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A prática de registrar materiais fílmicos com o objetivo de garantir seus

direitos autorais é hoje uma etapa estabelecida do processo de

produção de filmes. Mas nem sempre foi assim. Apesar de o registro

dos direitos autorais de filmes ter começado muito cedo, pelo menos nos

Estados Unidos, várias empresas e/ou indivíduos tentaram, desde o

início, tirar proveito das lacunas jurídicas que existiam em uma

legislação que nunca teve a intenção de cobrir fenômenos como a

“agregação de fotografias” que era uma tira de filme. Além disso, as

infrações das produtoras eram uma extensão natural de políticas

comerciais agressivas, cujos objetivos hegemônicos eram abertamente

declarados. Foi o caso de Thomas Edison que, na virada do século,

tentou e teve sucesso por um curto período de tempo, ao ditar as

condições para toda a indústria.

1 Este capítulo foi publicado pela primeira vez como um artigo em Framework 29, 1985, e é o resultado do trabalho realizado ao longo de vários
anos a partir dos filmes de Edwin S. Porter (em colaboração com David Levy, de Montreal) e sobre a evolução da montagem cinematográfica
(em colaboração com Tom Gunning, em Nova York). Das inúmeras cinematecas que apoiaram esses projetos de pesquisa, trabalhei mais de
perto com a Cinémathèque Québécoise. Esses projetos foram financiados por bolsas do Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas
do Canadá, do Institut Québécois du Cinéma e da Société Generale du Cinéma. Este mesmo artigo também foi publicado no livro “Early Cinema:
Space, Frame, Narrative”, editado por Thomas Elsaesser (British Film Institute, 1990).
2  Professor titular do Departamento de História da Arte e de Estudos Cinematográficos da Universidade de Montreal, no Canadá. Faz parte da
geração de pesquisadores que revolucionou os estudos do chamado “primeiro cinema”, ao lado de Tom Gunning e Charles Musser, entre
outros. Hoje, dedica-se a pesquisas sobre o impacto da revolução digital na identidade do cinema. Seu livro “O fim do cinema? – Uma mídia em
crise na era digital”, escrito em parceria com Philippe Marion, foi lançado no Brasil pela Papirus Editora (2016).
3 Crítico de cinema, curador e pesquisador. É professor da ESPM-RJ e colaborador do jornal Valor Econômico. Em 2019, completou doutorado
na UFF, com a tese “Hollywood e o mercado de cinema no Brasil: Princípios de uma hegemonia”. É autor de “Cinema brasileiro hoje” (Publifolha,
2004), entre outros livros. Desde 2017 é mentor do Talent Press do Festival de Berlim e coordenador do Talent Press Rio. Faz parte da equipe
de curadoria da Mostra CineBH e do encontro de coprodução Brasil CineMundi.
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As transgressões que quero estudar aqui não estão diretamente

relacionadas com a forma nem com o conteúdo dos filmes. Isso porque,

numa época em que o cinema ainda não havia se tornado uma

instituição, as questões envolvendo forma ou conteúdo não podiam

apresentar dificuldades normativas intrínsecas. Na ausência de

quaisquer normas ou regras estritamente cinematográficas relativas à

forma e ao conteúdo, não havia possibilidade de violá-las... As únicas

regras que poderiam ser “violadas” na época estavam situadas na

periferia do filme ou diziam respeito a questões que a princípio lhe eram

totalmente estranhas (como a moralidade pública). Na verdade, como já

afirmei em outro lugar, no seu início, o cinema verdadeiramente “não

distinguia nem lei, nem religião”4. Só progressivamente, com a

implacável institucionalização da atividade a partir de 1908, as questões

relativas ao direito e à moralidade passaram a se instalar no universo

das imagens em movimento.

Pretendo, assim, tratar de uma prática extremamente comum no mundo

do filme entre 1900 e 1906, da qual participaram todas as grandes

produtoras da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos: a pirataria de

filmes. Vou examinar dois casos relativamente famosos. O primeiro é

baseado no procedimento simples de duplicar uma cópia; enquanto o

segundo é baseado na duplicação do desenrolar da narrativa de um

filme (ou seja, uma refilmagem). Vou me concentrar nos processos

judiciais que resultaram desses casos de pirataria, a fim de extrair os

efeitos dessas atividades ilegais sobre a produção de filmes e o registro

de direitos autorais posteriores. Mostrarei também como os argumentos

usados pelos litigantes em cada um desses casos podem ser vistos, de

forma um tanto paradoxal, como as primeiras tentativas de teorizar a

nova forma narrativa em que o cinema estava em vias de se tornar.

Ao se deparar com a tira de filme, um novo objeto que articulava

sintagmaticamente uma série de fotogramas, que por sua vez

representava uma determinada cena, a primeira reação das partes

interessadas foi registrar os direitos autorais de todo o filme como se

fosse uma única fotografia. Antes de 1900, os filmes, que geralmente

4 “Un cinéma sans foi ni loi”, artigo introdutório para Archives, Document, Fiction: Cinema before 1970/Le cinéma avant 1970, Iris, vol. 2, n. 1,
1984, pp. 2-4.
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consistiam em um único plano, eram, portanto, registrados para fins de

direitos autorais como uma única fotografia (embora sua natureza

composta fosse obviamente reconhecida): uma empresa que desejasse

proteger seu filme enviaria, portanto, duas cópias impressas em papel

do filme (fotograma por fotograma) para a Biblioteca do Congresso em

Washington, mais a taxa de 50 centavos necessária para registrar uma

fotografia. Este procedimento foi amplamente aceito e dificilmente se

pode imaginar que um produtor demandaria, ao contrário, que 50

centavos fossem pagos por cada fotograma individual, a fim de proteger

todos contra a violação de direitos autorais. No entanto, foi quase

exatamente isso o que aconteceu! Porém, antes de entrar nos detalhes

dessa história, é importante ter uma ideia clara do contexto da pirataria

de filmes no início do século.

Um dos primeiros fatos a serem lembrados é que todos os produtores

da época pirateavam entusiasticamente (por meio da duplicação de

cópias) os filmes de concorrentes que não haviam tomado o cuidado de

protegê-los na Biblioteca do Congresso. Como prova, basta olhar para

uma declaração inequívoca feita por Frank L. Dyer, um advogado da

Edison Company, ao gerente de produção William Gilmore, em carta

datada de 22 de janeiro de 1904: “Os filmes Pathé não são protegidos

por direitos autorais e, portanto, você pode fazer e vender quantas

cópias desejar sem que seja molestado, assim como cópias de livros

sem direitos autorais podem ser feitas neste país sem violação”5.

Desse modo, inúmeros sucessos foram duplicados sem remorso, e

fortunas foram acumuladas com o trabalho dos concorrentes. O filme de

Méliès Viagem à lua (Voyage dans la lune, 1902) nos oferece um

exemplo notório: ele foi amplamente distribuído nos Estados Unidos,

onde foi um sucesso estrondoso, sem que Méliès jamais tivesse

recebido um único centavo. Como resultado da série de incidentes

relacionados a este filme, Méliès enviou seu irmão aos Estados Unidos

para cuidar dos direitos autorais de sua obra.

O primeiro processo judicial que eu gostaria de abordar ocorreu pouco

antes de o filme de Méliès ser ilegalmente distribuído nos EUA. Em maio

de 1902, a Edison Company abriu um processo judicial contra a Lubin

5 Arquivos do Edison National Historic Site (ENHS), West Orange, New Jersey.
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Company, a fim de evitar que esta última duplicasse e vendesse partes

do filme Christening and Launching Kaiser Wilhelm’s Yacht “Meteor”

(Batizado e lançamento da embarcação “Meteor” do Imperador

Wilhelm6), filmado em fevereiro de 19027. Edison só conseguiu obter

uma liminar contra Lubin em abril do ano seguinte.

As atas dos processos judiciais são particularmente interessantes

porque nos fornecem uma visão detalhada das circunstâncias cotidianas

da produção de filmes da época. Nesse sentido, o argumento principal

do réu (Lubin) é particularmente interessante. Ele efetivamente forçou as

partes envolvidas a tomar uma decisão sobre certas questões

fundamentais – como também será o caso, de forma muito mais óbvia,

com o segundo processo judicial, no qual as partes terão de apresentar

uma série de argumentos sobre a edição e filmagem, a continuidade e

descontinuidade narrativa de filmes com mais de um plano. No caso em

questão, porém, deverá ser tomada uma decisão quanto à natureza da

sucessão de fotogramas que compõem um filme e quanto ao trabalho

artístico que envolve simplesmente registrar a aparência natural das

pessoas que participam do lançamento efetivo de uma embarcação.

John J. Frawley, superintendente de produção cinematográfica da Lubin,

sustenta que:

“Não há habilidade peculiar ou concepção intelectual ou efeito original

incorporado nas fotografias que representam o lançamento do

‘Meteor’. Essas fotografias são puramente o resultado das funções

das câmeras, e uma dúzia de fotografias diferentes com uma dúzia de

câmeras diferentes colocadas na mesma posição teria

necessariamente obtido os mesmos resultados. As mesmas câmeras

foram colocadas em uma posição conveniente e óbvia e representam

os objetos como eles se organizaram subsequentemente”8.

Dito de uma forma simples, a posição de Lubin era negar a natureza

artística do documentário. Pouco importava se Lubin e seus diretores

realmente acreditavam no argumento. O importante é se a instituição

judiciária a aceitaria ou não, estabelecendo assim um precedente que

pesaria sobre o reconhecimento do filme como arte e, obviamente,

6 Nota da tradução: tradução literal do título. Não há registros de que tenha sido exibido no Brasil. Nesse período, o registro em película de
eventos como esse (o lançamento de navios e embarcações) era bastante comum.
7 Thomas A. Edison vs Sigmund Lubin. Documentos legais depositados no ENHS.
8 Declaração juramentada de John W. Frawley, 24 de junho de 1902.
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sobre seu desenvolvimento econômico. Pode-se facilmente imaginar os

efeitos de qualquer decisão que declarasse que os documentários, ao

contrário dos filmes encenados (de ficção), não deveriam ser protegidos

por leis de direitos autorais... Mas o tribunal não foi influenciado pelos

argumentos de Frawley (pelo menos não por aqueles). Os processos

tomaram um rumo bastante diferente, como veremos em breve. Mas,

antes, vamos examinar o depoimento de James H. White, gerente do

departamento de cinema de Edison, tomado alguns dias antes de

Frawley:

“Ao se registrar o movimento fotograficamente, pode se utilizar grande

habilidade artística. De uma forma geral, a natureza do tema

capturado impede o artista de agrupar ou organizar os objetos

fotografados. Mas, por outro lado, é necessária habilidade artística em

colocar a câmera em uma posição em que as luzes e sombras da

fotografia, quando tirada, tenham os valores adequados, e o

agrupamento das figuras e do fundo deve constituir um todo

harmonioso e formar uma composição elegante”9.

Com base nas proposições definidas por mim em outra ocasião10, e às

quais retornarei em breve, é claro que, neste caso judicial de 1902, a

ênfase recai inteiramente sobre a “mostração” (em detrimento da

narração)11. Uma vez que o cinegrafista, que é (em certo sentido) o

“mostrador”, não intervém no desenrolar real dos eventos (de acordo

com Frawley, ele “representa os objetos como eles se organizaram

subsequentemente”), ele não pode realmente alegar ter aderido ao

“reino da arte”... Ao contrário, seus oponentes afirmam que a habilidade

artística é necessária, embora o operador apenas intervenha por meio

da câmera.

9 Declaração juramentada de James H. White, 9 de junho de 1902.
10 Ver minha tese de doutorado, “Récit scriptural, récit théatral, récit filmique: prolégomènes à une teorie narralogique du cinéma” (Paris:
Université de la Sorbonne Nouvelle, 1983). Veja também “Showing and Telling: pp. 274-81 deste volume; e “Film Narrative, Narration” neste
volume, pp. 68-75.
11 Nota da tradução: em seus estudos sobre o Primeiro Cinema, Gaudreault cria o termo “monstration” para definir a característica do Primeiro
Cinema relacionada à autonomia do plano e ao uso do plano único como forma de “mostrar” aquilo que está disposto em frente à câmera (o
profílmico), e usa o termo “narração” para definir o momento relacionado à articulação entre planos (montagem). Na literatura em português
dedicada ao período, a tradução para o termo foi “mostração”, i.e. COSTA, Flávia Cesarino. O primeiro cinema: Espetáculo, narração,
domesticação (São Paulo: Scritta, 1995). Na síntese elaborada por Cesarino (1995, p. 91), a “mostração” se refere à manipulação do profílmico
e dos efeitos do aparato, enquanto a “narração” se refere à manipulação dos planos, isto é, à montagem.
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Neste caso, a montagem, por exemplo, parece não desempenhar um

papel significativo nesta fase inicial de reflexão sobre o aspecto artístico

do cinema (embora o filme em questão pareça ser composto de dois

planos). As partes interessadas estão preocupadas apenas na relação

da câmera com os eventos profílmicos e é somente com base nisso que

a qualidade do filme deve ser avaliada. A montagem, atividade

cinematográfica por excelência12, ainda não é chamada a depor perante

o banco das testemunhas.

A argumentação do réu baseou-se também nas seguintes

considerações: uma vez que somos acusados de ter violado os direitos

de autor de um objeto constituído por dezenas e até centenas de

fotografias (os fotogramas), procuremos demonstrar que o objeto em

litígio foi registrado como uma única fotografia e, portanto, não pode ser

protegido pelas leis de direitos autorais. Esse é o argumento que John J.

Frawley, um funcionário da Lubin, tentará estabelecer: por nenhuma

compreensão usual de fotografias, um filme assim ou uma seção dele

contendo várias imagens poderia ser considerado uma fotografia, pois

uma fotografia é sempre entendida como o resultado de uma única

exposição13...

E isso explica em grande parte as alegações de Lubin:

“Porém, o réu nega que tais representações fotográficas constituam

uma fotografia e que a mesma possa ser protegida por direitos

autorais como uma fotografia ou protegida por um único direito

autoral, e defende que tais filmes fotográficos são o resultado da

junção de fotografias distintas e independentes, resultantes de

exposições fotográficas distintas e independentes, cada qual exigindo

um registro separado, para garantir um direito exclusivo a tais

concepções intelectuais originais que possa conter”14.

12 O “filmográfico” e o “profílmico” são conceitos desenvolvidos por Etienne Souriau. Embora o conceito de “profílmico” tenha sido mantido por
sucessivas gerações, o de “filmográfico” caiu rapidamente em desuso. Tentei revivê-lo e dar-lhe um significado mais preciso do que o de Soriau.
Chamo de “filmográfico” qualquer efeito ou elemento, seja ele qual for, resultante da manipulação do aparato cinematográfico e que, sem afetar
de maneira concreta o “profílmico” durante a filmagem, molda a forma como o espectador o perceberá durante a projeção. Aplica-se, portanto, à
montagem, aos movimentos de câmera, a certos efeitos especiais realizados na câmera ou no laboratório etc., mas não à iluminação, por
exemplo (já que afeta o “profílmico” durante a filmagem). Resumidamente, recordemos a definição de “profílmico” de Soriau: “Tudo o que estava
na frente da câmera e que ficou impresso no negativo” (L’Univers filmique, Paris: Flammarion, 1953, p. 8).
13 Declaração juramentada de John F. Frawley, 24 de junho de 1902.

14 Resposta de Siegmund Lubin, reclamado, à queixa-crime de Thomas A. Edison, autor do processo, 1902.
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O resultado inevitável se seguiu. O juiz foi persuadido por esses

argumentos e concordou que

“para adquirir o monopólio que ele confere, é necessário que cada

fotografia, não importa como ou para qual finalidade possa ser

combinada com outras, seja registrada separadamente e que se

grave a notificação de direitos autorais prescrita em cada uma

delas”15.

No entanto, a decisão a favor de Lubin nunca foi aplicada (e não se

pode imaginar como poderia ter sido, ou a que custo – 50 centavos por

quadro!), uma vez que o Tribunal de Recursos a anulou. A decisão

original afirmava que, como o filme Christening and Launching... não

tinha registrado seus direitos autorais quadro a quadro, estes eram

inválidos e Lubin não poderia tê-los infringido. Mas as razões pelas

quais o Tribunal de Recursos anulou as decisões do tribunal de primeira

instância são muito mais interessantes. O Tribunal de Recursos decidiu

com base na unidade/identidade/continuidade de uma série de

fotogramas:

i) uma vez que a série foi tirada de uma câmera, em uma operação;

ii) uma vez que não havia diferença distinta detectável a olho nu entre

as imagens separadas; e

iii) como o valor econômico ou mercantil da filmagem dependia de sua

condição de entidade única, a série era praticamente uma única

fotografia16.

Esses três princípios se tornaram o precedente para nosso segundo

processo judicial, envolvendo um filme de múltiplos planos da Biograph

de 1904, intitulado Personal. Na verdade, esse filme foi tão bem-

sucedido que os concorrentes não perderam tempo em pirateá-lo. A

diferença, desta vez, foi que os piratas o copiaram não duplicando uma

cópia, mas duplicando sistematicamente o desdobramento da narrativa

– em suma, eles fizeram refilmagens. A Edison Company foi a primeira a

refazer Personal quando pediu a Edwin S. Porter para filmar How a

15 Citado no caso Lubin (119 Fed 993), na objeção processual do acusado à queixa-crime, American Mutoscope and Biograph Co. vs Edison
Mfg Co., 18 de abril de 1905, pp. 5-6 (ENHS).

16 David Levy, “Edison sales policy and the continuous action film, 1904-1906”, em John Fell (ed.), Film Before Griffith (Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1983, pp. 212-13.
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French Nobleman Got a Wife through the New York Herald “Personal”

Columns (Como um nobre francês conseguiu uma esposa por meio das

colunas “pessoais" do New York Herald), cujo título original era

Personal!17 Filmado em 1904, poucos meses após o original, foi seguido

em 1905 por outra refilmagem americana: Meet me at the Fountain

(Lubin), e finalmente, por uma refilmagem francesa: Dix femmes pour un

mari (Pathé)18.

A Biograph abriu um processo contra Edison. Enquanto o nosso primeiro

processo judicial resolveu a questão da sucessão de quadros

(articulação entre quadros), neste caso tratou-se da sucessão de planos

(articulação entre planos), uma vez que o filme em questão era um filme

de múltiplos planos.

Todo o problema girava novamente em torno do procedimento

adequado para registrar os direitos autorais dos filmes. Edison, acusado

de supostamente infringir as leis de direitos autorais, lançou dois

argumentos distintos:

1. Os direitos autorais da Biograph dizem respeito apenas à natureza

fotográfica do filme. Porter, porém, não duplicou o filme, apenas

reproduziu, à sua maneira, uma história que havia sido contada.

2. Os direitos autorais da Biograph são de qualquer forma inválidos, uma

vez que há apenas um direito autoral para cobrir sete ou oito

“fotografias” (no caso, referindo-se aos planos).

O segundo argumento era, na verdade, uma faca de dois gumes: se o

juiz concordasse, então todos os filmes de Edison que contivessem mais

de um plano (na verdade, todos os filmes com mais de um plano já

feitos) cairiam em domínio público... Foi mais ou menos nessa mesma

época que a Edison Company começou, como medida de precaução, a

registrar seus próprios filmes quadro a quadro.

Os principais argumentos jurídicos, no entanto, envolveram uma

questão que considero mais interessante porque obrigou os litigantes a

definirem de forma quase teórica (ou pelo menos prototeórica) a

17 O arquivo descritivo do filme preservado no ENHS, aparentemente escrito à mão pelo próprio Porter, indica que o filme foi intitulado Personal.
Eles obviamente mudaram de ideia, pois o título estava riscado e substituído por outro, muito maior.
18 Buster Keaton usou a mesma ideia para uma de suas comédias mais bem-sucedidas, Sete oportunidades (Seven Chances, 1925).
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natureza das duas atividades cinematográficas essenciais: a filmagem e

a montagem, atividades que relacionei com os dois modos fundamentais

de comunicação narrativa, que são a “mostração” e a narração, e que,

por sua vez, podem ser vistas como sendo derivadas de duas instâncias

ou agentes distintos responsáveis pela comunicação da narrativa

fílmica: o “mostrador” e o narrador.

Mais uma vez, o problema de Personal diz respeito à

unidade/identidade/continuidade. A decisão do Tribunal de Recursos de

que o filme Christening and Launching... era “essencialmente uma única

fotografia” dependia do fato de que “a fotografia protegida por direitos

autorais representava um ato ou evento”19. Já no caso de um filme de

múltiplos planos, foi grande a tentação de apontar a descontinuidade, a

disparidade e a diferença entre as tomadas. E foi exatamente isso que

os advogados de Edison fizeram.

Todo o processo, portanto, se resumiu a um debate interminável entre

os autores do processo, que, por um lado, sustentavam que o filme,

apesar de seus muitos planos, era na verdade uma única entidade, apta

a ser legalmente protegida por direitos autorais como uma única

fotografia, e os réus, liderados pelo próprio Edwin S. Porter (que,

curiosamente, foi exaltado por uma certa geração de historiadores do

cinema como o inventor da continuidade no início do cinema), que

lutavam para provar por todos os meios que um filme como Personal,

apesar de sua aparente linearidade, era nada mais do que um agregado

de cenas descontínuas20.

De fato, os advogados de Edison concordaram, no caso deste filme

composto por oito tomadas, que “a proteção total da produção dos

autores do processo só poderia ser garantida mediante a apresentação

de oito títulos distintos, fazendo oito depósitos distintos de cópias, o

pagamento de oito taxas distintas etc”.21. O problema, de acordo com os
19 Resumo do Réu sobre a objeção processual, p. 6.
20 Como exemplo, aqui está uma série de declarações de Porter retirada de seu depoimento de 3 de dezembro de 1904 no mesmo caso: “Tal
série de cenas, no entanto, é realmente uma agregação de várias séries de impressões negativas, cada série constituindo uma fotografia [ele
não tinha esquecido o caso Meteor!] e cada cena é, em geral, vendida separadamente... o filme do reclamante não era de forma alguma uma
única fotografia, já que os pontos de vista não são os mesmos em todas as vistas. É uma agregação de várias vistas de cenas... Além disso,
leva um tempo considerável para organizar tais pantomimas, algumas das vistas provavelmente foram tiradas em dias diferentes e em negativos
diferentes de outras vistas”.
21 Tréplica do Réu ao Resumo da Reclamação em Resposta, 24 de dezembro de 1904, p. 2.
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advogados de Edison, foi a “pluripontualidade”22 do filme. Personal não

pode ser considerado uma única fotografia porque é, na realidade, “um

agregado de fotografias e, como tal, não pode, em nossa opinião, ser

abrangido por um único registro”23. Ao contrário de Christening and

Launching..., Personal não é uma “série conectada de ‘imagens

indistinguíveis’”24. Em vez disso, é composto de “oito atos ou eventos

distintos” que não foram filmados por meio de uma câmera “operada a

partir de um único ponto”25. A distinção essencial entre um filme

unipontual e pluripontual e, em última análise, entre um filme de

“mostração” e um filme de narração, é articulada de maneira

surpreendentemente precoce pela seguinte afirmação:

“Outro fato observado (...) no caso Lubin foi que o filme negativo

simplesmente reproduziu fotograficamente ‘em contínuo a partir da

visão que seria representada aos olhos de um observador no local

ocupado pela câmera’. O filme negativo do autor do processo

reproduz em descontínuo a partir de várias visões (...) que não

poderiam ser apresentadas aos olhos de um espectador, a menos

que ele viajasse com o fotógrafo e sua trupe pantomímica da tumba

de Grant através e ao redor da região circundante”26.

Já em 1905, o que se afirmava é que: a) o filme unipontual (a visão) se

baseia fundamentalmente na continuidade; b) a articulação do quadro, a

produção do “mostrador”, é a ordem do contínuo; e c) o “mostrador” se

assemelha a um observador (espectador) que é parte integrante do

“aqui e agora” (no local) do evento filmado. Afirma-se ainda que: a) o

filme pluripontual (várias vistas) não deve ser considerado um único

objeto: não é composto por uma tira, mas por várias tiras (os chamados

negativos); e b) a obra do narrador pertence, em vez disso, à ordem do

descontínuo e não poderia ser produto de um único “mostrador” (não

poderia ser apresentada aos olhos de um espectador). O filme

pluripontual é, por conseguinte, o produto de um narrador que, no

22 Formei esse substantivo a partir de dois termos propostos por Eisenstein: “No cinema unipontual (ponto de vista único com câmera fixa),
estamos lidando com composição pictórica. No cinema pluripontual (com mudanças de ponto de vista), estamos lidando com a composição
através da montagem”. Citado por Jury Lotman, Estétique et sémiotique du cinéma (Paris: Editions Sociales, 1977), pp. 83-4.

23 Documento do Réu sobre o Projeto de Demurrer, p.3.
24 Ibid., p. 5.
25 Ibid., p. 6.
26 Ibid
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intervalo27 entre dois planos produzidos pela sua justaposição, nos faz

viajar no tempo e no espaço das vistas pontuais do “mostrador” (“viajou

com o fotógrafo... através e em torno dos arredores”).

Como podemos ver, os argumentos levantados nos julgamentos podem

ser considerados, com razão, como os primeiros esforços para teorizar o

cinema como forma de arte narrativa. Assim, em nossa opinião, o

prêmio vai para o Juiz e para os advogados americanos da Mutoscope e

da Biograph que, muito melhor do que Edison e companhia,

reconheceram a importância contemporânea e futura da montagem. De

fato, Edison e os seus seguidores pareciam apoiar um cinema

descontínuo, em forma de tableau, um cinema de “mostração” (mais do

que narração) que privilegiava a filmagem, o plano e a articulação entre

fotogramas. Um cinema muito mais próximo daquele dos irmãos

Lumière do que do de Griffith, ainda por vir. Ainda em dezembro de

1904, o pessoal de Edison sustentava que “só o negativo requer o

trabalho de autoria”28, trazendo para o primeiro plano o que chamamos

de “mostrador” e literalmente relegando ao esquecimento o que

chamamos de narrador (o agente responsável por implementar os

sintagmas em fase de montagem, entre outras). Pelo contrário, os

representantes da Biograph comentaram sobre o grau de avanço da arte

cinematográfica e atribuíram um papel importante à montagem (e,

portanto, ao narrador também):

“A arte fotográfica avançou além do ponto de uma única visão de um

único objeto... ao mostrar não apenas cenas únicas de objetos e

pessoas em movimento, mas também a ação contínua de objetos e

pessoas na representação de episódios, função pública e eventos...

As fotografias compostas, mostrando a ação contínua e progressiva

de objetos e pessoas, praticamente constituem livros escritos nos

caracteres primitivos da raça, conforme ilustrado nas pinturas dos

índios e de outros povos ancestrais, e nos atuais livros infantis com

imagens”29.

27 Uma lacuna que o próprio texto não desconhece quando afirma mais adiante (p. 6): “Há sete pontos no filme em que há uma ruptura, uma
ampla e total diferença de personagem, luz, posição, fundo etc., entre uma imagem e aquela imediatamente a seguir”.
28 Tréplica do Réu à resposta resumida do autor, p. 3 (Observação da tradução: Edison sustentava que a única “autoria”, no caso, estava na
invenção do suporte negativo, ou seja, na patente industrial desse material).

29 Resposta resumida do autor, 22 de dezembro de 1904, p. 15.
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Tudo isso, é claro, pura retórica: eles queriam ganhar o caso e

procuravam todos os meios para demonstrar que o filme Personal, como

os outros filmes pluripontuais, era uma entidade fotográfica única (“uma

única fotografia do todo”)30. Mas o que realmente conta é quando tais

declarações são feitas por um juiz e são usadas para formular

jurisprudência. Foi dessa maneira que, em 6 de maio de 1905, o juiz

Lanning afirmou que, embora fosse tirada de diferentes pontos de vista,

“uma série de imagens que podem ser projetadas em rápida sucessão

em uma tela contando uma única história conectada”31 poderia ser

protegida por direitos autorais como uma entidade única e singular (uma

fotografia). Isso, do nosso ponto de vista, legitima diretamente a

existência (é uma questão de existência teórica, é claro) do agente a

quem chamamos de narrador que é, como o juiz Lanning tão bem

explicou, a solução para a continuidade entre as produções

(uni)pontuais do “mostrador”:

“Não consigo ver por que, se uma série de fotos de um objeto em

movimento tirada por uma câmera giratória pode ser protegida por

direitos autorais como uma fotografia, uma série de fotos contando

uma única história como a do autor do processo neste caso, mesmo

que a câmera seja colocada em pontos diferentes, também não pode

ter direitos autorais como uma fotografia... Nessa história, é verdade,

há cenas diferentes. Mas ninguém jamais sugeriu que uma história

escrita em palavras não pudesse ter direitos autorais simplesmente

porque, ao revelar seus incidentes, o leitor é levado de uma cena a

outra".32

A teoria do cinema nasceu muito antes do que geralmente

acreditamos…

30 Ibid., p 14.
31 Citado por D. Levy, “Edison Sales Policy”, p. 218, do 137 Federal Reporter.

32 American Biograph and Mutoscope Co. Vs Edison Manufacturing Co., documento sem título, ENHS, p. 9.


