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RESUMO 

 
O artigo parte das políticas públicas para a questão da propriedade intelectual sob a ótica 

das indústrias criativas. Pretende-se listar e descrever a relação do tema de propriedade 

intelectual com as atuais políticas públicas em vigor no país e como estes temas são 

abarcados por elas, principalmente na promoção do desenvolvimento das Indústrias 

Criativas. No cenário atual surge a emergência da necessidade de um debate sobre modelos 

de propriedade intelectual que assegurem a proteção do bem imaterial e ao mesmo tempo a 

livre distribuição de saberes e a apropriação pública do conhecimento. A importância deste 

debate está em compreender como são estabelecidas essas relações e como uma abordagem 

feita pela ótica das indústrias criativas pode ajudar a compreender fenômenos de nosso 

tempo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, propriedade intelectual, indústrias criativas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando pensada uma mudança de uma indústria cultural tradicional para a nova 

lógica das indústrias criativas, surge uma série de questionamentos paralelos, abarcados 

pela reconfiguração da cadeia de valor destas indústrias e, não somente, mas também pela 

mudança da lógica da criação de um produto cujo insumo mais valioso é a criatividade. Por 

consequência, como mecanismo pelo qual valora-se comercialmente tal criatividade, a 

propriedade intelectual se torna um dos elementos chave destes questionamentos, 

principalmente em um mundo onde a lógica da distribuição vai além da cópia física e passa 

para a digitalização do conteúdo. Partindo deste debate inicial a temática das indústrias 

criativas e a propriedade intelectual atravessa percalços de uma regulamentação falha e suas 

consequências na produção das indústrias criativas, existindo para tal uma série de 

alternativas e questionando do equilíbrio entre duas forças: o direito coletivo e o direito 
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individual. É neste debate que se insere este estudo, na observação das políticas públicas 

para o setor e os modelos de atribuição de direitos existentes. 

 

2 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, LICENÇAS PÚBLICAS E OS 

DESAFIOS DA REGULAMENTAÇÃO 

 

A gestão de Ana de Hollanda no Ministério da Cultura (MinC) foi marcada por duas 

questões chave. A primeira é a criação da Secretaria da Economia Criativa (SEC), em 2011, 

considerada “um ponto de inflexão na história recente das políticas culturais no Brasil, por 

variados motivos. Um deles é que tal secretaria dá norte à, inicialmente conturbada, gestão 

de Ana de Hollanda à frente desse ministério.” (DE MARCHI, 2012). Ainda segundo De 

Marchi (2012) essa adoção do termo “economia criativa” implicou uma ruptura na 

orientação das políticas culturais do Brasil, colocou destaque sobre o tema da economia 

criativa e inaugurou a proposição de um modelo nacional próprio para a gestão das 

chamadas indústrias criativas a partir da criação do Plano da Secretaria de Economia 

Criativa (PSEC). No próprio discurso de posse da ministra, em 03 de Janeiro de 2011, 

evidencia-se a importância que os bens simbólicos – especialmente aqueles cujo insumo 

criativo é seu maior valor agregado – são um dos focos de sua gestão: 

  

Até aqui, essas pessoas [que têm ascendido socialmente] têm 

consumido mais eletrodomésticos – e menos cultura. É perfeitamente 

compreensível. Mas a balança não pode se permanecer assim tão 

desequilibrada. Cabe a nós [do MinC] alargar o acesso da população 

aos bens simbólicos. Porque é necessário democratizar tanto a 

possibilidade de produzir quanto a de se consumir. (HOLLANDA, 

2011 apud DE MARCHI, 2012). 

 

 Considerando que a valoração monetária de um bem simbólico se dá por meio da 

propriedade intelectual e dos mecanismos que a atribui, evidencia-se não só o destaque que 

as Indústrias Criativas ganharam na sua gestão, como demonstra que as discussões sobre a 

questão da propriedade intelectual se tornaram cruciais para a delimitação das políticas 

públicas para o setor. E é neste tema, em contradição aos avanços e enfoque no tema da 

economia criativa, que está a segunda questão chave e delicada da administração de Ana de 

Hollanda: um recuo na flexibilização das leis de propriedade intelectual e políticas voltadas 

para a cultura digital. Na contramão dos antecessores Gilberto Gil e Juca Ferreira, Ana 

sinalizou um recuo em diversos temas que envolvem acesso à informação e à cultura 
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digital, sendo o primeiro sinal a retirada da licença Creative Commons do site do 

Ministério. Dentre os motivos de sua substituição por Marta Suplicy, em setembro de 2012, 

está a pressão negativa exercida sobre a ministra por associações favoráveis ao Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). O caso evidencia um profundo debate sobre 

a questão da propriedade intelectual e do direito de autor e suas diferentes abordagens 

diante de um mundo que se modifica na lógica da digitalização e que expõe, em especial no 

caso das licenças públicas, a necessidade de uma regulamentação que abarque não só esta 

nova lógica de distribuição de conteúdo, como também o favorecimento das indústrias 

criativas, cuja relação entre valoração econômica de seus insumos criativos tem relação 

indissociável com a propriedade intelectual atribuída a eles. Para a UNCTAD, ainda, estaria 

inserida no âmbito das indústrias criativas “qualquer atividade econômica que gera produtos 

simbólicos com forte embasamento em propriedade intelectual e voltada para um mercado 

o mais amplo possível” (2010: 07). 

Vê-se, portanto, que desde a definição por parte da Conferência das Nações Unidas 

para Comércio e Desenvolvimento, apresenta-se a questão da propriedade intelectual como 

área intrínseca às indústrias criativas. Na visão da UNCTAD (United Nations Conference 

on Trade and Development), 

A propriedade intelectual fornece incentivos a criadores e 

empresários na forma de um recurso econômico comerciável – o 

direito autoral (copyright) – que é útil para se investir em 

desenvolvimento, produção e distribuição de bens e serviços, em uma 

economia de mercado, que são altamente embasados em criatividade 

humana. (UNCTAD, 2010: 186) 

 

Partindo destas duas definições que descrevem a importância da propriedade 

intelectual para as indústrias criativas, explicitam-se algumas características deste setor 

como peculiares que, diante de uma mudança na lógica da distribuição de peças 

audiovisuais, representa a obsolescência das legislações que precedem as tecnologias de 

distribuição de conteúdo independentes da mídia física. Quando desassociado a um meio 

físico, o único valor agregado ao produto em formato digital é o valor intangível e 

simbólico, descrito por Zallo (2007) como a primeira destas características de um produto 

criativo. Tal valor intangível, por consequência, diante de uma unicidade e individualidade 

de seus produtos tem como necessidade básica para a proteção desta originalidade a criação 

de direitos que permitam ao autor garantias sobre a criação, na correspondência de plágio e 

apropriação desta obra (ZALLO, 2007). Surge aí uma linha tênue que separa a proteção dos 

direitos com a diminuição da liberdade na produção de novos conteúdos, na justificativa da 
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cópia diante da difícil análise entre o que representa inspiração ou plágio. Ainda segundo 

Zallo (2007), a oferta de produtos criativos é múltipla, possui uma imensa e inesgotável 

capacidade de criação e produção, que, no entanto, gera produtos individualmente 

insubstituíveis que pode “protegerse por la propriedad intelectual siempre por su versión 

moral autorial y ya sule ser algo más dificil en su explotación económica. Además se trata 

de monopolios naturales, de derechos en exclusiva que quien esté facultando no puede 

ejercitar o tiene limitaciones de uso” (ZALLO, 2007). 

O sistema anglo-americano do copyright é o utilizado pela World Intellectual 

Property Organization (WIPO), ou Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como 

termo padronizado internacionalmente para referir-se à propriedade intelectual de forma 

geral. Howkins (2007) descreve cinco estágios para a lógica tradicional do copyright: 

primeiro, tem-se a figura do autor; então, há a ação do autor na criação da obra; terceiro, dá-

se a obra em si; quarto, a legislação especifica o tipo de direitos protegidos; e, por último, 

há espaço para transações, em que o detentor dos direitos permite ou não a reprodução de 

cópias. Entretanto, o mesmo autor também descreve a maneira com que o copyright já não 

se apresenta como suficiente para as novas lógicas das informações digitais. 

A informação digital ignora essa lógica tradicional. A lógica tradicional dos cinco 

estágios do copyright é invertida: a essência do processamento do computador é reduzir 

palavras e imagens em dados, manipulá-los da forma desejada e então reproduzi-los tão 

perfeitamente quanto o original; a essência da Internet e outras redes é circular esses dados 

pelo mundo e reproduzi-los independentemente das leis nacionais e estruturas de negócios 

locais. Juntos, esses dois processos redefinem a natureza da mídia. Em seu Livro Verde de 

1994 sobre a Internet e o copyright, o Departamento de Comércio dos EUA declarou: ‘As 

distinções entre autores, produtores e performers estão se tornando irrelevantes’. As 

definições básicas de ‘original’ e ‘cópia’ supõem uma hierarquia de patrão/empregado entre 

o original e a cópia. O digital inverte essa suposição. (HOWKINS: 2007, 59) 

Nesse contexto, é que surge nos Estados Unidos, nos anos 1980, o movimento do 

copyleft, originando-se dentro dos princípios do software livre. Inicialmente um termo 

irônico, fazendo alusão à inversão do termo copyright, logo serviu como balizamento para a 

nova realidade, necessária ao se repensar a propriedade intelectual. Para Branco e 

Paranaguá (2009), “o copyleft, surgido nos EUA, nada mais é do que o próprio instituto do 

copyright em que o autor libera, desde o primeiro licenciamento, os direitos de uso, 

reprodução, distribuição e, eventualmente, de alteração de sua obra a qualquer interessado”. 
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O copyright resguarda toda e qualquer modificação sobre uma obra, bem como sua 

cópia e reprodução, seja vetada por qualquer pessoa que não o autor. Já o copyleft questiona 

tal modelo em nome de uma dissolução de barreiras e maior democratização e fluidez das 

obras criadas. Mesmo que não se ignore a autoria do trabalho, porém, inicialmente não há 

equilíbrio, principalmente comerciais, entre as duas formas. Mas é na busca por um modelo 

de maior equilíbrio entre estes dois modelos destacados é que surgem as licenças Creative 

Commons. Dentro do movimento do copyleft, as licenças Creative Commons foram 

fundadas como um projeto sem fins lucrativos de licenças públicas pelo advogado norte-

americano Lawrence Lessig em 2001, desde o início com a ideia de não competir, mas 

complementar o modelo do copyright. 

Sob o slogan “tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários”, 

as Creative Commons têm por missão “desenvolver, apoiar e orientar a infraestrutura legal 

e técnica que maximize a criatividade digital, o compartilhamento e a inovação” e, como 

visão, “perceber o potencial da Internet – o acesso universal à pesquisa e educação e 

participação integral na cultura – para conduzir uma nova era de desenvolvimento, 

crescimento e produtividade”. A proposta das Creative Commons é oferecer um número de 

opções que façam com que uma obra possa ser reproduzida, indicando em quais condições. 

Ele permite, de forma simplificada, que o autor tenha “alguns direitos reservados”, ao invés 

de “todos os direitos reservados”, autorizando assim toda a sociedade a usar sua obra 

segundo os termos das licenças públicas por ele adotadas. Essa solução protege os direitos 

do autor, ao mesmo tempo em que permite, mediante instrumento juridicamente válido, o 

acesso à cultura e o exercício da criatividade dos interessados em usar a obra licenciada. 

(BRANCO; PARANAGUÁ, 2009: 115) 

É importante, porém, reforçar que as Creative Commons são modelos de licenças, 

não sendo encarada, portanto, como legislação. Assim, elas indicam, nada mais, as 

autorizações prévias que o autor da obra concede ao usuário com relação a uso, 

determinando o que pode ser feito a partir dela, mantendo a validade da Lei dos Direitos 

Autorais. Entretanto, a importância deste tipo de atribuição se origina daquele 

questionamento de Lessig (2004 p.29) relativa à construção de novos conteúdos a partir da 

inspiração daquilo que surgiu anteriormente. Quando ele diz que “essa construção está 

sempre e em todo lugar pelo menos parcialmente feito sem a permissão ou sem a 

compensação do criador original”, compreende-se que tais licenças ajudariam a identificar a 

intenção do autor do que ele permite que seja realizado com sua obra, tornando 
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desnecessário um pedido formal de permissão pelo uso total ou parcial da obra apenas pela 

análise do que representa a licença apresentada. 

Um agravante deste cenário da atribuição de propriedade intelectual nos produtos 

criativos é a mudança na lógica de distribuição através da superação da mídia física e a 

reorganização do fluxo de informação através dos meios digitais. Na tentativa de barrar este 

fluxo de distribuição de cópias digitais “piratas”, surge um paradoxo, onde tais leis de 

propriedade intelectual, sobretudo aquelas do modelo americano, voltadas para a proteção 

da obra, acabam por limitar o acesso destes conteúdos ao invés de facilitá-los, criando a 

questão dúbia entre proteger a obra e ampliar o acesso à cultura. Lessig (2004) aponta que 

culturas livres são culturas que deixam uma grande abertura para os outros construírem 

novos conteúdos a partir dos anteriores, mas que culturas de restrição e permissão deixam 

um legado muito menor. A partir de uma legislação restritiva de propriedade intelectual, 

Lessig (2004 p.30) comenta: “éramos uma cultura livre. E está se tornando muito menor 

agora”. Dentre as contradições que surgem deste tipo de legislação restritiva, surge a 

limitação técnica de punir, identificar e limitar o acesso e modificação de conteúdos via 

distribuição digital, tornando difícil inclusive a identificação da autoria de determinado 

produto. “Internet ha propiciado una cultura del ‘corta y pega’, de la descontrucción y del 

remix, y las redes de intercambio possibilitam un nuevo escenario abierto a un mayor 

número de autorías y cooperaciones” (ZALLO, 2011 p.280). 

Zallo (2011) também identifica que o modelo de legislação atual também é 

construído beneficiando mais as produtoras e editoras do que os próprios criadores e 

intérpretes das obras, sendo tais editoras representadas por minorias de conglomerados que 

formam um oligopólio na distribuição das indústrias fonográficas e cinematográficas, por 

exemplo. Tal oligopólio seria prejudicial na dificuldade da distribuição de conteúdos 

independentemente da estrutura formada por ele, algo que favorece as grandes corporações 

e coloca-as como as grandes detentoras de propriedade intelectual, sustentando o modelo de 

negócio por elas estabelecido. 

Novas tecnologias modificam o processo de geração e de valorização de ativos 

intangíveis que representam bens culturais; mas as mesmas tecnologias atuam também no 

sentido de favorecer a reprodução dos bens protegidos e facilitar a circulação em circuitos 

paralelos àqueles que remuneram o criador e seus representantes. Enquanto o reforço à 

propriedade intelectual do bem cultural deveria assegurar, em princípio, uma remuneração 

aos criadores culturais, a criação de novos meios de reprodução e de difusão dos bens 

culturais dificulta o exercício desses direitos. (BAUNAIN et al, 2011 p.521) 
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A mudança de paradigma na distribuição destes conteúdos entra em choque com o 

modelo no qual a legislação de propriedade intelectual está embasada. Na busca por 

garantias da sustentação destes direitos de propriedade e mais profundamente, no uso da 

legislação atual para dar sustentabilidade ao modelo de negócio vigente, surge a pressão 

para a criação de legislações ainda mais rígidas, transformando a propriedade intelectual em 

uma arma para a sustentação de estruturas tradicionais que garantam a distribuição dos 

direitos dos conteúdos criativos, mas consequentemente trabalhando à serviço de aumentar 

o controle destes conteúdos em detrimento de uma livre distribuição cultural. 

  

El espacio de la propriedad intelectual es creciente en prejudicio del 

dominio público, que retrocede, lo que es una rémora para el 

desarollo cultural de la especie y para la propia innovación cultural, 

ya que la “mera inversión económica permite la apropiación privada 

de datos e informaciones de carácter público mediante su inclusión en 

bases de datos o en servicios de acceso condicional” (Gay, 2006 p.52) 

(ZALLO, 2011 p.281) 

  

Partindo deste questionamento é possível observar que a legislação atual se apoia em 

uma sobreposição do direito individual em detrimento ao coletivo e “isto coloca o dilema 

de proteger bens culturais como características de bens públicos, como condição para 

remunerar os titulares dos direitos de propriedade, e ao mesmo tempo promover a 

circulação entre a população” (BUAINAIN et al, 2001 p. 521). A chave para a superação 

desta questão, segundo Zallo (2011) é o surgimento de novas formas de regulação 

“remuneradoras de autores e industria, compatibles con dominios públicos, accesos 

gratuitos y pagos equilibrados de los usuarios y que retroalimenten los procesos creativos y 

productivos” (ZALLO, 2011 p. 281). Isso significa que o modelo atual de legislação não só 

dificulta a criação de novos conteúdos na dificuldade da compreensão do equilíbrio entre 

inspiração e plágio, como também acaba por pressionar uma maior individualização desta 

propriedade, tirando-a do domínio público e dificultando o acesso livre à cultura. 

Nesta tensão em busca do equilíbrio o modelo do Creative Commons surge como 

uma alternativa promissora, mas que ainda não é suficiente para superar estes desafios. 

Apesar de respeitada e reconhecida como uma importante saída equilibrada entre as 

diretrizes do copyright e do copyleft, as Creative Commons ainda não são solução final e 

unânime aos problemas de propriedade intelectual. A legislação vigente depende ainda de 

uma revisão e consequente regulamentação para abarcar os atuais usos de uma sociedade 

digital. Para Branco e Paranaguá (2009: 22), “vê-se, nesse passo, que a grande questão a ser 
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analisada no caso dos direitos autorais é a busca pelo equilíbrio entre a defesa dos titulares 

dos direitos e o acesso da sociedade ao conhecimento”.  

Desta busca pelo equilíbrio, surge a necessidade de se encontrar modelos que vão de 

encontro com o favorecimento da distribuição e acesso livres sem deixar de proteger a 

propriedade intelectual destas obras. Um modelo como o Creative Commons surge como 

um passo inicial, mas ainda não ideal, pela necessidade de serem tecidas legislações que 

convirjam internacionalmente e que prevejam um novo paradigma de distribuição e 

consumo destes produtos através de uma nova cultura digital. 

Mas, adiante de pensar do modelo de valoração da propriedade intelectual, partimos 

para uma análise de como estão sendo conduzidas as políticas públicas para propriedade 

intelectual nas indústrias criativas no Brasil, tomando por base o principal documento 

definidor de diretrizes para as políticas públicas para o setor criativo. 

 

3 PLANO DA SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA (PSEC) E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR 

 

Apesar de alguns recuos em relação à renovação e modernização da questão da 

propriedade intelectual, já discutidos neste artigo, foi na gestão de Ana de Hollanda no 

Ministério da Cultura que o Ministério criou o Plano da Secretaria da Economia Criativa 

(2011-2014). Elaborado entre abril de julho de 2011, o Plano tem por objetivo, formular, 

implementar e monitorar políticas públicas para um novo desenvolvimento, fundamentado 

no estímulo à criatividade dos empreendedores brasileiros, assim como na inovação de seus 

empreendimentos (PSEC, 2011 p. 44) 

O Plano aponta cinco desafios centrais na implementação da economia criativa 

como política de desenvolvimento brasileiro. São eles: 

1º Levantamento de informações e dados da Economia Criativa 

2º Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos 

3º Educação para competências criativas 

4º Infraestrutura de criação, produção, distribuição/circulação e consumo/fruição de 

bens e serviços criativos 

5º Criação/adequação de marcos legais para os setores criativos 

Neste último desafio está inserida a questão da propriedade intelectual como medida 

a ser aperfeiçoada para o desenvolvimento das indústrias criativas. O plano avalia que “os 

marcos legais existentes não são suficientes nem adequados às necessidades dos setores, 
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impedindo o seu efetivo fortalecimento e crescimento”. (PSEC, 2011, p. 41) e que se torna 

“evidente a ausência de marcos legais tributários, previdenciários, trabalhistas e de 

propriedade intelectual que atendam às especificidades dos empreendimentos e 

profissionais criativos brasileiros”. (PSEC, 2011, p.36), assim como as “questões de 

flexibilização da propriedade intelectual e de regulação do direito de uso de bens e serviços 

criativos ainda causam polêmica em função da complexidade do tema”. (PSEC, 2011 p.37) 

A elaboração do Plano contou com oito etapas de planejamento: 

Etapa I: encontro com experts, com o objetivo de construir marcos conceituais e 

princípios norteadores. Etapa II: levantamento de demandas dos setores criativos 

brasileiros, com o objetivo de compreender a demanda setorial do campo criativo. Etapa III: 

encontro com parceiros institucionais: agências de fomento e de desenvolvimento, órgãos 

bilaterais e multilaterais internacionais, com o objetivo de identificar parcerias de fontes de 

recursos para a promoção e fomento. Etapa IV: encontro com os ministérios parceiros, com 

o objetivo de identificar parcerias e alinhamento de programas. Etapa V: encontros com 

órgãos do Sistema MinC, com o objetivo de articular parcerias e alinhamento de programas. 

Etapa VI: encontro com parceiros federativos, com o objetivo de articular parcerias com 

Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura. Etapa VII: encontro com juristas, com o 

objetivo de discutir marcos legais para a economia criativa. Etapa VIII: planejamento 

interno da Secretaria de Economia Criativa, com o objetivo de desenvolver ações, produtos 

e metas para o período 2011-2014 

Durante a etapa III, encontro com parceiros institucionais (tais como o BNDES, 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, UNESCO, entre outros) foram consolidadas 

estratégias de acordo com os quatro primeiros desafios da economia criativa brasileira, 

mencionados anteriormente, mas nenhuma estratégia aparece referida ao desafio número 5, 

criação/adequação de marcos legais para os setores criativos, o único que cita diretamente a 

propriedade intelectual e regulação dos direitos de obras criativas. 

Em contra partida, na etapa VII, encontro com juristas, foram consolidadas ações 

propostas por eles, de acordo com cada marco legal específico: tributário, 

previdenciário/trabalhista, administrativo e de propriedade intelectual. Para esse último as 

ações são: 

 resgatar e dar visibilidade ao estudo da FGV sobre pirataria em países emergentes; 

 construir e implementar uma rede que inclua os “policy makers”; 

 difundir as políticas públicas de economia criativa nas Universidades (cursos de 

Direito e Economia). (p.65) 
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Juntamente com o Plano foi criada a Secretaria da Economia Criativa, que assume 

como principal objetivo “ampliar a participação da cultura no desenvolvimento 

socioeconômico sustentável” herdado do Plano Nacional de Cultura (PNC) (PSEC, 2011, 

p.38). 

Em relação à legislação brasileira, o dispositivo que garante os direitos do criador 

sobre sua obra intelectual no Brasil é a Lei nº 9.610 de 19/02/1998. A Lei de Direitos 

Autorais tem uma estrutura que se aproxima ao sistema continental francês, ou droit 

d’auteur, mas também é influenciado pelo sistema anglo-americano do copyright. A 

diferença básica entre os dois é que o primeiro se preocuparia com a criatividade da obra e 

os direitos morais do autor, enquanto que o segundo é embasado na possibilidade de 

reprodução de cópias. Naquele, o foco é sobre a pessoa do direito (autor); neste, é sobre o 

objeto do direito (obra) e na prerrogativa patrimonial de poder copiá-la. 

No Brasil, a proteção que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua 

criação se constitui de um direito moral (criação) e um direito patrimonial (pecuniário). 

(ARAYA, 2009: 56) 

Os direitos morais, de acordo com o art. 27º da Lei de Direitos Autorais, “são 

inalienáveis e irrenunciáveis”, garantidos ao autor da obra e seus herdeiros. Já o direito 

patrimonial, nem sempre em poder do autor da obra, permite a utilização econômica da 

criação intelectual. 

A proteção dos direitos garantida por essa lei vale por toda a vida do autor e são 

transmitidas a seus herdeiros por 70 anos, contando a partir do primeiro dia do ano seguinte 

à morte do autor. Passado esse período, a obra cai em domínio público. A exceção fica por 

conta das obras fotográficas e audiovisuais, fonogramas e emissões das obras por empresas 

de radiodifusão e interpretações, nesses casos, a proteção passam a valer por 70 anos a 

partir da data de publicação. (ARAYA, 2009: 56) 

De acordo com o art. 7º. da Lei de Direitos Autorais, obras passíveis de proteção 

seguem os seguintes termos: 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
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IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito 

ou por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da 

fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 

topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 

apresentadas como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de 

dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 

constituam uma criação intelectual. 

Paranaguá e Branco observam dois pontos importantes nesse artigo: 

 

Percebe-se que o legislador teve duas grandes preocupações: a) 

enfatizar a necessidade de a obra, criação do espírito, ter sido 

exteriorizada e b) minimizar a importância do meio em que a obra foi 

expressa. (PARANAGUÁ, BRANCO. 2009: 23) 
 

Para a lei, as ideias não são passíveis de proteção, apenas aquilo que foi 

exteriorizado, independentemente do meio, tangível ou intangível. Esse é um dos quatro 

requisitos que os autores ainda indicam para a proteção de uma obra: 

 pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme prescreve o inciso I 

do art. 7o da LDA, que determina, exemplificativamente, serem obras intelectuais 

protegidas os textos de obras literárias, artísticas e científicas; 

 originalidade: esse requisito não deve ser entendido como “novidade” absoluta, e sim 

como elemento capaz de diferençar a obra de determinado autor das demais. Cabe 

ressaltar que não se leva em consideração o respectivo valor ou mérito da obra; 

 exteriorização, por qualquer meio, obedecendo-se assim ao mandamento legal previsto 

no art. 7o, caput, da LDA; 
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 achar-se a obra no período de proteção fixado pela lei, que é atualmente a vida do autor, 

mais 70 anos contados a partir de sua morte. 

Visto o que a Lei de Direitos Autorais protege, o artigo seguinte delimita o que não 

é protegido por ela: 

Art. 8º. Não são objeto de proteção com os direitos autorais de que trata esta Lei: 

I — as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; 

II — os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

III — os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 

informação, científica ou não, e suas instruções; 

IV — os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 

judiciais e demais atos oficiais; 

V — as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou 

legendas; 

VI — os nomes e títulos isolados; 

VII — o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Um traço importante da Lei de Direitos Autorais é que ela não protege a ideia e sim 

o fruto dela, ou seja, mantém livre ferramentas do processo de criação, que como já foi 

explicitado anteriormente, tem inspiração em obras já existentes. 

Há ainda limitações quanto à proteção aos direitos autorais. Elas permitem o uso das 

obras por terceiros independente da autorização dos detentores dos direitos. “Uma vez que a 

regra é impedir a livre utilização das obras sem o consentimento do autor, as exceções 

previstas pela LDA em seu art. 46 são interpretadas como rol taxativo, ou seja, é 

inadmissível qualquer exceção não indicada explicitamente no referido artigo. 

(PARANAGUÁ, BRANCO, 2009: 72). O artigo 46 diz: 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I — a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em 

diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de 

onde foram transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de 

qualquer natureza; 
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c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, 

quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da 

pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes 

visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille 

ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; 

II — a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do 

copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

III — a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, 

de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 

justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV — o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas 

se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de 

quem as ministrou; 

V — a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para 

demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou 

equipamentos que permitam a sua utilização; 

VI — a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

VII — a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova 

judiciária ou administrativa; 

VIII — a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre 

que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a 

exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos 

interesses dos autores. 

Vê-se que a Lei de Direitos Autorais tem bons mecanismos para a proteção da 

propriedade intelectual, mas ainda não alcança o patamar desejado, principalmente no que 

diz respeito à compreensão dos novos paradigmas que o meio digital impõe na relação entre 

consumidor e produto. 
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4 CONSIDERAÇÕES 

 

Analisado o corpus delimitado e definindo as políticas públicas e articulações 

políticas envolvidas, a questão da propriedade intelectual nas indústrias criativas é definida. 

No entanto tal delineamento é apenas um pontapé inicial para a articulação de um 

importante debate sobre uma série de desafios a se superar para que a questão do direito de 

autor deixe de ser um instrumento inibidor da criatividade de novas obras e se torne de fato 

um instrumento para proteger o insumo criativo e sua valoração, mas de modo a promover a 

existência de uma distribuição cultural livre para a sociedade. 
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