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A CÓPIA

DESVIAR DA ROTA:
REPENSANDO A PIRATARIA
COMO PRÁTICA DE
RESISTÊNCIA
RODRIGO SATURNINO

A pirataria, em sua acepção moderna, tem sido utilizada, de modo quase consensual e estanque, como
marcador arbitrário para classificar algumas práticas
consideradas no âmbito da violação dos direitos autorais. A popularização do termo pode ser entendida
como fruto da diagnose dos comportamentos dissociais e de uma ação pedagógica de efeito reparatório
e policialesco, na medida em que associa a reprodução, a venda e a partilha não autorizada de “bens
culturais” (filmes, músicas, livros, imagens, etc.) à
prática da transgressão e do roubo. Apesar das oscilações interpretativas em que a pirataria foi invocada
como recurso de incriminação, todos os contextos de
etiquetagem social da prática apresentam um núcleo
comum de acusação cristalizada a partir da ideia da
quebra de monopólios. A partir deste pressuposto, é
possível afirmar a existência de um movimento pirata
organizado não por uma estrutura política endêmica,
mas pela distinção arbitrária, exótica e apriorística
das animosidades que integram o modo recursivo
da sua atividade.
Neste sentido, conhecer a história da pirataria é
um exercício de compreensão dos desdobramentos
e das implicações sociais que a prática representa,
permitindo encontrar em seu percurso recorrências
que fazem dela uma rede paradigmática estilizada
por jogos de perspectivas cambiantes. As flutuações
aplicativas do termo revelam, também, estratégias
argumentativas variantes que servem para justificar
os processos acusatórios, bem como para reorganizar
os estilos de vida e os processos de subjetivação do
indivíduo através de um exercício de negação ancorado na recusa de estruturas sociais estandardizado-

ras. Uma breve incursão sobre algumas modalidades
da prática, demonstra como a variedade de contextos em que a pirataria aparece como um marcador
reificado pelo determinismo criminalístico serviu
de aporte para fundamentá-la como uma prática de
resistência sustentada por uma ética da dissidência.

PERCURSOS E AMPLITUDES:
DAS ÁGUAS NEUTRAS PARA
A REDE DESCENTRALIZADA
As primeiras utilizações do termo são encontradas
nos textos da Odisseia de Homero e designavam, de
forma negativa, o confisco e a revenda da propriedade privada. Até ao ano de 1700, a pirataria serviu
de recurso cambiante para identificar os atos que
violavam o direito soberano do Estado ou dos comerciantes sobre suas propriedades através da invasão de seus domínios marítimos. A ausência de
acordos entre os governos propiciava uma constante
mudança de perspectiva a respeito do conceito. O
maior problema da designação da pirataria marítima
era definir os limites territoriais do mar entre um
império e outro. É mister admitir que o “conceito”
de pirataria no âmbito marítimo foi instituído para
resolver um problema geopolítico em que a batalha
pela expansão das fronteiras de dominação comercial era evidente. Neste sentido, a pirataria implicava
um problema não apenas sobre o roubo daquilo que
se transportava, mas principalmente sobre o domínio do monopólio do meio de transporte.

Lord Mantraste e José Torres

público. As diversas investidas de controle da sua
circulação, laureadas por acordos internacionais
(leia-se as ações da NSA -National Security Agency e
projetos de parceria público-privadas de vigilância
social como o PRISM, ACTA e SOPA) reafirmaram os
conflitos que emergiram no cenário digital a partir
do início da década de 1990, ocasionados pela quebra
do monopólio da informação. A ação dos chamados
phonefreaks a partir da criação de um sistema capaz
de interferir no domínio de gigantes, como a norte-americana AT&T, exemplifica uma das primeiras
intervenções no âmbito das sucessivas resiliências
que foram surgindo no quadro de digitalização da
informação (Lapsley, 2013)
No campo cultural, o caso das cassetes-pirata
simboliza a força da pirataria como prática evasiva
de resistência a um mercado exclusivista. O fenômeno dos anos de 1980 é um marco tanto da formação
musical de uma geração inteira, como também do
surgimento de novos modelos de negócio, mesmo
os “clandestinos”. Do mesmo modo, casos como o da
Napster, dos torrents e das redes P2P – ao permitirem
o consumo descentralizado de música, no primeiro
caso, e de uma grande variedade de conteúdos, no
segundo – engrossam as estatísticas e as acusações
baseadas na subtração da propriedade privada e na
transgressão do copyright.

RESISTÊNCIA
E REFLEXIVIDADE
Geralmente, o argumento dos que defendem a pu-
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Fora do mar, a terminologia foi transportada para
o universo editorial já a partir do século XVI - quando as leis dos italianos e dos ingleses concederam
monopólios de impressão a editores específicos e
estabeleceram o controle do Estado – sendo utilizada, também, para designar os editores que faziam
impressões sem autorização dos autores ou sem o
pagamento pelo direito de exploração da obra. No
espectro eletromagnético, a pirataria serviu como
aporte revivalista de um movimento de resistência
na década de 1950 contrário à exclusividade das concessões para estações de rádios, através das chamadas rádios-piratas. A questão da exploração exclusiva
de espaços ‘etéreos’ entrou na agenda pública ainda
em 1920, quando a Coroa Britânica garantiu o monopólio da British Broadcasting Corporation (BBC)
para impedir transmissões alternativas. O resultado
foi previsível e as rádios-pirata se multiplicaram. Em
1967, a BBC perdeu a exclusividade, de modo que as
transmissões de ondas sonoras passaram a ser admitidas pelo governo britânico como um bem público.
O campo digital foi o próximo a ser incluído nos
interesses comerciais de gigantes das telecomunicações. A reorganização do mercado na década de
1960 nos Estados Unidos demonstrou como a libertação das tecnologias de difusão e distribuição de
informação estabeleceu um novo campo de disputa entre piratas, governo e capitalistas. Os privilégios comerciais e a proteção intensiva dos ‘bens’
que emergiram deste novo mercado colocaram em
maior evidência a fragilidade de temas caros aos humanistas, como o direito à privacidade, à liberdade
de expressão e a luta contra a privatização do bem
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nição da contrafação e da partilha “não autorizada”
é resumido pela alegação de que a pirataria subtrai
das empresas e dos autores o direito de desfrutar,
financeiramente, do seu trabalho por não receberem
o que lhes é devido através da venda e do consumo clandestino. A tônica comum sobre o assunto,
aparentemente apoiada pelo conceito kantiano de
“respeito”, concentra-se em acepções conjunturais
sobre os impactos e os efeitos destas práticas em
relação à produção, à circulação e à distribuição de
bens e serviços. Estas hipóteses, baseadas no interesse, na racionalidade e na utilidade, mantêm como
núcleo discursivo a interpretação da pirataria como
responsável pelo atraso no crescimento econômico. Ao contrário deste grupo, estudiosos e ativistas
questionam esta redução interpretativa apoiandose na defesa dos benefícios da livre circulação da
informação (em suas diversas configurações) como
um fator essencial para capacitar as pessoas e para
criar novos modelos de negócio.
Os críticos também ressaltam o problema da pirataria a partir de uma visão política ao considerá-la
como fruto da inoperância do aparelho jurídico. A
intensa punição dos acusados é vista como uma tentativa de suprir uma falha no mercado digital ocasionada por três importantes fatores: a) a digitalização
da informação; b) o barateamento da parafernália
tecnológica e c) a mudança na ética dos utilizadores em relação à ontologia da propriedade intelectual devido ao emparcelamento por ela sofrido no
contexto de sua desmaterialização. Quem contesta a
ineficiência da lei nos casos que envolvem a pirataria, acredita, também, que o aumento expansivo da
prática, nomeadamente no âmbito da Internet, tem
privilegiado o interesse empresarial na privatização
da informação através de uma pressão corporativista
baseada na gênesis do direito à propriedade. Neste
sentido, a pirataria seria admitida como paradigma
para a criação de políticas de incriminação, monitorização e vigilância dos utilizadores e de armas
tecnológicas que dificultam o seu processo.
No interlúdio da desordem política e dos conflitos
internacionais originados pela (in)definição da pirataria, as fronteiras da sua simplificação como crime e
prática “desviante” têm sido contestadas através de
novas abordagens encontradas na agência dos que
lutam pela reordenação do campo semântico da lei
em relação à hegemonia do capitalismo informacional.
Tais iniciativas parecem inaugurar novos contornos
do protagonismo social ao serem instauradas a partir
de um esboço de negação das relações monopolistas
e territoriais da informação, o que permite associar
a pirataria com uma prática reflexiva transformadora
(Cf. Ferreira, 2007).
No campo tecnológico, a ação oposicional dos
Hackers, dos Anonymous e do Wikileaks reverbera-

-se como práticas de resistência ao controle abusivo
da informação que circula na Internet a partir de
um discurso que defende a urgência de uma Internet livre e aberta. Do mesmo modo, o quadro legal
da propriedade intelectual e a confusão da política
mundial em relação às fronteiras do ciberespaço são
contestados através da criação de organizações políticas na forma de Partidos Piratas, intencionados em
reexaminar e reordernar a ideia de Estado Nação a
partir de uma nova gramática jurídica que interprete
as inovações tecnológicas de modo favorável à criação de um novo modelo de sociedade.
Alguns grupos interpretam a pirataria como ornamento de novos modelos de negócio ao incentivar a
criação de alternativas para novas profissões e para
o desenvolvimento econômico em áreas periféricas
da economia. A explosão do Tecnobrega no Brasil,
a popularização do papel do DJ através das rádios-piratas, o mercado informal dos vendedores ambulantes que andam na kandonga e a Indústria do
Cinema de Nollywood na Nigéria exemplificam como
o movimento pirata não está interessado apenas em
protestar a ordem estabelecida. Ele também parece
empenhado em proporcionar inovações, que apesar
de serem consideradas ilegítimas, corroboram para
a reinvenção dos mercados e para o surgimento de
novos empreendimentos.
No interior da chamada “Sociedade da Informação”, outrora interpretada como preconização de
uma nova era e hoje marcada pela vigilância, pelo
sequestro da privacidade e pela comercialização
dos gostos pessoais, o movimento pirata aparenta
representar uma espécie de vanguarda disruptiva
das estruturas estruturantes. No campo da economia, prefigura como motor-chave do que Schumpeter
chamou uma vez de destruição criativa; no espectro
sociológico da agência, como ethos auto-determinativo que utiliza a acusação como recurso operatório
para afirmação de uma subjetividade própria e no
campo do direito, coloca em dúvida o processo de
rivalização artificial dos produtos intelectuais que
tem sido feito através da afirmação de um arcabouço legal baseado na ideia monopolista do copyright.

NOVAS SUBJETIVIDADES
As interfaces da pirataria estabelecem uma rede
de práticas e de relações de poder que alarga a sua
episteme para o campo da política. Ao abandonar a
sua condição restritiva de marcador criminológico,
transforma-se em problema político, afirmando-se
como uma categoria social e um dispositivo, no sentido dado por Foucault (2000), que designa várias
práticas sociais orientadas por um denominador
comum: o de desajustar qualquer sistema monopolista. Neste sentido, a pirataria assume a forma de

de política de vida, ou seja, aquela que diz respeito
às condições que nos libertam de modo a fazermos
opções. Desta forma, a pirataria passaria de política
de incriminação a uma política de opção encarnada
pelo agenciamento individual e/ou coletivo (Giddens,
1997). Esta mudança paradigmática depende da profanação da lei, entendida como único instrumento
capaz de objetivar, codificar e representar o que se
entende por “boas práticas”. Os exemplos de alteração das chaves de interpretação da pirataria citados
acima transparecem os aspectos produtivos da prática ao irromper com sanções normalizadoras através
de mobilizações emancipatórias, levando coletivos e
indivíduos a conquistarem um certo tipo de autonomia e autenticidade política. A ação desencadeada
não depende de um agente mediador, mas de sua
auto-realização enquanto sujeito consciente daquilo
que o dispositivo oferece para formação de sua subjetividade e na produção de um saber e de um poder
que lhe é próprio. Neste sentido, podemos admitir
que as clivagens e as reflexividades do dispositivo da
pirataria proporcionam um exercício cambiante que
ora se apresenta como estratégia de nomeação dos
atos ilícitos, ora como um recurso operacional para
o fortalecimento de um novo mercado capitalista,
ora como mecanismo positivo para criação de novas
identidades e novos poderes.
Como símbolo radical da ruptura, a pirataria é o
epicentro de contraponto aos constrangimentos legais. Desta forma, a eletividade de sua ação incentiva-nos a refletir sobre a episteme política que está
imbricada na sua representação como eixo fundamental de resistência. Do mesmo modo em que os
contextos de coerção da lei e de subjetivação dos
indivíduos a que os piratas marítimos estavam subjugados representavam um contexto idealizado para
sua renitência civil, o deslocamento da pirataria para
novos campos de disputa de poder, como o da informação digital, serve também como pressuposto
para o exercício de uma prática crítica em relação à
violência instrumental dos dispositivos legais e protecionistas criados para punir os supostos delitos
cometidos contra a propriedade intelectual. É nesta
direção que a ação afirmativa do movimento pirata, antecedida pelo contexto da força coerciva dos
progressos da legislação dos direitos autorais e das
patentes, busca alternativas para uma ação política
consubstanciada no engajamento e na luta contra a
privatização do bem comum.
Os afrontamentos entre os diferentes discursos
sobre a pirataria, faz do dispositivo um terreno fértil
para a supressão moral da unidade do poder jurídico ao deslocar a sua centralidade anacrônica para o
campo da ação emancipatória a partir de novas interpretações sobre o estigma da repressão da pirataria.
Entretanto, esta análise só seria possível na medida
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um construto submetido por lógicas de dominação
e por retóricas argumentativas, independente do
grupo que dela se utiliza e das práticas que a consubstanciam. Como um dispositivo, a pirataria é um
polo integrador de um conjunto encadeado e disperso
de forças que reúne não apenas os agentes sociais
que a praticam, mas também os discursos, as leis,
as medidas administrativas e os artefatos tecnológicos que fazem dela uma instância variante do
poder e do saber. Estes grupos, apesar de não estabelecerem uma conexão direta, partilham entre si
uma unidade de ação representada pela prática que
realizam, formando a gênese do movimento pirata. É
nesta perspectiva que a pirataria permite ao sociólogo uma análise que a interprete não apenas como
indicador social da quantificação de perdas e ganhos
econômicos, mas como objeto recursivo atuante na
constituição e na organização de novos modos de
produção de subjetividades baseadas numa prática
de resistência sustentada por uma ética da dissidência
(Ferreira, 2007; Dreyfys; Rabinow, 1995:135).
O cenário de insistente visibilidade da pirataria
como delito estabelece um aparato que não só torna
os sujeitos capturados por uma perspectiva normativa, como também colabora para tornar o agenciamento destes mesmos sujeitos em recurso concreto e reflexivo para sua ação. Admiti-la deste modo
implica dizer que a variedade aplicativa da categoria em suas diversas acepções incentiva o sujeito a
pensar na prática que realiza, tornando-o um objeto
de si mesmo ao confrontar-se com as qualificações
externas que os dispositivos normativos imputam
aos acusados nos “jogos” de poder. Neste sentido, a
discussão de sua multilinearidade e de suas tensões
favorecem sua compreensão a partir dos elementos
e dos aspectos que a constituem favorecendo o seu
entendimento a partir da existência de um dispositivo da pirataria, já que a sua análise demonstra
como a categoria contempla um extenso quadro de
alternâncias enunciativas e aplicativas servindo de
base orientativa na formação ética de novos sujeitos
e de novos agenciamentos políticos.
Na linguagem foucaultiana, como um dispositivo,
a pirataria, expurgada por aquilo que ele chamou de
concepção jurídica-discursiva (Foucault, 2001) ao se
referir ao poder, só pode ser admitida como prática
de resistência ao ser refutada pela história dos jogos
teóricos da lei, estes que são os responsáveis por promover as associações e as conotações negativas assumidas historicamente na formulação do pensamento
ocidental acerca do crime, do roubo e da pirataria
(Cf. Pogrebinschi, 2004). Ao afastar-se da hipótese
repressiva (Foucault, 2000), ou seja, substituindo o
discurso jurídico que o estigmatiza pelo seu caráter analítico que o liberta, o dispositivo da pirataria
fundamenta, ainda, aquilo que Giddens denominou
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em que a pirataria deixasse de ser interpretada apenas por um ângulo normativo e proibitivo. O seu enquadramento teórico jurídico-discursivo a partir de
olhares homogênicos, hierárquicos e vigilantes reduz tanto a sua força analítica como, acima de tudo,
bloqueia a sua riqueza plural e multifária enquanto estratégia não-dualística da produção positiva
de novos poderes. Não implica dizer que a pirataria
enquanto prática de resistência conduz o sujeitado
a uma condição soberana de existência própria ou
à formação de um projeto político coletivo, revolucionário e contestatário. No entanto, não podemos
admiti-la como atitude “apolítica”. O seu caráter
resiliente conduz o indivíduo a uma prática que se
transforma em um estilo de vida, independente do
seu caráter hedonista, celebrativo ou militante. Em
seus variados formatos, ela se exterioriza não como
um ato de conformação mas de confrontação com a
higiene e com os limites da lei enquanto postulado
ambíguo da gestão de ilegalismos intoleráveis, que
ela diferencia – a par dos que ela permite como privilégios da classe dominante – a fim de formalizá-los,
proibi-los, isolá-los e torná-los objetos de domínio.
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