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No debate sobre a nova Lei do Direito Autoral, músicos se unem pelo fim da polarização de 
opiniões  
 
Esse papo já estava qualquer coisa. E ninguém estava entendendo quase nada. Mas parece 
que, enfim, alguns artistas da música brasileira se dispuseram a discutir, com clareza e sem 
dedos em riste, a questão da reforma do direito autoral no Brasil. 
 
O grupo inclui veteranos, como Jair Rodrigues, Francis Hime, Charles Gavin, Ivan Lins, Zélia 
Duncan e Fernanda Abreu, e representantes da nova geração, como Tulipa Ruiz, Romulo 
Fróes, Lucas Santtana e Nina Becker. 
 
Todos assinaram uma carta aberta, publicada no endereço www.brasilmusica.com.br, que 
propõe a chamada "terceira via do direito autoral". 
 
A intenção principal da movimentação é "fazer uma ponte entre os dois grupos que não se 
falavam e inviabilizaram a reforma da lei", afirma o cantor Leoni. 
 
Os grupos a que ele se refere são, de um lado, os artistas que consideram necessária uma 
flexibilização na atual lei, visando adequá-la à era pós-internet; de outro, os que acham mais 
seguro deixar as coisas como estão. 
 
"As pessoas estão mal informadas", diz ele. "Tanto as que querem a destruição de tudo quanto 
as mais radicais na defesa do status quo." 
 
O músico Lucas Santtana concorda. "Não dava mais para ficarmos nesse Fla-Flu, como se 
fôssemos dois grupos políticos brigando", diz. 
 
Mas o que está, afinal, em discussão? Trata-se de um terreno em que interesses públicos e 
privados convergem. Além dos autores, há outros dois protagonistas em jogo: investidores 
(gravadoras, rádios, editoras etc.) e consumidores. 
 
As relações entre essas diferentes forças foram organizadas, no decorrer do século 20, a partir 
do "copyright". 
 
Segundo esse modelo, o autor, quase sempre, cede todos os direitos de uma obra à gravadora 
ou editora. 
 
Tem base nesse princípio a lei atual, promulgada em 1998, como atualização de uma lei feita 
em 1973. 
 
Na tentativa de tornar essa lei mais "contemporânea", ou seja, adaptada aos avanços da 
tecnologia, os ministros da Cultura dos anos Lula (2003-2010), Gilberto Gil e Juca Ferreira, 
propuseram a revisão da lei atual. 
 
RECUO POLÊMICO 
 
O processo de reforma da lei foi submetido, em 2010, a consulta pública que envolveu artistas, 
produtores e empresários. Essa discussão deu origem ao projeto de lei que, em dezembro, foi 
encaminhado à Casa Civil. 
 
Ao assumir a pasta, em janeiro, Ana de Hollanda pediu de volta o projeto, a fim de "revê-lo". 
Começava assim a principal polêmica da área cultural do recém-empossado governo Dilma. 
 
Artistas e produtores vieram a público manifestar repúdio ao que consideraram um "recuo" na 
discussão. 
 



A ministra também tem sido acusada, com frequência, de defender os interesses do Ecad 
(Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), que recolhe e distribui os direitos de 
todas as músicas executadas no país. 
 
Defendida pelo programa de governo do PT, a reforma do direito autoral virou, pela polêmica 
pública que tem causado, motivo de saia justa dentro do próprio partido. 
 
A carta dos músicos, por isso mesmo, acabou sendo bem vista, inclusive pelo Ministério da 
Cultura. 
 
"A proposta se aproxima muito do que o ministério pensa", diz Vitor Ortiz, secretário-executivo 
do MinC. 
 
"Queremos colocar o debate num ambiente de maior consenso. Só assim o texto pode ter 
alguma chance quando chegar ao Congresso", afirma. 
 
De acordo com Ortiz, o texto da reforma foi analisado pela nova equipe e, nesta semana, os 
responsáveis pelo tema no MinC apresentarão um parecer para a ministra.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 mar. 2011, Ilustrada, p. E1. 


