqui já devem ter 

reparado: o blog está carecendo de atualizações. Como também já falei 

anteriormente, as outras ocupações nossas tem nos tomado muito tempo, e 

como elas, no momento, são as que no sustentam, é natural que o BC perca 

um pouco de seu ritmo de atualização. Esperamos que esses outros afazeres 

nos limitem até final de julho, de modo que até lá as atualizações serão mais 

escassas. Combinado? 

O tempo hábil para escrevermos sobre os dois fóruns que ocorreram em Porto 

Alegre na semana retrasada, divulgados no post anterior, meio que passou; 

todos os que estavam interessados no assunto já sabem que 

_ Lula falou mal do Projeto do Azeredo; 

_ Até a ministra Dilma também esteve no evento; 

_  O Festival de Cultura Livre, um dos muitos eventos dentros do 10fisl, teve 

seu augeno já clássico debate realizado no ocidente com Peter Sunde, do 

Pirate Bay, Elizabeth Stark, do movimento Free Culture (do qual já falamos 

por aqui),  e Marcelo Branco, coordenador do Software Livre Brasil e um dos 

organizadores do Fisl; 

_ O 10ºfisl foi o maior até então, com 8.232 participantes de 27 países; 

_ A maior caravana foi de Santa Maria (!), com 71 integrantes; 

_  O 1ºFórum de Música para Baixar foi muito provavelmente o primeiro de 

muitos; 

** 
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Provavelmente, uma das melhores coisas que li por aí foi uma entrevista dada 

pelo Pete Sunde à repórter da Folha Daniela Arrais, que também comanda o 

ótimo blogdon’t touch my moleskine, de modo que vou ter de reproduzir ela 

aqui abaixo. Sunde entende como poucos o tipo de mudança que está 

acontecendo hoje e que faz repensar uma série de situações, negócios, 

relações que perduraram durante todo o século XX. 

Folha – A Justiça considerou que o juiz responsável pelo veredicto do 

Pirate Bay não foi tendencioso. Qual é o próximo passo que vocês darão? 

Peter Sunde - Eu vou soar como uma pessoa que nunca desiste. 

Você já assistiu a Monty Python? Há um cara lá que não desiste nunca. Um 

juiz decidindo se outro juiz foi tendencioso já é tendencioso. Não podemos 

mais apelar. A única maneira de conseguirmos isso é recorrendo à União 

Europeia de Direitos Humanos. Agora vamos ver se a Anistia Internacional nos 

ajuda. É um processo que vai levar cinco anos, por aí. A decisão é totalmente 

errada. Eles estão falando sobre eles, e não sobre a situação. 

Folha – Christian Engström, do Pirate Party, disse que a decisão mostra 

que a única maneira de vencer essa batalha é por meio da política. Você 

concorda com ele? 

Sunde – Nós precisamos mudar a política a longo prazo. A curto prazo, 

precisamos ser ativistas para quebrar o sistema ou modificá-lo para que ele 

funcione da maneira como deve funcionar. O que nós fazemos é desobediência 

civil legal. Nós não infringimos a lei. Nós fazemos coisas que ainda são legais e 

não devemos ser condenados. Temos que incentivar mais pessoas a agirem 

contra esse tipo de coisa. Precisamos de pessoas se rebelando e dizendo que 

isso é errado. 

Folha – Você não teme ser preso? 

Sunde - Não serei preso. Vamos recorrer e vencer no final. Até agora, o juiz 

não disse o motivo de nossa condenação. 

Folha – Você acredita que as pessoas estão começando a ficar 

preocupadas com as consequências de seus atos na internet? 

Sunde -As pessoas estão de saco cheio de ouvir grandes corporações dizendo 

como elas devem agir. É ruim para a sociedade ter poucas companhias muito 

ricas dizendo como elas devem ou não devem agir. Não é produtivo. E o Pirate 

Bay se tornou o símbolo disso. 

Folha – Você acha que advogados e juízes ainda não sabem lidar com 

questões ligadas à internet? 
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Sunde - Eles não entendem sobre tecnologia. E ainda dizem que ela não é tão 

ou mais importante do que a lei. A maioria dos juízes é muito velha, 

provavelmente vai ser trocada, em breve, por novos juízes que têm experiência 

no assunto. A tecnologia de hoje em dia é muito avançada para aqueles que se 

formaram há 30 anos. Enquanto isso não acontece, temos que atuar como 

ativistas. 

Folha – Como você enxerga as críticas de grandes corporações ao 

compartilhamento na internet? 

Sunde - Elas não têm opção. Ou mudam ou vão perder ainda mais espaço. 

Elas têm que adotar novas tecnologias, inventar outras também. Elas não têm 

um problema de dinheiro, mas um problema de controle. As vendas continuam 

altas, não tanto em suporte físico, mas elas ganham dinheiro com 

licenciamentos para televisão, rádio. Mais gente usa a mesma música em 

diversos suportes. No final, elas sabem que estão perdendo controle sobre 

como o conteúdo está sendo espalhado. E isso as assusta. 

Folha – E a atitude dos artistas sobre o mesmo assunto? 

Sunde - São artistas que não produzem há muito tempo aqueles que se 

contrapõem ao compartilhamento de arquivos. Prince e Village People 

tentaram processar a gente. Nenhum deles está fazendo música desde os 

anos 1980. 

Mas eles se incomodam por não vender coletâneas de melhores sucessos. 

No entanto, sem a internet, os novos músicos não seriam nada –ela abriu 

possibilidades. As pessoas não vão pagar pelo que já pagaram. Em que tipo de 

trabalho você ganha dinheiro toda vez que alguém usa o que você fez? É 

assim que o copyright atua. Por 70 anos, você paga todas as vezes que usar 

uma obra. Imagine se você tivesse uma casa e precisasse pagar US$ 1 a cada 

vez que entrasse nela? Não estou dizendo que as obras não devem ser pagas, 

mas sim que a forma como elas são pagas deve ser revista. 

Folha – O que você achou da quase aprovação da lei antipirataria 

francesa? 

Sunde - O que aconteceu é realmente estúpido e mostra como os políticos não 

têm a menor ideia do que é a internet. 

Se alguém entra na sua casa e rouba alguma coisa, você não consegue 

bloquear a rua por onde ele passou. O mesmo acontece com a internet. Se 

alguém faz algo supostamente ilegal, você não pode bloqueá-la. A internet não 

é a razão pela qual as pessoas cometem um crime, é apenas uma conexão. 
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Você tem que consertar os problemas da sociedade para que as pessoas não 

cometam crimes, e não dizer que o meio que elas usam para isso é ilegal. A 

internet é a forma de comunicação das novas gerações. Nenhum crime iria 

desconectar você da internet por um ano. 

Folha – E como fica a imagem do presidente francês, Nicolas Sarkozy, 

após esse episódio? 

Sunde - Ele não liga para democracia. É um ditador. A mesma coisa ocorre na 

Itália. E são essas pessoas que estão decidindo como as pessoas se 

comunicam. Os governos conseguem maneiras fáceis de fazer vigilância, como 

ocorre na China ou na Coreia do Norte. Eles não entendem sobre liberdade e 

democracia, e sim sobre dinheiro e controle. 

Folha – A política o atrai? 

Sunde - Não. Não entraria na política porque nunca seria organizado. Uma das 

coisas que eu mais quero combater é aqueles que dizem que somos [o Pirate 

Bay] organizados. Não somos. Somos desorganizados como o diabo. Acredito 

que não posso falar sobre os valores de outras pessoas nem sobre o que elas 

acreditam, por isso não poderia ser candidato. Quero que as pessoas pensem 

por si mesmas, se imponham. 

Folha – Você costuma baixar muito conteúdo? Tem uma conexão rápida e 

muito espaço no disco rígido? 

Sunde - Baixo o que me der vontade. Minha conexão é bem rápida, como a da 

maioria das pessoas na Europa. Acho que um desafio de hoje em dia é lidar 

com a quantidade de informação disponível. Então, nem sempre armazeno 

tudo –baixo de novo quando dá vontade. 

Folha – Se você fosse ouvido pela indústria do entretenimento, que 

conselho daria para que ela saia do estado em que está? 

Sunde - Diria para eles se inspirarem no Swedish Model, organização que 

reúne gravadoras para repensar o futuro da música. Em vez de brigar com a 

internet, eles querem usar as mil possibilidades que ela oferece. E, claro, 

conseguem ganhar dinheiro assim. 

[Leonardo Foletto.] 
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Segundo o Pirate Bay, o fim da linha está distante 

 25 de agosto de 2009| 

Disponível em <http://blogs.estadao.com.br/link/segundo-o-pirate-bay-o-fim-da-

linha-esta/>  

Por 

Mesmo depois de terem sido considerados culpados, e condenados a um ano 

de prisão e multa de 3,58 milhões de dólares, os donos do Pirate Bay – Peter 

Sunde, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij e Carl Lundstrom – mantiveram o 

site no ar. No fim de junho, a empresa sueca Global Gaming Factory anunciou 

a compra do site, e prometeu torná-lo uma central de downloads legalizados 

(ou algo assim). Enquanto todos aguardavam para ver qual seria o futuro do 

Pirate Bay, o Tribunal de Estocolmo ordenou, nesta terça, 25/08, que o servidor 

que hospedava o domínio tirasse o site do ar. 

E foi o que aconteceu: pela primeira vez desde as acusações, o site saiu do ar. 

Mas não por muito tempo. 

Poucas horas depois da decisão judicial, o Pirate Bay voltou ao ar, 

provavelmente em um servidor em outro país. O tracker ainda não está 

plenamente funcional, mas segundo informações do site, deve retornar até 

quarta pela manhã. Na home do TPB, lia-se um manifesto da equipe do TPB, 

com ares de discurso digno de líder de estado: 

Temos plena confiança que se todos cumprirem seus deveres, se nada for 

negligenciado, e se os melhores arranjos forem feitos, como estão sendo, nós 

iremos provar mais uma vez que somos capazes de defender a Internet, de sair 

da tempestade de brigas, e de sobreviver à ameaça da tirania, se necessário 

por anos e, se necessário, sozinhos. 

Mesmo que boa parte da internet e muitos ‘trackers’ antigos e famosos tenham 

saído do ar ou caído nas mãos do Ifpi e dos odiosos aparatos das regras da 

MPAA, não vamos tremular ou falhar. Iremos até o fim, lutaremos na França, 

lutaremos nas ef-nets e nas darknetes, lutaremos com confiança e força 

crescentes no ar, defenderemos a Internet, não importa o quanto isso custe, 

lutaremos nas praias, lutaremos nas côrtes; nunca nos renderemos, e se a 

Internet ou uma grande parte dela estiver subjugada e passando fome (coisa 

que eu não acredito nem por um momento), então nosso Império além-mar, 

armado e guardado pelo Anon Fleet, vai carregar o fardo, até que, no tempo 

certo do Cerf, o Novo Mundo, com todo seu poder e glória, dê um passo a 

frente para o resgate e a liberação do velho. 

Assinado: a equipe do The Pirate Bay 
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Ainda assim, depois do retorno, usuários do antivírus Avast reportaram que o 

site está sendo considerado uma ‘ameaça’ pelo software. A equipe do TPB 

ainda prometeu enviar aos responsáveis pela decisão de tirar o site do ar a 

camiseta abaixo: 

 

O texto diz: “Eu gastei meses e gastei milhões de dólares para derrubar o The 

Pirate Bay e tudo o que consegui foi esta linda camiseta!” Junto com a 

camiseta, será enviado um bilhete escrito “Com amor, The Pirate Bay”. 

 

 

Roube Este Filme I e II no ciclo copy, right? 

Disponível em <http://baixacultura.org/2009/12/21/roube-este-filme-i-e-ii-no-

ciclo-copy-right/> 

dezembro 21st, 2009 § 6 comentários 

. 
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Dando sequência ao  ciclo “copy, right?”, o BaixaCultura.org e o Cineclube 

Lanterninha Aurélio novamente  orgulhosamente apresentam os filmes “Roube 

Este Filme I” e “Roube Este Filme II”, dois capítulos-documentários sobre a 

complexa relação entre o compartilhamento de arquivos via web, a dita 

propriedade destes arquivos, e como a internet insere novas possibilidades que 

bagunçam tudo aquilo que pensávamos estar estruturado sobre direitos de 

autor, pirataria digital e formas de distribuição e circulação da cultura na 

sociedade. Ambos filmes são dirigidos pelo inglês Jamie Kinge produzidos 

pela misteriosa The League of Noble Peers, um grupo de produtores que 

pouco mais se sabe além do fato deles serem alemães e ingleses e terem 

produzidos as duas partes de “Roube Este Filme”. 

[A liga parece ter um modo de atuação, digamos assim, parecido ao do coletivo 

italianoWu Ming, especialmente no caso do autor-fantasma (ou coletivo) Luther 

Blisset, detalhado brilhantemente no livro Guerrilha Psíquica, 

da ótima coleção Baderna da Editora Conrad.  Saca a fala do grupo, 

presente no Roube Este Filme II: "People always ask us, who are The 

League of Noble Peers? And we tell them: You are, I am, even your bank 

manager is... insert yourself here, because we all produce information 

now, we all reproduce information, we all distribute it...] 

. 

 

O primeiro Roube Este Filme (no original, Steal this film), lançado em 2006 via 

arquivo torrent na própria página oficial do documentário, tem como ponto 

central a forma como entidades de lobby, como a MPAA (Motion Picture of 

America, a associação dos grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos), 

trabalharam sua influência sobre as autoridades na Suécia para causar um 

ataque ao Pirate Bay em maio de 2006, quando a empresa onde ficavam 

hospedados os servidores do site (o host) foi invadida por policiais e teve os 
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seus computadores apreendidos. Para contar essa história em 32 minutos, os 

produtores entrevistaram desde os responsáveis pelo Pirate Bay até produtores 

e dirigentes da indústria do entretenimento, passando ainda por figurões de 

Hollywood (como o ator Richard Dreyfuss, autor de uma das falas mais lúcidas 

sobre a polêmica toda), membros do Partido Pirata Sueco e usuários de 

tecnologias de compartilhamento de arquivos. 

Os que visitam essa página faz algum tempo devem se lembrar de que já 

falamos bastante do Roube Este Filme I num dos posts mais comentados e 

discutidos deste um pouco mais de um ano de BaixaCultura. Aliás, os que 

estão entrando agora também devem ver o banner que se encontra aqui do 

lado, que leva justamente ao já linkado post, que não está ali por acaso: nosso 

parceiro Edson fez a tradução das legendas do filme para o português e as 

disponibilizou, seja já sincronizada com o filme  e prontinho pra baixar, 

no Youtube dividido em quatro partes ou, ainda, só a legenda mesmo, 

em formato srt. 

. 

 

Roube Este Filme II, lançado oficialmente em novembro de 2007 na 

conferência “The Oil of the 21st Century – Perspectives on Intellectual 

Property“, em Berlim, Alemanha,  além de ser um poquito mais longo (44 

minutos) que o primeiro, vai mais além na discussão do contexto 

econômico/tecnológico/cultural que está diante das chamadas “copyrights 

wars”, as batalhas entre o livre compartilhamento de bens culturais e o 

repressão à estas práticas através da tentativa de endurecimento das leis de 

direitos autorais. Esta segunda parte traça também um paralelo entre o impacto 
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da imprensa e o da Internet em termos de tornar a informação acessível para 

além de um grupo privilegiado de “controladores” da informação. O argumento 

central do filme é de que a natureza descentralizada da Internet faz com que a 

aplicação dos direitos de autor hoje seja praticamente impossível – pelo menos 

se considerar estes direitos tais como eles foram estabelecidos primeiramente 

no século XVI na Europa e como ainda hoje se configuram. 

Segundo matéria do jornal britânico The Guardian, ambas partes de “Steal 

This Film” se inserem no coração de um estilo de documentário-manifesto, 

onde os cineastas praticam, em seu próprio filme, aquilo que defendem perante 

à sociedade. É por conta dessa estratégia que as duas partes estão 

disponíveis nos mais variados formatos para download na página oficial dos 

filmes, bem como as legendas em mais de 10 línguas, todas produzidas e 

enviadas espontaneamente pelo público mundo afora. 

Dentre os diversos festivais que os dois documentários foram exibidos, 

destacam-se oSheffield International Documentary Film 2008, na 

Inglaterra, Tampere Film Festiva 2008, na Finlândia, South By Southwest 

festival 2008, em Austin, nos Estados Unidos (este, um dos principais festivais 

de música e cultura alternativa do mundo) além de uma rumorosa exibição 

no International Documentary Film Festival em Amsterdã, Holanda, uma das 

raras ocasiões onde o diretor Jamie King falou sobre o filme e aThe League of 

Noble Peers. Ambos os documentários também já foram exibidos em diversos 

canais estrangeiros, como o History Channel, Canal + Poland, TV 4 Sweden e 

o Noga, de Isreal. 

** 

Chegou a vez do Lanterinha Aurélio exibí-los em Santa Maria, nesta quarta-

feira 23 de dezembro, às 19h, no Auditório do Centro Cultural da Cesma, 3º 

andar. Apareçam, divulguem para os amigos aparecerem e bora lá! 

[Leonardo Foletto.] 
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ANEXO B - CARTA OFICIAL DA MPAA ENVIADA ÀS AUTORIDADES 

SUECAS 
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ANEXO C - O KOPIMI EM PORTUGUÊS  

 

(Tradução de beatriz paz) 

100 caminhos para #g-d: 

  

01.      Tenha Internet 

02.      Comece a usar o IRC 

03.      Forme e crie um site. 

04.      Experimente com químicas de pesquisa 

05.      Desenvolva um programa de três passos. 

06.      Tenha uma postura poderosa para alguma coisa positiva e essencial. 

07.      Não regule nada. 

08.      Diga que você tem que se mudar em duas semanas, mas fique por sete 

meses. Volte um ano mais tarde e faça tudo de novo. 

09.      Role No Chão Rindo Muito Alto 

10.      Relaxe, você já está na metade do caminho. 

11.      É brincadeira. 

12.      Não pense fora da caixa, construa uma caixa. 

13.      Suporte o suporte. 

14.      Organize e vá a festas e feiras. 

15.      Comece 30-40 blogs sobre a mesma coisa. 

16.      Drene o setor privado de codificadores, artistas gráficos e intelectuais. 

17.      Crie um prêmio que é condecorado. 

18.      Se expresse muito na mídia, mas vagamente. 
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19.      Espalhe todos os rumores 

20.      Saia procurando e tente catalogar, e viaje em trens caros. Não peça 

sushi. 

21.      Crie uma estação de rádio. 

22.      Tudo o que você usa, você pode copiar e dar um nome diferente, seja 

um portal de notícias, uma ferramenta de busca ou um serviço público. 

23.      Compre um ônibus. 

24.      Instale um MegHAL 

25.      Certifique-se de ficar bem amigo de pessoas que saibam usar bem o 

Photoshop, programar HTML, databases e coisas do tipo. 

26.      Leia uma caralhada de filosofia. 

27.      Se dê um status Cult e se comporte de acordo com o mesmo. 

28.      Nunca mire. 

29.      Zoe todo mundo. 

30.      Invente ou use do jeito errado Kopimi. 

31.      Faça coisas juntas como uma composição e não coletivamente. 

32.      Faça sua propaganda confusamente similar àquelas de risco 

estabelecido. 

33.      Sempre aja com intenção. 

34.      Afirme, em qualquer contexto, que o estabelecimento está ficando para 

ficando devagar. 

35.      Quando criticado, culpe os outros e refira-se formação grupal não linear 

de criação de tempo e hierarquia de grupos. 

36.      Mande tudo para todas as mídias, sem se importar com o público alvo. 

37.      Inicie um projeto de confissões anônimas. 
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38.      Faça bebês e poste a criação deles no seu blog. 

39.      Certifique-se de estudar profudamente e ficar atualizado a respeito de 

substâncias. 

40.      Participe fervorosamente de discussões online que não te interessam. 

41.      Comece no mínimo de 3 a 4 canais de IRC sobre cada projeto seu. 

42.      Brigue e faça as pazes frequentemente. 

43.      Divida arquivos com quem os quiser. 

44.      Faça acordos com sites de humor frequentemente. 

45.      Saia com os Esquerdistas, os da Direita e os Liberais. 

46.      Veja o número “23” em tudo. 

47.      Flerte com o dinheiro. 

48.      Fique fora do alcance do teclado muito pouco. 

49.      Ameace grandes corporações americanas de cultura. 

50.      Transmita sinais de rádio da Skäggetorp. 

51.      Faça uma lista de 100 projetos que tiveram sucesso. 

52.      Não tenha certeza a respeito do título da lista. 

53.      Pegue pra você um monte de projetos. 

54.      Tenha certeza de estar conectado a pessoas técnicas, filosóficas, de 

bom gosto e que sejam competentes. 

55.      Durmam nas casas uns dos outros regularmente. 

56.      Publique um livro sobre Kopimi 

57.      Num julgamento, negue tudo. 

58.      Cultive mitos infundados e reaja a eles. 

59.      Hackeie sites, emails e muito mais. 
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60.      Zoe e tire sarro continuamente sobre direitos autorais. 

61.      Crie um site onde pessoas podem comprar e vender votos em eleições 

democratas. 

62.      Afirme ser verdadeiro, justo e satisfeito. 

63.      Junte dinheiro para a viagem de Fraux pra Iceland 

64.      Afirme confiante que todos os computadores desconectados estão 

quebrados. 

65.      Não vá para o Kurdistão. 

66.      Certifique-se de afirmar veementemente que todos os hardwares estão 

caros. 

67.      Afirme todas as palavras e sinais. 

68.      Confunda a mente um do outro até atingir uma extensão apropriada. 

69.      Cuide de animais pequenos. 

70.      Crie e espiritualize o conceito de “Snel Hest” 

71.      Crie e seja dono de um think-tank 

72.      Negue o magnetismo. 

73.      Matricule-se numa escola de negócios. Caia fora. 

74.      Escreva textos para impressos frequentemente. 

75.      Use a IRC quando estiver de cueca e coma pizza. 

76.      Brinque com as bolas das outras pessoas. 

77.      Certifique-se de que não há uma evidencia conclusiva de Ikko dando 

dinheiro de anúncios a Monki via o helicóptero de volada. 

78.      Cause inflação e uma crise financeira no mercado mundial. 
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79.      Se expresse vagamente toda vez que uma pessoa te perguntar quando 

custa uma banda larga. 

80.      Use “Dinâmico” quando quer dizer “Completa falta de controle” 

81.      Nunca mencione Hotmail, Windows ou MSN. 

82.      Tenha todas as reuniões de projetos via IRC. 

83.      Diga receber cerca de 1256 emails por dia. 

84.      Force um procurador a escrever milhares de páginas de contrato. 

85.      Acima de tudo abstraia tudo. 

86.      Tenha uma visão liberal do Inferno 

87.      Se considere totalmente qualificado para estar em posições de peso na 

indústria americana de filmes e música. 

88.      Crie o maior site de compatilhamento de arquivos do mundo num piscar 

de olhos. 

89.      Atraia atenção internacional por acidente. 

90.      Controle o portal e formadores de opinão em todos os mediums. 

91.      Explique e padronize seu jeito de fazer as coisas em todos os níveis. 

92.      Tenha 3576 confissões anônimas no seu HD. Incluindo os endereços de 

IP e informações pessoais dos autores. 

93.      Preserve a internet. 

94.      Mencione a internet como uma fonte de discussões sérias. 

95.      Raramente mencione as razões por trás do seu elitismo referente ao TI. 

96.      Dispense expressões como “Da terra pra mesa” como superstição 

97.      Siga o cara amarelo. 

98.      Pule os últimos passos da sua lista de 100 passos. 
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99.      Estabeleça serviços sociais como uma paródia de serviços anti-sociais. 

100.  Comece do começo. 

101.  Tenha cuidado quando queimando gatinhos. 

102.  Escreva um livro mas comece com a contra capa. 

103.  Use parênteses em abundância, preferivelmente ao redor de “neve” e 

“manteiga” 

104.  Pare de usar IRL. Use AFK ao invés disso. 

105.  Mantenha contato dentro dos poderes dos serviços de inteligência  

106.  Sempre defina “Organização plana” arbitrariamente, subjetivamente e 

sem total senso comum. 

107.  Upload. 

108.  Supere #g-d 

109.  LUCRE. 
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ANEXO D - IMPEDIMENTOS A LIVRE CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

ACADÊMICAS 

 

Aaron Swartz e o manifesto da Guerrilla Open Access 

Disponível em <http://baixacultura.org/2011/08/12/aaron-swartz-e-o-manifesto-

da-guerrilla-open-access/>  

agosto 12th, 2011 § 4 comentários 

 

Talvez você já tenha ouvido a história: Aaron Swartz, o magrão aí da foto, 

estava pesquisando no centro de ensino da universidade em que estuda, 

o MIT de Cambridge, entre os dias de 24 de setembro de 2010 e 06 de janeiro 

de 2011, quando resolveu baixar alguns arquivos de uma página de repositório 

de artigos. Resultado: Swartz foi processado e enfrenta uma investigação que 

pode deixá-lo 35 anos na prisão, além de ter que pagar uma multa de US$ 1 

milhão. 

O site era o JSTOR, criado em 1995 e do qual participam atualmente 7 mil 

bibliotecas e organizações que formam um acervo de quase 350 mil artigos, 

segundo o The New York Times. Supostamente, é um serviço sem fins 

lucrativos [conforme a própria descrição], mas que cobra US$ 19 por mês de 

quem quer acessar os seus papers. Como indicou um leitor no caderno Link, 

a CAPES gastava R$ 75 milhões em 2007com o repositório. 

Swartz tem um currículo que fez o JSTOR desconfiar de suas intenções. 

Criador do Open Library, mantido pelo Internet Archive; criador 

do Watchdog.net, um portal Excelencias dos Estados Unidos; co-fundador 
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do Reddit, um site de avaliação de links para conteúdo na web; co-autor do 

sistema de feeds de RSS. Ainda em 2009, tornou públicas 20 milhões de 

páginas do poder judiciário dos EUA. 

Os caras do JSTOR não curtiram muito a ideia de ele baixar de seu laptop 4 

milhões e 800 mil artigos e resumos da base de dados do serviço. Um 

“significativo mau uso”, nas palavras deles. Swartz não tinha nem divulgado o 

download, mas o JSTOR o acusou de “fraude eletrônica, fraude de 

computador, de obtenção ilegal de informações a partir de um computador 

protegido”. 

Swartz se entregou na manhã de 19 de julho no Tribunal de Boston e se 

declarou inocente das acusações. Pra ser liberado, teve que pagar US$ 100 mil 

de fiança. As investigações seguem, mesmo que o jovem tenha devolvido os 

arquivos baixados. A próxima audiência está marcada para o dia 9 de 

setembro. 

Muito se noticiou o enrosco de Aaron. O mais estranho foi ver  inúmeros sites 

jornalísticos se referirem ao incidente como um “roubo” [né G1?], como se 

copiar dados fosse a mesma coisa que tirá-los de lá. O 

site QuestionCopyright lembrou muito bem da musica de Nina Paley: “Copiar 

não é roubar”. Agora, em defesa de Aaron foi criado também uma espécie de 

petição pública – em um site que ele mesmo criou, o Demand 

Progress [assina lá se você simpatiza com a ideia]. 

Outra forma de apoiar a causa foi a que vários sites começarem a republicar o 

Manifesto da Guerrilla Open Acces, um profético texto escrito por Aaron em 

seu blog, lá no ano de 2008. E é ele que republicamos e traduzimos abaixo. No 

texto, o autor  critica a forma como o conhecimento ainda é travado tratado, 

mesmo com todos os recursos informacionais de hoje. E no fim também intica: 

de que lado tu vai ficar? 
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“Informação é poder. Mas, como todo o poder, há aqueles que querem mantê-

lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada 

ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e 

trancada por um punhado de corporações privadas. Quer ler os jornais 

apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar 

enviar enormes quantias para editoras como a Reed Elsevier. 

Há aqueles que lutam para mudar esta situação. O Movimento Open Access 

tem lutado bravamente para garantir que os cientistas não assinem seus 

direitos autorais por aí, mas, em vez disso, assegura que o seu trabalho é 

publicado na internet, sob termos que permitem o acesso a qualquer um. Mas 

mesmo nos melhores cenários, o trabalho deles só será aplicado a coisas 

publicadas no futuro. Tudo até agora terá sido perdido. 

Esse é um preço muito alto a pagar. Obrigar pesquisadores a pagar para ler o 

trabalho dos seus colegas? Digitalizar bibliotecas inteiras mas apenas 

permitindo que o pessoal da Google possa lê-las? Fornecer artigos científicos 

para aqueles em universidades de elite do Primeiro Mundo, mas não para as 

crianças no Sul Global? Isso é escandaloso e inaceitável. 

“Eu concordo”, muitos dizem, “mas o que podemos fazer? As empresas que 

detêm direitos autorais fazem uma enorme quantidade de dinheiro com a 

cobrança pelo acesso, e é perfeitamente legal – não há nada que possamos 

fazer para detê-los. Mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito: 

podemos contra-atacar. 

Aqueles com acesso a esses recursos – estudantes, bibliotecários, cientistas – 

a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar nesse banquete 

de conhecimento, enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não 

precisam – na verdade, moralmente, não podem – manter este privilégio para 

vocês mesmos. Vocês têm um dever de compartilhar isso com o mundo.  E 

vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download 

para amigos. 

Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços 

cruzados. Vocês vêm se esgueirando através de buracos e escalado cercas, 

libertando as informações trancadas pelos editores e as compartilhando com 

seus amigos. 

Mas toda essa ação se passa no escuro, num escondido subsolo. É chamada 

de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos 

fosse o equivalente moral a saquear um navio e assassinar sua tripulação. Mas 

compartilhar não é imoral – é um imperativo moral. Apenas aqueles cegos pela 

ganância iriam negar a deixar um amigo fazer uma cópia. 
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Grandes corporações, é claro, estão cegas pela ganância. As leis sob as quais 

elas operam exigem isso – seus acionistas iriam se revoltar por qualquer 

coisinha. E os políticos que eles têm comprado por trás aprovam leis dando-

lhes o poder exclusivo de decidir quem pode fazer cópias. 

Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de vir para a luz e, na grande 

tradição da desobediência civil, declarar nossa oposição a este roubo privado 

da cultura pública. 

Precisamos levar informação, onde quer que ela esteja armazenada, fazer 

nossas cópias e compartilhá-la com o mundo. Precisamos levar material que 

está protegido por direitos autorais e adicioná-lo ao arquivo. Precisamos 

comprar bancos de dados secretos e colocá-los na Web. Precisamos baixar 

revistas científicas e subi-las para redes de compartilhamento de arquivos. 

Precisamos lutar pela Guerilla Open Access. 

Se somarmos muitos de nós, não vamos apenas enviar uma forte mensagem 

de oposição à privatização do conhecimento – vamos transformar essa 

privatização em algo do passado. Você vai se juntar a nós? 

Aaron Swartz 

Julho de 2008, Eremo, Itália. 

P.s: Agradecimentos ao Andre Deak pelos conselhos na parte final da 

tradução – que, aliás, não é nem pretende ser definitiva, mas apenas uma 

contribuição para a divulgação do texto. 

 


