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Resumo: Este trabalho propõe o estudo bibliográfico sobre a questão da produção criativa 

no contexto da indústria cultural. O estudo relaciona o copyright com a indústria cultural e a 

produção e consumo massivo da cultura, problematiza o monopólio sobre os bens culturais 

e poder gerado pela manutenção de uma cultura aparentemente hegemônica, abordando 

também as implicações deste modelo para a sociedade e para quem produz conteúdo 

autoral. 
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O autor & a obra 

 A figura do autor, ou a função-autor, como irá chamá-la Foucault (1992), nem 

sempre esteve presente na nossa cultura, ou melhor, na tradição literária. Na Antiguidade, 

as obras não eram consideradas como fechadas, mas estavam em constante processo de 

criação e transformação através da oralidade, sendo alteradas de acordo com a criatividade 

do contador de histórias (CAVALHEIRO, 2008). Na época dos manuscritos também se 

observa que a distinção entre escritores e leitores não era tão grande, uma vez que os 

escribas alteravam as produções que copiavam com certa frequência (DIAS, 2000). 

 Barthes nos conta que em sociedades etnográficas a figura do autor como 

concebemos hoje jamais existiu, ou seja, não havia uma pessoa que fosse encarregada da 

narrativa de uma forma exclusiva, mas, sim, uma espécie de mediador que estava 

responsável por ela num determinado momento (BARTHES, 2004). Desse mediador ou 

recitador se pode admirar “o domínio do código narrativo”, a forma como narra uma 

determinada história e sua habilidade ao fazê-lo. Entretanto, não aparece aí a figura do 

“gênio” ou do “criador”.  

Na Idade Média, inicialmente, para que um texto literário fosse aceito e repassado, 

não era necessário que houvesse determinado ser autor daquela obra, mas apenas a tradição,  

 

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – VII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
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seu tempo de existência – sendo verdadeiro ou não –, bastava para lhe dar credibilidade. O 

oposto acontecia com a produção científica durante nesse período, a qual só era considerada 

como válida quando partia de um autor determinado. 

Entre os séculos XVII e XVIII essa característica é modificada: aos textos literários 

passa a ser imprescindível que possuam uma autoria determinada, enquanto para os 

científicos essa autoria pouco importava, “bastando a eles pertencer a um conjunto 

sistemático para ter valor” (SANTAELLA, 2007, p. 73). De acordo com Foucault, na 

mesma época, para a ciência, a “função do autor se apaga, o nome do invento servindo no 

máximo para batizar um teorema” (FOUCAULT, 1992, p. 43). 

Essa função-autor passa a existir, dentro do âmbito específico da literatura, com  

um caráter basicamente punitivo, uma vez que se torna necessário apontar quem era o 

responsável por determinado discurso, texto ou livro, isso quer dizer, “na medida em que os 

discursos podiam ser transgressores” (FOUCAULT, 1992, p. 46). 

Os fatores econômicos, sociais e políticos da Renascença geram um movimento que 

consideramos característico do período: o antropocentrismo. Aí a exaltação do indivíduo 

passa a ser crucial e, no campo da arte, essa exaltação se personaliza justamente na figura 

do autor (FOUCAULT, 1981). Somente no final do século XVIII e início do século XIX, 

entretanto, o sistema de propriedade da autoria, o de bem intelectual, passa a existir 

legalmente, da forma como conhecemos hoje os direitos autorais, funcionando com regras 

específicas quanto à reprodução, alteração e apropriação, que anteriormente não eram 

reguladas por leis. 

Barthes nos elucida como essa figura autoral é incorporada pela nossa sociedade, 

uma vez que vai ao encontro das filosofias do período no qual surge, em especial a doutrina 

positivista, que acaba por validar ainda mais esta função-autor. 

 

 Produção Artística & Criatividade  

A noção de obra para Foucault ainda carece de teoria e aparece, frequentemente, 

associada à questão da criatividade. Para Winnicott (WINNICOTT, 1990), a atividade 

artística criativa de uma figura autoral também exige o empenho de uma habilidade distinta, 

de um talento especial, diferindo, assim, da criatividade cotidiana. 

Com isso, Winnicott estabelece uma linha que delimita, diferenciando uma 

produção criativa do cotidiano – como uma carta, por exemplo – do ato de criação exercido 

por poetas, artistas, escultores, arquitetos, músicos etc. Em Freud também percebemos a 
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noção de uma qualidade particular a um indivíduo na produção artística, quando afirma que 

“nem a mais clara compreensão interna (insight) dos determinantes de sua escolha [da 

escolha do escritor] de material e da natureza da arte da criação imaginativa em nada irá 

contribuir para nos tornar escritores criativos” (FREUD, 1976, p. 135). 

Freud, ao tratar da temática específica dos escritores criativos, propõe uma 

comparação entre esta atividade e o que conhecemos por devaneios ou fantasias (FREUD, 

1976, p. 135). Os devaneios são a troca adulta da brincadeira infantil e estão presentes na 

imaginação de qualquer adulto. Da mesma forma que a criança, na infância investe emoção 

e leva a brincadeira a sério, sem, entretanto, confundi-la com a realidade, o adulto faz o 

mesmo no que diz respeito às fantasia. É justamente na infância que encontramos os 

primeiros vestígios de uma atividade criativa, que segue à fase adulta com os devaneios, 

sendo a base para a criação literária: “O escritor criativo faz o mesmo que a criança que 

brinca” (FREUD, 1976, p. 136). 

Distintamente das crianças, que não se importam de mostrar aos outros - até mesmo 

aos adultos - suas brincadeiras, os adultos envergonham-se de suas fantasias, fazendo o 

possível para não mostrá-las. Isso se explica porque “alguns dos desejos que provocaram 

suas fantasias são de tal gênero que é essencial ocultá-las” (FREUD, 1976, p. 137). Uma 

vez que as fantasias são, na verdade, realização de um desejo, surgem como forma de 

corrigir uma realidade não satisfatória, que, em geral, esta relacionada a uma experiência 

satisfatória vivida na infância do sujeito. Assim, “o que se cria então é um devaneio ou 

fantasia que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da 

lembrança. Dessa forma o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo desejo que 

os une” (FREUD, 1976, p.138).  

 Ao explicar a origem dos devaneios, Freud pretende esclarecer que esse mesmo 

processo acontece com os escritores criativos, ou seja, aqueles que inventam suas próprias 

tramas: 

 

Uma experiência no presente desperta no escritor criativo uma lembrança 

de uma experiência anterior (geralmente de sua infância), da qual se 

origina então um desejo que encontra realização na obra criativa. A 

própria obra revela elementos da ocasião motivadora do presente e da 

lembrança antiga (p. 141). 
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Com isso Freud nos diz que a criação artística, neste caso especificamente a literária, 

está profundamente relacionada com as próprias vivências do autor, ainda que o fruto desta 

criação venha a ser uma obra ficcional. O escritor argentino Jorge Luis Borges, em seu livro 

Esse Ofício do Verso, ajuda-nos a compreender, do ponto de vista de um escritor criativo, 

essa ligação proposta por Freud entre os devaneios e a criação literária ao falar sobre o seu 

próprio processo de criação e da função que a imaginação desempenha em suas obras: 

 

Vejo-me como um escritor. O significa ser um escritor para mim? 

Significa simplesmente ser fiel a minha imaginação. Quando escrevo algo 

não o tomo como factualmente verdadeiro (o simples fato é uma trama de 

circunstâncias e acidentes), mas como fiel a outro algo mais profundo. 

Quando escrevo uma história, escrevo-a porque de alguma forma acredito 

nela – não como se acredita na simples história, mas antes como se 

acredita em um sonho ou numa ideia (BORGES, 2000, p. 118). 

  

 

Assim, a obra literária, da mesma maneira que o devaneio do adulto, seria uma 

forma de substituir o brincar da criança. Aqui vale lembrar que, como o devaneio, o sonho, 

mencionado também por Borges, é igualmente visto por Freud como a realização de um 

desejo (FREUD, 1976, p.139). Mas qual o motivo para que, ao lermos, em uma obra 

literária, as confissões das fantasias de outro, não sintamos repulsa ou indiferença, como 

aconteceria caso isso nos fosse simplesmente relatado?  

Freud explica que a arte da criação está justamente “na técnica de superar esse nosso 

sentimento de repulsa, sem dúvida ligada às barreiras que separam cada ego dos demais” 

(FREUD, 1976, p. 142). Dessa forma, o escritor precisa disfarçar seus próprios devaneios a 

fim de fisgar o leitor através do “prazer puramente formal”, ou seja, do prazer estético, no 

qual envolve suas fantasias. Essa suavização dos devaneios possibilita a liberação de um 

prazer mais forte que aquele que pode ser proporcionado pela estética, “proveniente de 

fontes psíquicas mais profundas”. Freud propõe que a satisfação experimentada ao lermos 

uma obra literária é fruto da “libertação de tensões em nossas mentes” (FREUD, 1976, p. 

143).  

Fernandes nos detalha ainda mais um pouco a questão da recepção de uma obra de 

arte e a forma como ela pode tocar o sujeito quando encontrado um ponto de ligação, 

possibilitando, assim, que se encontre uma verdade particular (FERNANDES, 2009): 
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Numa posição de atribuição de sentido, de decifração, falamos sobre uma 

obra de arte ou sobre uma sessão [de análise] de um paciente desde um 

lugar de fora ou acima delas e, de outra maneira, as escutamos e tomamos 

como interrogação – para nós mesmo – quanto àquilo que dizem e que não 

dizem, quanto ao que sacodem e rasgam o inteiro de nós, de nossa 

alienações culturais inevitáveis. É quando podemos de fato nos deter nos 

recantos de verdade, de mistério e revelação que as obras de arte apontam 

(FERNANDES, 2009, p.55). 

 

Podemos compreender, então, as obras de artes como possibilitadoras, por meio do 

prazer estético, de um prazer ainda mais profundo, que está intimamente relacionado com 

as vivências do sujeito receptor desta obra de arte e que é capaz de despertá-lo para outras 

verdades. Mais uma vez, a obra aparece não como um pacote fechado, mas passível de 

significação de acordo com as particularidades do leitor, como vimos anteriormente em 

Barthes. Entretanto, a própria obra corresponde a uma manifestação dos desejos do autor – 

esse “algo mais profundo” de Borges - que os mascara a fim de compartilhá-los e 

compreendê-los. 

Muitas vezes a escrita, ou a produção artística em geral, serve como uma espécie de 

sobrevivência, como forma de manter a sanidade, de significar, para o próprio autor, como 

nos mostra uma declaração de Clarice Lispector, citada por Fernandes. Ao ser perguntada 

sobre o que fazia em seu tempo livre, quando não estava escrevendo, a escritora responde: 

“Eu morro. Quando não estou escrevendo eu morro”. A urgência da arte – mais do que isso, 

a urgência do próprio processo de criação – “nos afasta de toda aproximação romântica do 

ato de criar ou escrever” (FERNANDES, 2009, p.50). 

 

Comunicação de Massa, Indústria Cultural e Cultura de Massa 

 De um lado, Foucault (FOUCAULT, 1992) nos mostra que a função-autor está, 

necessariamente, atrelada a um modelo jurídico institucionalizado que regula questões 

ligadas à circulação e difusão de uma obra. Enquanto isso, Barthes (BARTHES, 2004) nos 

coloca que esse personagem autoral que conhecemos hoje, além de ser uma produção de 

nossa sociedade, acaba por se fixar dentro da ideologia capitalista. Para compreender a 

ligação dos direitos do autor com configuração atual de nossa sociedade, devemos buscar 

entender também a engrenagem dentro desse sistema capitalista que permite tal 

funcionamento. Para isso, vamos revisar três conceitos essenciais e que são muitas vezes 

tomados por sinônimos: comunicação de massa, indústria cultural e cultura de massa. 
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O pontapé inicial dos meios de comunicação de massa se dá com Gutemberg, no 

século XV, e a invenção da imprensa móvel (COELHO, 1981). Ainda que essa invenção, 

na época, permitisse uma reprodução ilimitada dos textos existentes, seu consumo era 

regulado pela existência de uma grande parcela da população analfabeta. Assim, 

compreende-se que a simples existência de um meio de comunicação de massa não gera, 

necessariamente, uma cultura de massa, uma vez que apenas uma elite de letrados poderia 

consumir os produtos naquele período (COELHO, 1981).  

Para Coelho, o surgimento da cultura de massa pode ser situado na segunda metade 

do século XIX europeu, em virtude de uma combinação de fatores, como a Revolução 

Industrial (no século XVIII), que possibilitou a existência de uma economia de mercado e 

de uma sociedade de consumo (COELHO, 1981).  

 

 

Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura 

de massa surgem como funções do fenômeno da industrialização.  É esta, 

através das alterações que produz no modo de produção e na forma de 

trabalho humano, que determina um tipo particular de indústria (a 

cultural) e de cultura (a de massa), implantando numa e noutra os mesmo 

princípios em vigor na produção econômica em geral (p.10).  

  

 

É justamente na sociedade capitalista liberal, fortemente marcada pela oposição de 

classes, que se inicia essa cultura de massa. No contexto da coisificação (tudo é um produto 

a ser consumido) e alienação do sujeito (delimitada pela ausência de tempo livre, de 

teorização sobre sua situação e da impossibilidade de consumir os bens que ele mesmo 

produz) é que a cultura passa a ser entendida como algo a ser consumido, respeitando o 

mesmo modelo de produção padronizada que se aplica a qualquer outro produto (COELHO, 

1981). 

 São diversos os produtos geradores dessa cultura de massa, os quais são sempre uma 

forma massificada de seus produtos iniciais: operetas, folhetins, teatro de revistas, cartaz, 

etc. A televisão e o capitalismo de organização marcam a consolidação desta cultura no 

século XX, que se inicia nos países de Primeiro Mundo e, mais tarde, passam a habitar 

também países de Segundo e Terceiro mundo (COELHO, 1981). 

 Inicialmente, pode nos parecer simples a distinção entre alta cultura, média cultura e 

cultura de massa. Com frequência relacionamos cada uma delas com uma determinada 
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classe social, o que, segundo nos aponta Coelho, não é necessariamente correto, uma vez 

que o prazer estético pode ser encontrado em qualquer objeto por qualquer pessoa. 

(COELHO, 1981).  

 A cultura superior é mais facilmente definida: são aqueles produtos canonizados, 

como o são, por exemplo, as pinturas renascentistas. A Midcult seria uma cultura 

intermediária, essencialmente burguesa, ao passo que a masscult é aquela consumida pela 

massa. Em geral, um produto cultural frequentemente passa, na história, de uma categoria 

inferior a outra superior – como exemplo podemos citar as histórias em quadrinho, o rock e 

o jazz. Para Coelho, “se se assume uma posição antidogmática, não é fácil distinguir com 

nitidez entre midcult e masscult. E entre ambas e a cultura superior” (COELHO, 1981, p. 

19).  

 Eco apresenta quatro tópicos de crítica a esses níveis de cultura. Não apenas não 

estariam relacionados às classes sociais em si, como tampouco determinariam que um 

produto de um nível superior possuísse, necessariamente, um valor maior que os produzidos 

por um nível inferior (ECO, 1998). O autor segue expondo que os níveis não coincidiriam 

com níveis de validade estética e que a passagem de um produto de um nível superior para 

um inferior não representaria, obrigatoriamente, por terem sido modificados para consumo 

– podendo representar que o experimentalismo foi, na verdade, uma antecipação de um 

gosto coletivo (ECO, 1998). 

 Em seu texto Apocalípticos e Integrados, Eco nos fala de duas atitudes antagônicas 

diante da questão da indústria cultural (ECO, 1998). A primeira, estreada por Theodor 

Adorno, e que Eco irá chamar de “apocalíptica”, enxerga a indústria cultural como 

alienadora. De fato, Adorno chega a comparar a indústria cultural ao estado fascista, 

colocando-a como manipuladora.  

 A Escola de Frankfurt é a primeira a apontar os meios de comunicação como 

constituidores de um sistema harmonizado, com manifestações estéticas que iam ao 

encontro da produção industrial regular, sendo a sua ideologia principal a ideologia do 

consumo (ADORNO, 2002). A indústria cultural esconde-se atrás do princípio de oferecer 

aquilo que seus consumidores necessitam, justificando, assim, a produção constante de 

clichês e gerando um “círculo de manipulações e necessidades derivadas que a unidade do 

sistema torna-se cada vez mais impermeável” (ADORNO, 2002, p. 9). 

 Adorno defende que nesse tipo de produção não existe individualidade de produtos 

culturais, sendo cada um deles versões de outros produtos já existentes. A própria indústria 
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criaria uma forma de padronizar os consumidores ao organizá-los em nichos de consumo 

que se diferenciam essencialmente pelo preço daquilo que estão adquirindo, não pelo 

conteúdo em si. Assim, “cada um deve se comportar, por assim dizer, espontaneamente, 

segundo o seu nível, determina a piori por índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de 

produtos de massa que foi preparada para o seu tipo” (ADORNO, 2002, p. 11). 

 Dessa forma, a indústria cultural passa uma sensação de escolha ilusória à massa, 

que acredita possuir a opção de escolha entre o produto da marca X e da marca Y, mas, em 

essência, ambos os produtos possuem o mesmo conteúdo (ADORNO, 2002): 

 

 

A cultura sempre contribuiu para domar os instintos revolucionários bem 

como os costumes bárbaros. A cultura industrializada dá algo a mais. Ela 

ensina e infunde a condição em que a vida desumana pode ser tolerada.  O 

individuo deve utilizar  o seu desgosto geral como impulso para 

abandonar-se ao poder coletivo do qual está cansado (p. 53). 

 

  

O resultado final desta visão apocalíptica da indústria cultural proposta por Adorno 

seria a submissão e a identificação completa com os poderes dominantes, sem qualquer 

demonstração de resistência, produzindo um indivíduo universal e padronizado. 

 Por sua vez, para os integrados indústria cultural é entendida como outra produção 

cultural qualquer, significando o homem e o mundo que o cerca, mas fazendo-o de forma 

muito mais veloz e em larga escala (ECO, 1998). Dessa forma, ela deveria ser encarada 

como benéfica, pois possibilita o acesso das massas a uma cultura que antes não lhes era 

possível.  

 

 O Copyright & a Indústria Cultural  

A palavra “propriedade” teve sua primeira utilização no sentido de identificar o 

sistema que conhecemos hoje como propriedade intelectual durante a Revolução Francesa 

de 1789. Hoje entendemos que a propriedade, no sentido jurídico, aplica-se às criações 

intelectuais. Entretanto, antes desta data, as patentes e os direitos sobre uma obra eram 

apenas concedidos a determinados indivíduos ou corporações pela Coroa, com a intenção 

de beneficiá-los (LEMOS, 2011).  

Foi durante a Revolução Francesa que começou a se compreender que esse 

privilégio era, na verdade, um direito. Uma lei elaborada em 1791 garantia aos autores de 
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obras literárias “o direito exclusivo de autorizarem a representação teatral das suas obras, 

sob pena de confisco do resultado econômico do espetáculo” (CRIBARI, 2007,  p. 23), e 

em 1793 uma outra lei promulgada garantiu “aos autores, compositores e artistas plásticos, 

o direito exclusivo, por toda a sua vida, de autorizarem a comercialização das suas obras” 

(CRIBARI, 2007,  p. 23). 

Atualmente, são duas as teorias que justificam a existência dos direitos autorais: 

uma se baseia na concepção de que o direito autoral é um direito natural e a outra é 

utilitarista, entendendo que, ao se conceder o monopólio de exploração de uma obra a seu 

criador por um determinado tempo, isso estimularia a criatividade, gerando, assim, mais 

obras e beneficiando a sociedade (LEMOS, 2011). Nesse sentido, o direito autoral teria um 

papel importante no que diz respeito ao fomento à expressão, uma vez que o criador de uma 

obra poderia cessar o exercício de outras atividades de finalidade remuneradora, passando a 

se dedicar somente à criação intelectual.  

 Ainda que a lei se chame de “Lei de Direito Autoral”, sua proteção é, na verdade, 

para aquele que detém os direitos, que não constitui, necessariamente, o criador de uma 

obra. A legislação brasileira somente reconhece como autor uma pessoa física, entretanto, 

os direitos de uma obra elaborada por pessoa física podem ser repassados tanto a outra 

pessoa física quanto a uma pessoa jurídica (CRIBARI, 2007). 

O que hoje chamamos de propriedade intelectual – ou copyright – é, na verdade, um 

“monopólio sobre a exploração da criação, concedido pelo Estado”, como nos aponta 

Lemos (LEMOS, 2011). Esse monopólio concede o direito ao seu detentor de controlar o 

acesso às criações que possui, podendo ser ou não o próprio criador da obra. Atualmente, 

“na maioria das vezes é exercido por um intermediário, uma empresa que adquiriu os 

direitos patrimoniais sobre a criação e é responsável por sua exploração econômica” 

(LEMOS, 2011, p.7). 

Como todo o monopólio, também o direito autoral gera uma ineficiência econômica, 

que, por sua vez, possui determinado custo social. Um monopólio só se justifica se o 

benefício final para esta sociedade for maior do que seu dano – o que no caso da 

propriedade intelectual, seria o equivalente a um incentivo para que sejam gerados outros 

bens intelectuais (LEMOS, 2011). 

 Quando o copyright surgiu, no século XVI europeu, partindo do ponto de vista 

social, sua aceitação não correspondia a uma renúncia sobre os direitos da obra, uma vez 

que no contexto tecnológico da imprensa da época não seria tecnicamente possível efetuar 
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cópias e, portanto, distribuição da mesma (RODRIGUEZ, 2006). O direito de cópia 

representava, portanto, muito mais uma forma de regulação industrial da própria atividade 

do impressor. 

Atualmente a sociedade encontra-se em um sistema social no qual o custo de 

aquisição, reprodução, transmissão e modificação de bens culturais e do conhecimento é 

quase nulo. O conhecimento gerado não mais necessita de uma forma física na qual possa 

ser armazenado, tornando muito mais simples o acesso (BARAHONA, 2006). Dessa forma, 

aumenta-se o acesso ao conhecimento, o que acaba por aumentar também a produção de 

conhecimento.  

 Considerando a produção cultural no âmbito da indústria cultural, onde uma obra é, 

acima de tudo, algo a ser consumido e, portanto, comercializado, o autor não deixa de ser 

também uma espécie de produto desta indústria, uma vez que, em geral, uma empresa é a 

detentora dos direitos sobre determinada criação, não o próprio autor. De acordo com 

Rodriguez (2006) as leis de propriedade intelectual, criadas inicialmente como forma de 

regular a reprodução impressa, hoje constituem um complexo cultural e industrial, do qual 

fazem parte diversas estruturas de poder. 

 Os intermediários entre uma obra e seu criador, ou os detentores do direito autoral, 

irão determinar o grau de acesso que as pessoas terão sobre esta ou aquela criação. Isso 

equivale a dizer que quem detém os direitos autorais detém também o monopólio sobre o 

conhecimento humano, regulando a difusão deste conhecimento, o que representa um 

grande exercício de poder (LEMOS, 2011).  

 

 

É fácil perceber que se os detentores da propriedade intelectual exercem 

seu direito de forma abusiva, de forma a restringir demasiadamente o 

acesso da sociedade às criações intelectuais – seja por meio de preços 

muito elevados, simulando sua escassez, ou por meio de medidas de 

proteção tecnológica -, a principal justificativa do monopólio exercida 

pelo Estado perde sua razão de existir (p.8). 

  

 

Com as tecnologias digitais e a possibilidade de troca de arquivos online – pratica 

usual da cibercultura – inicia-se um conflito entre dois modelos de construção de nossa 

sociedade: o modelo da propriedade intelectual, que baseia-se na produção e gestão da 
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circulação, e o modelo copyleft, que funciona com a livre circulação do conhecimento 

(BARAHONA, 2006). 

 

La propiedad intelectual no se trata sólo de defender una fuente de 

beneficios económicos directos para los países occidentales y sus grandes 

corporaciones, sino de asegurar un domínio estratégico sobre los códigos 

culturales, la salud, la tecnología y la agricultura a escala planetária (p. 

213). 
 

 

Assim, para tentar manter o domínio do copyright na sociedade da informação são 

utilizados três artifícios importantes (BARAHONA, 2006). O primeiro deles é manter sob 

controle esse fluxo de informação atual, fazendo a gestão de sua circulação. O segundo 

baseia-se no reforço simbólico desse conceito de propriedade intelectual e sua associação 

com o sentimento de culpa decorrente de sua quebra, que ocorre por meio da publicidade e 

propaganda. O último é a criação de leis repressivas, que criminalizam o intercâmbio 

cultural. 

A indústria cultural passa, atualmente por uma crise do suporte - não do consumo - 

uma vez que estatísticas comprovam que os produtos culturais nunca foram tão consumidos 

(LEMOS, 2004). Para Lemos, o controle dos mass media significa também o controle da 

opinião das massas, barrando, assim, a diversidade cultural com uma falsa identidade 

imutável: 

 

 

Embora esse controle nunca seja linear ou total podemos nos limitar a 

dizer que os mass media controlam as fontes de emissão, massificando e 

industrializando gostos e públicos, criando uma estrutura de comunicação 

do tipo um-todos. (2004, p.8) 

 

Adorno nos esclarece que na indústria cultural as diferenças de valor orçado para um 

determinado produto cultural “não têm relação com a diferença objetiva de valor, com o 

significado dos produtos” (ADORNO, 2002, p. 59), servindo exclusivamente para 

segmentar os consumidores em nichos determinados de consumo. A coisificação da cultura 

e a produção padronizada de produtos culturais, de certa forma, não contribuem para a 

autoria criativa – como explicada no primeiro capítulo deste trabalho com base em Freud e 

Winnicot -, uma vez que a indústria se interessa pela repetição de padrões. Assim, tanto o 

prazer da criação quanto o prazer estético ficam prejudicados: 
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A obra de arte priva por atencipação os homens daquilo que ela deveria 

procurar: liberá-los do principio da utilidade. Aquilo que se poderia 

chamar o valor de uso na recepção dos bens culturais é substituído pelo 

valor de troca, em lugar do prazer estético penetra a ideia de tomar parte e 

estar em dia; em lugar da compreensão, ganha-se prestígio (ADORNO, 

2002, p. 61). 

  

 

Na indústria cultural – e através do copyright que funciona como um regulador deste 

funcionamento – o lucro na comercialização da arte torna-se seu princípio exclusivo, 

acabando com uma das mais particulares características deste produto: o de poder ser 

vendida, ainda que se seja invendável como experiência (ADORNO, 2002). 

 

Considerações Finais 

 

O nome do autor nasce com o renascimento cultural: neste período, o homem como 

figura central passa a ser cultuado na pessoa do autor na produção de obras artísticas. A 

partir daí, adquirimos não apenas uma noção de autor, mas este autor passa a ter também 

uma função, que, como vimos anteriormente, foi caracterizada por Foucault. Sendo o autor 

uma faceta das muitas exercidas pelo sujeito, essa faceta possui um traço marcante: 

pertencer a um sistema jurídico institucionalizado que reconhece a propriedade intelectual. 

Esta propriedade é uma discussão vital para a época em que vivemos. 

 Uma vez que esta função-autor encontra-se não apenas juridicamente reconhecida, 

mas também possui um lugar vital dentro do sistema capitalista, as teorias da Escola de 

Frankfurt sobre a Indústria Cultural nos esclarecem pontos essenciais para que seja possível 

repensar o código de autoria no qual a sociedade se encontra atualmente. A coisificação da 

cultura, que passa a ser um produto produzido e distribuído como qualquer outro – ou seja, 

de forma massiva e padronizada – gera um dilema: se o objetivo final da arte, e de outras 

produções autorais (como, por exemplo, àquelas criadas pelo jornalismo), é o consumo, e, 

para tanto, a alienação se torna necessária, como fica o processo de produção criativa do 

artista? E que lugar possui a real experiência estética? 

 Ao pensarmos a legislação brasileira atual na questão referente aos direitos autorais 

com um pouco mais de cuidado um inquietação inevitável toma conta: estamos mesmo 
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protegendo os direitos do autor? Atualmente, grande parte dos direitos autorais de obras 

produzidas estão nas mãos não de seus próprios autores, mas de empresas que passam a 

controlar este monopólio sobre a exploração de um bem cultural. Em uma sociedade que 

baseia sua comunicação no modelo tradicional de mídia, ou seja, aquele no qual o conteúdo 

é emitido de um para todos, entende-se a necessidade de uma espécie de “gestores da 

cultura”: grandes corporações que controlam as mídias e os bens culturais, e, ao deter o 

monopólio, podem administrar a cultura da forma que acreditam ser mais conveniente, 

gerando ondas de consumos cíclicas e ditando os gostos e opiniões da moda. Neste caso, 

não é o autor de uma obra que se encontra protegido pelos direitos autorais - mas sim a 

indústria cultural. 
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