
Pirata chega ao Brasil 
 
Após se instalar em 60 países, sigla será lançada em Recife no dia 27 de julho objetivos 
 
Os integrantes já desembarcaram em 60 países e no parlamento europeu possuem dois 
representantes eleitos, entre eles, uma sueca de 24 anos, que ficou conhecida como “a mais 
jovem eurodeputada”. Agora, preparam-se para atracar de vez no Brasil, com a fundação do 
Partido Pirata Brasileiro, o PPBr. 
 
O ato está previsto para o dia 27 de julho na Campus Party de Recife, evento que reúne 
hackers, nerds, geeks e fãs de tecnologia. O local não podia ser mais apropriado. Criado em 
2006, na Suécia, o partido surgiu como uma reação à restrição de acesso a conteúdos 
disponíveis na internet, protegidos por lei. Em especial, devido ao bloqueio do site sueco Pirate 
Bay, uma espécie de feira livre de arquivos de filmes, músicas e séries de TV. 
 
Formado por jovens nascidos na década de 90, o movimento não demorou a se espalhar: só 
em Berlim, na Alemanha, já tem 14 cadeiras no parlamento estadual. 
 
“O partido passou a chamar a atenção no cenário europeu por apresentar uma agenda nova e 
atrair uma parcela da população que até então não se sentia representada pelos partidos 
tradicionais”, explica a professora de relações internacionais da ESPM, Tatiana Zismann. 
 
No Brasil, o movimento começou em 2007, com ex-estudantes da USP. Hoje, tem integrantes 
em pelo menos dez Estados e uma aliança com o PSOL em Pernambuco. O estudante de 
relações internacionais Felipe Magnus Gil, 22 anos, é um deles. Ele é o único membro do 
partido no Rio Grande do Sul e defende que a sigla não é só para nerds.  
 
Objetivos 
 

 Difusão livre e irrestrita do conhecimento. 
 Difusão livre e irrestrita dos bens culturais, sejam físicos ou virtuais. 
 Questionamento e adaptação das leis de direitos autorais. 
 Inclusão digital e uso de software livre. 
 Transparência pública exercida plenamente e democracia plena. 
 Conseguir mais de 500 mil assinaturas para se tornar partido junto ao TSE. 
 Participar das eleições de 2014. 

 
Fonte: A Notícia. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a37
85051.xml&template=4187.dwt&edition=19768&section=884 >. 
Acesso em: 11 jun. 2012. 
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