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RESUMO 

O presente trabalho refere-se à História do Cinema, com base em estudo bibliográfico e 

documentos de patentes dos inventores e das empresas que desenvolveram as primeiras 

tecnologias que serviram de base para a indústria cinematográfica, no final do século XIX 

e início do século XX. Também são utilizados como fontes processos judiciais relacionados 

a conflitos de patentes que ocorreram nesta época. Inicialmente, foi feita uma abordagem 

teórica sobre o histórico e o significado do instituto da patente. Em seguida, procurou-se 

analisar como se estabeleceram as relações entre os inventores, os conflitos entre eles e os 

principais modelos de negócios de 1870 a 1915, privilegiando os contextos econômico, 

tecnológico e industrial, sem deixar de lado as perspectivas sociológicas e culturais. 

Palavras-chave: cinema, patente, tecnologia, modelos de negócio, conflitos judiciais. 



ABSTRACT 

This work refers to the History of Cinema, based on literature research and patent 

documents of the inventors and the companies that developed the first technologies that 

formed the basis for the film industry in the late nineteenth century and early twentieth 

century. As sources of this research, lawsuits related to patent conflicts that occurred at 

this time, are also used. Initially, there is a theoretical approach to the history and the 

meaning of the patent institute. Then, it tried to analyze how was established the 

relationship between inventors, the conflicts between them and the main business models 

from 1870 to 1915, focusing on economic, technological and industrial contexts, without 

leaving aside the sociological and cultural perspectives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O período que abrange o final do século XIX e o início do século XX no 

Ocidente coincide com a crise da hegemonia econômica do Império Britânico, cedendo 

espaço à ascensão da Alemanha, após sua unificação, e dos Estados Unidos, após a 

Guerra Civil, como potências industrializadas. Sabe-se que o século XIX foi permeado pelo 

desenvolvimento industrial, pela grande efervescência de invenções e tecnologias, e pela 

elevação da ciência ao centro das discussões, tendo o ideal positivista como fundamento. 

Segundo Hobsbawm1, vigia "a infalibilidade do método científico" de forma que o 

estágio anterior da humanidade, calcado na superstição e na teologia, parecia ter acabado. 

No final do século XIX, ocorre uma segunda onda tecnológica baseada nas 

inovações anteriores, chamada por alguns historiadores de "segunda revolução 

industrial"2, que diminuiu as distâncias entre os países por meio da construção de 

ferrovias, permitindo a expansão do comércio internacional, além da produção em massa, 

da disseminação da tecnologia, dos novos materiais e recursos energéticos e da consequente 

queda dos preços, o que culminaria com o aumento do protecionismo econômico3. 

As grandes exposições internacionais deste período evidenciavam a tentativa dos 

principais países industrializados, ou seja, Inglaterra, França, Alemanha e EUA, de demostrar 

poder por meio das invenções tecnológicas. Porém, as exposições possibilitavam que 

a inovação fosse disseminada e rapidamente copiada. No contexto protecionista deste período 

de transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, em que o poder estava 

ligado à capacidade de produção e de comercialização de bens e ao controle dos países menos 

desenvolvidos, era importante criar barreiras que conferissem maior segurança aos 

proprietários de tecnologias e que garantissem as trocas comerciais entre os países. 

Uma dessas barreiras criadas foi a Convenção da União de Paris, em 1883, que 

possibilitou a internacionalização de um sistema de propriedade intelectual, por meio da 

harmonização das legislações nacionais sobre patentes, marcas e outros instrumentos de 

proteção de criações intelectuais. Esta Convenção estabeleceu princípios comuns a serem 

observados pelos signatários, tendo como objetivo a apropriação das invenções pelos países, 
                                                           
1 HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: 1789-1848. RJ: Editora Paz e Terra, 2002. p. 274. 
2 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. RJ: Editora Paz e Terra, 1996. p.81.  
3 LANDES, David S. Prometeu Desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento 

industrial na Europa ocidental, desde 1750 até a nossa época. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. p.27. 
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freando a obtenção de lucro com cópias indevidas por aqueles que não haviam realizado 

investimentos no desenvolvimento das tecnologias inventadas4. 

É neste contexto histórico que se encaixa o tema deste trabalho, mais 

especificamente, o período entre 1870 a 1915. A data de início do recorte temporal, 1870, 

refere-se à década em que surgem os primeiros equipamentos para a produção da ilusão do 

movimento, começando com os estudos sobre os movimentos dos animais, a partir da 

cronofotografia na Europa e nos EUA. Já o final do recorte temporal, 1915, diz respeito ao ano 

em que a Motion Pictures Patents Company (MPPC) foi condenada por prática 

anticoncorrencial ao formar um conglomerado que reunia grande parte das patentes voltadas 

para a produção e projeção de filmes. Ou seja, o enfoque é o início da indústria cinematográfica 

como negócio que, em um primeiro momento, esteve totalmente baseada nas tecnologias que 

proporcionavam as imagens em movimento. 

Inicialmente, os aparelhos que levaram à geração das imagens em movimento não se 

destinavam à produção de filmes, e sim, a propósitos científicos, o que refletia o contexto da 

época. Por exemplo, o zoopraxinoscópio foi criado para realizar o registro do trote de 

cavalos5 e outros aparelhos foram criados para o estudo dos movimentos dos animais, bem 

como para observar o movimento dos planetas, como nas fotografias, que já existiam 

nessa época. 

Por isso, nesse processo, foram cientistas e fotógrafos os que contribuíram para o 

desenvolvimento das primeiras máquinas voltadas para possibilitar o movimento das imagens, 

dentre eles Charles-Émile Reynaud (conhecedor de engenharia e desenhista), Eadweard 

Muybridge (cronofotógrafo) e Étienne-Jules Marey (fisiologista e cronofotógrafo), 

além de Thomas Alva Edison (inventor de tecnologias em diversas áreas do conhecimento). 

Dessa forma, pode-se perceber que as tecnologias utilizadas no cinema são o 

resultado de um conjunto de invenções, inicialmente esparsas, que vão sendo 

desenvolvidas a partir da formação de uma rede, consentida ou não, de pesquisadores que 

começam a inter-relacionar suas criações. Neste contexto, é possível supor que havia ora 

colaboração, ora conflitos entre os inventores, que costumavam se utilizar das patentes para 

assegurar o domínio de exploração econômica das suas invenções, o que mais tarde levaria a 

uma verdadeira guerra pelo monopólio destas tecnologias por empresas produtoras da época, 

como a Edison Studios, a American Mutoscope and Biograph Company (Mutoscope/Biograph) 

                                                           
4
 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. RJ: Lumen Juris, 2003. p.27. 

5
 MANNONI, 2003, p.290. 
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e outras. Ocorre que, muitas vezes, as patentes de uns surgiam das ideias de outros, 

compartilhadas, com certa ingenuidade, por meio de exposições, visitas e correspondências. 

Thomas Alva Edison foi um dos maiores empreendedores desta época, 

chegando a possuir mais de mil patentes, incluindo várias tecnologias voltadas para o cinema. 

Apesar de ser considerado um dos maiores inventores da humanidade, várias fontes relatam 

casos em que ele teria copiado e patenteado invenções de terceiros. Mais tarde, após 

inúmeros conflitos relacionados a patentes, a empresa de Edison se transformou na 

Motion Pictures Patents Company, formada por um grupo de produtoras que monopolizava a 

maioria das patentes de maquinário ligadas ao cinema, tornando quase inviável a produção 

de filmes fora deste pool e entrando em conflito com produtores independentes. 

Nesse momento, as bases da história do cinema já estavam formadas e surgem os 

diversos modelos de negócios6 que culminariam na indústria cinematográfica atual. Pode-se 

dizer que as tecnologias cinematográficas, e as consequências advindas da apropriação 

destes bens, geraram uma acumulação de meios de produção e a acumulação de capital para 

algumas empresas, influenciando a formação e a prevalência dos grandes estúdios de cinema no 

mercado cultural até os dias de hoje. 

Assim, faz-se necessário diferenciar a pesquisa sobre a história do cinema 

realizada a partir do surgimento do aparato tecnológico, ou seja, dos equipamentos que 

permitiram a reprodução da imagem em movimento, da perspectiva do conteúdo e da 

evolução da produção fílmica, ou seja, da linguagem cinematográfica. 

Diante do exposto, este trabalho tem a intenção de explorar a história do cinema 

pelo viés da origem das tecnologias cinematográficas e das contradições e implicações 

relacionadas à apropriação destas invenções, no contexto do mundo industrializado, na 

Europa e nos EUA, no final do século XIX e início do século XX. Neste contexto, o foco 

deste trabalho não inclui a evolução da linguagem cinematográfica, nem os 

recursos utilizados pelos produtores e diretores para a filmagem, em termos de 

conteúdo e narrativa, edição e efeitos especiais. Trata-se aqui de dar ênfase aos modelos 

de negócios constituídos no nascimento da indústria cinematográfica, que, em um 

primeiro momento, estavam fundamentados nos meios tecnológicos que possibilitavam o 

registro das imagens em movimento, como será demonstrado a seguir. 

  O primeiro capítulo trata da justificativa teórico-metodológica deste trabalho que 

está baseado nos documentos de patentes como fontes historiográficas. Assim, serão 

                                                           
6"Modelo de Negócio" significa a concepção dos objetivos da empresa, o planejamento estratégico da sua 
atuação no mercado. 
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detalhadas a justificativa, os objetivos e as especificidades das fontes e do sistema de 

patentes, para se compreender o seu funcionamento nos modelos de negócios aplicados à 

indústria cinematográfica. 

O segundo capítulo se refere à história do sistema de patentes e como ele se 

estabeleceu no contexto da industrialização do final do século XIX, início do recorte temporal 

desta pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta um panorama dos primeiros equipamentos voltados 

para a produção das imagens em movimento e as complexas relações que se estabeleceram 

entre os inventores no período caracterizado pelas consequências do que se convencionou 

chamar de "modernidade". 

O quarto capítulo abordará os primeiros modelos de negócios da indústria 

cinematográfica, dividindo-os em duas fases, com base na relevância das tecnologias para o 

crescimento e o estabelecimento desta atividade, especificamente na Europa e nos EUA, de 

onde se espalharam pelo mundo. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões resultantes desta pesquisa. 
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2 OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA E EMBASAMENTO TEÓRICO--

METODÓLOGICO 

 

 

Com este trabalho, pretende-se contribuir com o estudo realizado pelo campo da 

História do Cinema, especialmente do período que compreende o final do século XIX e o 

início do século XX, época em que o cinema é geralmente descrito como um conjunto de 

experimentos desconexos, sem uma linguagem própria, enquadrado entre outras 

manifestações, como os espetáculos de lanterna mágica, peças teatrais e apresentações 

circenses. 

Segundo Costa7, somente a partir dos anos 1970, esta certa aura pejorativa 

começou a desvanecer com o acesso a arquivos que não estavam disponíveis antes como a 

Paper Print Collection (coleção de cópias em papel) da Biblioteca do Congresso, em 

Washington. Para proteger seus filmes da cópia, já que não existia no final do século XIX 

uma legislação de direitos autorais, as produtoras começaram a depositar na Biblioteca as 

tiras de papel fotográfico contendo todos os fotogramas dos filmes. Estes documentos foram 

fotografados e disponibilizados ao público a partir de 1970. 

Mesmo assim, estes trabalhos costumam analisar o cinema sob a perspectiva da 

linguagem cinematográfica relacionada à criação da narrativa, à montagem e ao contexto 

de exibição, que transformaram o cinema em uma indústria cultural. A perspectiva do estudo 

da influência na História do Cinema do desenvolvimento das tecnologias e dos conflitos 

envolvendo patentes é ainda pouco explorada. 

Lagny8 analisa as diferentes abordagens metodológicas da História do Cinema, dentre 

elas as perspectivas econômica e industrial, das quais, segundo ela, o cinema como arte não 

pode se dissociar. 

 

 

(...) o cinema é uma arte fundada sobre uma tecnologia relativamente pesada  
e o filme deu origem a uma indústria. O fenômeno cinematográfico é ligado à 
evolução das ciências e técnicas e se insere no setor industrial da sociedade. Seu 
estudo então parte de uma análise dependente tanto da história econômica 
como daquela da técnica (tradução nossa). 

                                                           
7
 COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (org.). História do cinema 

mundial. Campinas, SP: Papirus, 2006. (Coleção Campo Imagético). pp. 22-23.  
8
 LAGNY, Michèle. De l'histoire du cinéma: méthode storiquehi et histoire du cinéma. Paris: A. Colin, 1992. 

pp. 157- 169. 
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Para esta autora, deve haver a necessária complexificação dos modelos de 

abordagem da indústria cinematográfica. Não se pode, por exemplo, realizar uma análise 

econômica isolada do cinema, porque este faz parte do conjunto dos meios de comunicação de 

massa e não pode ser tratado como uma mercadoria no seu significado original, já que se trata 

de um produto cultural. Também não é possível negligenciar o nível de análise 

tecnológico, pois a tecnologia pressupõe investimento e uma abordagem econômico-

financeira, bem como de uma análise da história institucional, que varia segundo a 

organização política dos vários Estados-nação. 

Especificamente, sobre a abordagem tecnológica, Lagny (1992) afirma que a 

história das tecnologias é essencial para o cinema, pois as máquinas influem na transformação 

dos produtos cinematográficos. Ressalta que os pesquisadores não são condicionados 

apenas pelo conhecimento científico, mas também por necessidades sociais, pelas 

possibilidades econômicas e as representações que são feitas do papel da técnica. A 

tecnologia cinematográfica contém ideologia na medida em que pretende seduzir o público 

por meio da representação do real, mas, ao mesmo tempo, pretende normalizar o olhar sob a 

perspectiva daqueles que produzem as tecnologias e os filmes. O uso das tecnologias pelos 

profissionais leva à busca por uma qualidade que corresponda às suas concepções de 

percepção do real e, por isso, o cinema pode transformar os hábitos culturais. A 

tecnologia também influi no estilo do filme, na medida em que condiciona o resultado da 

produção, por exemplo, por questões orçamentárias, em razão do alto custo de determinada 

técnica. 

Assim, este trabalho tem como objetivo reconstruir o início da História do Cinema 

pela perspectiva das tecnologias desenvolvidas e patenteadas para esta finalidade, 

examinando a dependência e/ou cooperação entre os pesquisadores e empresas da época. 

Além disso, pretende-se analisar o contexto histórico do período inicial da indústria 

cinematográfica, quando surgem os primeiros modelos de negócios, observando se estas 

tecnologias/patentes influenciaram na formação dos grandes conglomerados da indústria 

do cinema, que brigavam para obter o monopólio sobre estes equipamentos e assim 

dominar o mercado. Apesar de haver o privilégio das análises tecnológica, econômica e 

industrial da História do Cinema, quando couber e na medida dos limites deste trabalho, 

haverá interações com as abordagens social e cultural. 

Para essa finalidade, foi realizada pesquisa bibliográfica para situar o tema deste 

trabalho no recorte temporal estabelecido (1870-1915). Serão utilizadas as obras de 
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Hobsbawm (1996, 2002), Landes (2003), Griset (2013) e Palombi (2009), que tratam do 

contexto político e econômico do período no que tange à Revolução Industrial e ao 

estabelecimento do sistema de patentes. 

Para o exame sobre as relações entre os pesquisadores e sobre a influência das 

primeiras patentes referentes ao maquinário cinematográfico na formação das grandes 

empresas da indústria do cinema, também foi utilizada pesquisa bibliográfica. Esta 

pesquisa partiu das obras de Mannonni (2003) e Mangolte (2006, 2009), este último 

para os modelos de negócios. 

Além da revisão bibliográfica, foram utilizadas como fontes documentos de 

patentes originais, hoje digitalizados e disponíveis via internet, assim como compilações 

de litígios também digitalizados, dentre os quais são encontrados os de Edison versus a 

Mutoscope/ Biograph, como será detalhado adiante. 

 

 

2.1 TIPOLOGIA DAS FONTES 
 

 

Todas as fontes utilizadas para este trabalho podem ser encontradas em bases de dados e 

acervos digitais gratuitos. Com a disseminação da internet, a partir do final dos anos 

noventa, os escritórios de patentes de cada país passaram a digitalizar os documentos neles 

depositados, incluindo documentos históricos que só podiam ser acessados em papel in loco. 

Também algumas bibliotecas e acervos passaram a digitalizar seus documentos oficiais 

como sentenças e acórdãos judiciais. Por meio destes acervos, acessados via internet, foi 

possível realizar a pesquisa das fontes. Por exemplo, no site do Escritório Europeu de 

Patentes – European Patent Office (EPO), é possível pesquisar por inventor ou depositante — 

que pode ser uma empresa —, por data, por número do processo e pelo conteúdo das 

tecnologias, utilizando palavras-chave e classificações oficiais (códigos alfanuméricos) das 

áreas tecnológicas. No caso de documentos mais antigos, é possível que muitos tenham se 

perdido ou deteriorado, antes da digitalização, podendo constituir-se em uma lacuna à 

pesquisa histórica, o que constitui também uma limitação deste trabalho. 

Os documentos de patentes utilizados neste trabalho estão disponíveis para 

visualização nos bancos de patentes do Google Patents e do Escritório Europeu de Patentes — 

European Patent Office (EPO), por meio dos seguintes endereços: 

a) Google Patents: https://patents.google.com/; 
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b) European Patent Office: 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP. 

Na busca pelos documentos de patentes, após pesquisa bibliográfica prévia sobre as 

principais patentes do cinema no final do século XIX e início do XX, foram encontrados em 

torno de 50 documentos, por meio de busca por nome dos inventores, datas, e palavras-chaves 

nos sites citados. Apenas alguns documentos, dentre os encontrados, foram selecionados para 

apresentação neste trabalho, considerados mais relevantes e ilustrativos para o 

desenvolvimento da narrativa elaborada. São eles (todos referenciados ao final deste trabalho):  

 

Tabela 1: Documentos de patentes selecionados para este trabalho 
 

Autor(es) Título da patente No. da patente 

ARMAT, Thomas Vitascope US673.992 

ARMAT, Thomas; 

JENKINS, Charles.  

Phantoscope. US586.953 

EDISON, Thomas Alva. Phonograph US227.679 

EDISON. Thomas Alva.  Apparatus for exhibiting photographs of 

moving objects 

US493.426 

EDISON. Thomas Alva.  Kinetograph Camera US589.168 

GOODWIN, Hannibal. Photographic pellicle and process of 

producing same 

US610.861 

LUMIÉRE. Auguste; 

LUMIÉRE, Louis. 

Kinetographic Camera US579.882 

MUYBRIDGE, Edward J. Improvement in the method and apparatus 

for photographing objects in motion 

US212.865 

MUYBRIDGE, Edward J. Improvement in the method and apparatus 

for photographing objects in motion. 

US212.864 

REYNAUD, Charles Émile. Praxinoscope GB187704244 

 

 

Da mesma forma, os processos judiciais sobre os conflitos de patentes estão 

disponíveis no site Public Resource Org. ,  que reúne documentos públicos 

dos EUA. Os processos são os seguintes: 
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- USA Circuit Court of Appeals, Second Circuit. Apelação No. 75. Edison X Amercian 

Mutoscope Co. Wallace Circuit Judge. March 10th, 1902; 

- USA Circuit Court of Appeals, Second Circuit. Apelação No. 153. Edison X Amercian 

Mutoscope Co. Lacombe Circuit Judge. March 5th, 1907.  

 
 
2.2 DOS DOCUMENTOS DE PATENTES COMO FONTES DE PESQUISA 

 

 

De acordo com os objetivos deste trabalho, que envolvem informações 

referentes aos possíveis conflitos e/ou cooperações entre os pesquisadores das primeiras 

tecnologias cinematográficas, bem como a influência destes relacionamentos na 

formação das grandes produtoras de cinema, buscou-se obter fontes apropriadas que 

pudessem trazer à luz estes acontecimentos. 

Desde os primeiros aparatos para a geração da imagem em movimento no final do 

século XIX, na esteira dos avanços tecnológicos relacionados à tecnologia fotográfica, 

existe uma trajetória tecnológica9 que pode ser acompanhada por meio de documentos de 

patentes, depositados nos órgãos oficiais de cada país, e que hoje, em função da digitalização 

destas fontes, também podem ser acessadas via internet. 

Os documentos de patentes não são fontes comumente utilizadas na historiografia, 

mas certamente apresentam um elevado potencial informativo, levando-se em conta uma 

abordagem interdisciplinar da pesquisa histórica. Geralmente, a análise destes documentos é 

muito utilizada por outras áreas como as engenharias e a economia, para determinação 

de trajetórias tecnológicas ou para fins de detecção do estado da técnica em um 

determinado setor do conhecimento. Também são bastante utilizados nas áreas de 

administração, para monitoramento da concorrência, por exemplo, e na jurídica, para subsidiar 

processos judiciais sobre concorrência desleal e infringência de patentes. 

Em termos de pesquisa histórica, no entanto, estes documentos vêm sendo 

subaproveitados, talvez pelo desconhecimento sobre as informações que eles contêm e sobre 

os impactos que podem gerar em recortes de longa, média e curta duração, levando-se em 

                                                           
9
 A trajetória tecnológica diz respeito aos pedidos de patentes que vão sendo depositados no tempo, sendo que 

os documentos posteriores devem constituir-se, pelos menos em tese, em uma novidade em relação aos 
anteriores sobre uma determinada tecnologia. "Em tese" porque, na prática, isso pode não ocorrer, a depender 
do grau de profundidade dos exames técnicos nos escritórios de patentes, que varia de país para país. 
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consideração as interações entre os documentos, as continuidades e descontinuidades 

referentes a uma determinada tecnologia e os dados a ela relacionados. 

A seguir, passa-se à análise aprofundada das características de um documento de 

patente e o contexto histórico em que foi instituído, para esclarecer como podem ser utilizados 

pelos historiadores. 

 

 

2.2.1 Documento de patente — conceito e funções 
 

 

Primeiramente, é importante definir o que se entende por patente no mundo 

atualmente, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), agência 

especializada da ONU. 

Obter uma patente significa obter do Estado um documento oficial, que concede 

exclusividade de exploração econômica sobre uma determinada tecnologia, por um 

determinado período, depois do qual esta tecnologia entra em domínio público, podendo ser 

utilizada por qualquer pessoa livremente. É um instrumento jurídico que tem como objetivo 

impedir que terceiros utilizem tecnologias que não inventaram, ou sobre as quais não 

possuem a propriedade, para obter ganhos econômicos. Isso porque entende-se que houve um 

investimento (intelectual e material) daquele que desenvolveu o invento, razão pela qual ele 

tem direito de obter o retorno deste investimento por meio da exclusividade de exploração. 

Além disso, a justificativa política e econômica da patente baseia-se na ideia de que a patente 

se constitui em importante instrumento de desenvolvimento econômico, social e cultural, já 

que findo o prazo de sua vigência, a tecnologia e os conhecimentos nela contidos podem ser 

livremente utilizados pela sociedade. Este é o sistema vigente, baseado no Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo Relativo aos Aspectos da 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou TRIPS, no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio - OMC, e que possui diretrizes no sentido de harmonizar e atualizar as 

legislações dos países signatários. 

É importante ressaltar que as patentes são apenas um dos instrumentos contidos no 

âmbito do sistema internacional da propriedade intelectual, do qual também fazem parte os 

registros de marca, os registros de desenhos industriais, os direitos autorais, e outros que não 

serão abordados neste trabalho. Isso porque, quanto à indústria cinematográfica, além 

das patentes, que tiveram papel de destaque no surgimento da indústria do cinema como 
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negócio, somente os conflitos de direitos autorais (copyright americano) quanto à autoria 

dos filmes apresentam impacto similar. Ocorre que os direitos autorais não dizem respeito 

às tecnologias e sim à narrativa cinematográfica, que não é propriamente objeto deste 

trabalho, conforme mencionado anteriormente. 

Portanto, a patente é um instrumento de poder econômico para empresas e 

inventores e, em decorrência, para os países. Economicamente, a patente representa uma 

expectativa de ganho futuro, na medida em que a tecnologia pode ser apropriada e 

negociada como qualquer bem. Assim, o conhecimento protegido torna-se um bem passível 

de comercialização entre agentes econômicos no mercado. Essa perspectiva permite um 

aumento de opções de negócios e de posicionamentos empresariais, além do aumento de 

competitividade entre os agentes econômicos. 

Juridicamente, a patente confere ao seu detentor o direito de exclusividade da 

exploração econômica, num determinado mercado. Esse direito de propriedade 

intelectual confere aos agentes econômicos a segurança jurídica para realizar as 

associações, e as parcerias para o desenvolvimento de novos conhecimentos, e o 

aperfeiçoamento dos já existentes, mediante cláusulas contratuais definidas e claras, tanto 

para os deveres quanto para as obrigações entre as partes. Os ativos baseados no 

conhecimento ganham suporte jurídico nas relações econômicas. 

Nesse sentido, para quem detém uma patente, o direito de exclusividade pode se 

constituir em um verdadeiro instrumento de barreira e de limitação da concorrência. Assim, o 

exercício desse direito tende a proporcionar a proteção da inovação no mercado, e a 

gerar a maior possibilidade de retorno para os seus titulares em caso de sucesso, impedindo 

que a concorrência parasitária, via cópia do esforço criativo dos titulares, ascenda ao mercado 

sem punição10. 

Diante do exposto, é importante destacar algumas características dos 

documentos de patentes que o tornam importante para além dos campos da 

administração, da economia, do direito e tantas outras mais afeitas à pesquisa para fins de 

desenvolvimento tecnológico.  

Pelo menos desde os primeiros acordos internacionais, o documento de patente possui 

um formato universal que facilita o seu entendimento independentemente do país e da língua 

de depósito. É possível identificar nestes documentos: 
                                                           
10

 Embora estudos recentes apontem que não há relação direta entre o instituto da patente e o aumento do grau de 
inovação em várias áreas do conhecimento. STIGLITZ, Joseph. A Better Way to Crack it. New Scientist. v 
191, pp. 3-101. 16 sep. 2006. 
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a) quem são os inventores pessoas físicas e, a partir destes dados, pesquisar o 

relacionamento entre os diversos sujeitos. Por exemplo, se uma patente não está em nome de 

alguém que é conhecido como sendo o real inventor de uma determinada tecnologia, 

pode-se ter um indício de que houve um acordo entre este e o inventor mencionado na 

patente, ou que o inventor que consta da patente agiu de má-fé em relação ao real inventor, e 

inúmeras outras possibilidades que podem ser complementadas pela análise conjunta com 

outras fontes; 

b) os detentores pessoas físicas ou jurídicas e quais empresas estão ou estiveram à 

frente de determinada tecnologia em um determinado período; 

c) as datas de depósito e de concessão da patente, que informam quando, por 

exemplo, uma determinada tecnologia entrou em domínio público e pode ser utilizada por 

qualquer pessoa ou empresa, independente do pagamento pela autorização; 

d) o país de origem de uma determinada tecnologia, indicando em quais 

tecnologias países estão investindo, ou investiram em determinado período; 

e) a trajetória de modificações e de transferência de uma determinada tecnologia no 

tempo, porque geralmente os relatórios citam patentes anteriores, apresentando também a 

quantidade de documentos que derivaram de uma determinada tecnologia inicial. 

Além disso, há elementos que dizem respeito ao próprio formato do 

documento, que o situa em um determinado período histórico: a linguagem utilizada, a 

organização da escrita, os desenhos das tecnologias e as técnicas realizadas para elaborá-

los, como a escrita a mão, escrita a máquina ou por computador.  

Ainda é preciso mencionar que há três requisitos legais para uma invenção ser 

patenteável. Estes requisitos devem estar descritos no pedido de patente que será entregue ao 

órgão competente, são eles:  

a)    novidade: o invento não pode estar contido no estado da técnica, ou seja, não 

pode estar sendo utilizado ou ter sido divulgado antes do depósito da patente em qualquer 

lugar do mundo; 

b) atividade inventiva ou ato inventivo: o invento não pode ser óbvio para um 

técnico no assunto (a tecnologia será examinada por um especialista da área no órgão 

competente), pois deve haver progresso técnico em relação ao estado da técnica; 

c) aplicação industrial: o invento deve poder ser repetido industrialmente, ou seja, 

não pode ser uma obra de arte, por exemplo. 

Então, quando o pedido de patente é depositado, o depositante recebe um 

protocolo e entra na fila de exames. As modificações das legislações desde os seus 
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primórdios se estabeleceram no sentido da obrigatoriedade do exame técnico por 

especialistas na área tecnológica para concessão do privilégio, sendo que só após a análise 

desses examinadores é que será ou não concedida a patente. 

Por fim, é necessário destacar que a abordagem do cinema, como objeto cultural,  

social, político e econômico, sob o viés da tecnologia e das formas de concorrência entre os 

diversos agentes envolvidos, torna-se relevante, especialmente no momento em que os 

conflitos entre empresas no âmbito da indústria do cinema, referentes a novos modelos 

de negócios, são temas do momento. Há questões pendentes, por exemplo, na relação 

entre Netflix, os estúdios de Hollywood, e os proprietários de TV a cabo. Até 

determinado momento, a Netflix era apenas uma compradora de DVDs de filmes e 

programas de TV para enviá-los em envelopes vermelhos para os clientes nos EUA. Até que 

em 2007, a Netflix adicionou uma opção de streaming para filmes antigos e reprises de 

TV. Atualmente, a Netflix tem suas próprias produções, algumas inclusive em parceria com a 

Warner Bros., Disney e Sony Pictures, e os espectadores do mundo inteiro (ou quase) são 

atraídos pelo valor baixo da mensalidade e pela facilidade de uso e programação sem 

comerciais. Assim, muitos espectadores param de pagar pacotes de TV a cabo e de ir ao 

cinema. As empresas de mídia, para contra-atacar, lançaram seus próprios negócios de 

streaming, como a NBCUniversal, que tem o Seeso, a CBS, que tem o CBS All Access, e os 

canais premium Showtime e HBO, que têm ofertas diretas ao consumidor11. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho possa contribuir com trabalhos voltados à 

compreensão do panorama atual das tecnologias envolvidas em  meios de cultura de 

massa, ou, quem sabe, em outros setores industriais.

                                                           
11

 VILLAREAL, Yvonne; JAMES, Meg. Netflix: the most feared force in Hollywood? Los Angeles Times. 
18 jan. 2016. Disponível em: http://www.latimes.com/entertainment/la-et-ct-netflix-hollywood-20160118-
story.html Acesso em: 06 de junho de 2016. 
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3 HISTÓRIA DO SISTEMA DE PATENTES 

 

 

O surgimento do instituto12 da patente e a sua importância nos diversos períodos 

históricos são reflexos das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais das 

sociedades de acordo com recortes temporais utilizados. A historiografia aponta que há 

registros esparsos de concessões de privilégios na Grécia Antiga e na Idade Média na 

Europa. Porém, o sistema de patentes, mais especificamente a concessão de privilégios 

pelos governos, em moldes similares aos atuais, passou efetivamente a existir a partir do 

século XV.  

Até o século XV, a exclusividade de exploração de um determinado oficio 

concedida pelo Estado era uma forma de distribuição de privilégios, conferindo ao seu 

detentor a liberdade de exploração de diversos produtos industriais, como tecidos, vidros 

e outros produtos comerciais da época. As guildas, no século XII, já detinham uma 

espécie de monopólio que assegurava a qualidade e a disponibilidade de seus produtos, e 

aqueles que quisessem produzir ou comercializar determinados bens tinham que ser 

associados13. Foi com as guildas, que regulavam diversas atividades artesanais, que 

surgiu a noção de know-how, de bem intangível14, pois antes só havia a propriedade de 

bens tangíveis. Nas guildas, a propriedade do conhecimento era considerada coletiva.  

De acordo com Griset15, o início da utilização do instituto da patente ocorre 

concomitantemente com o processo de valorização do trabalho para as sociedades e de 

forma bastante diversificada entre os reinos, governos e cidades da época. Um exemplo 

teria sido a concessão de privilégio aos pedreiros de Murano, cujo conhecimento foi 

considerado propriedade coletiva, e quem o revelasse fora de Veneza, seria punido.  

Então, algumas cidades europeias concediam privilégios para promover o 

comércio e trazer inventores para seus territórios.  

                                                           
12 O termo “instituto” é usado no ramo do direito e significa o “conjunto de leis e normas que regem uma 
entidade jurídica ou certas situações de direito. INSTITUTO. In: GREGORIM, Clóvis Osvaldo et al. Dicionário 
Michaelis Online. Editora Melhoramentos Ltda., 2015. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OKBGn Acesso em: 15 de junho de 2016.  
13

 PALOMBI, Luigi. Gene cartels: biotech patents in the age of free trade. Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 2009. pp.3-4. 
14Bem intangível é aquele que não tem uma existência concreta, como o conhecimento, por exemplo. 
INTANGÍVEL. In: AULETE, Caldas. Dicionário Online. Disponível em: 
http://www.aulete.com.br/intangível. Acesso em: 15 de junho de 2016. 
15

 GRISET, Pascal et al. The European Patent: a european success story for innovation. Munich: European 
Patent Office, 2013. p.17. 
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Nos séculos XIII e XIV, com o início do capitalismo comercial, a acumulação 

de capital nas mãos da classe média ocorreu concomitantemente à acumulação de 

conhecimento, que começou a ser vista como algo que poderia gerar retornos financeiros 

para o inventor e, portanto, deveria ser protegido. Segundo Palombi16, havia crítica aos 

privilégios concedidos pelos governos nesta época, especialmente pelas pequenas 

corporações que alegavam que não recebiam concessões, que eram majoritariamente 

direcionadas às grandes corporações e que estas utilizavam-se de práticas comerciais 

predatórias. 

A primeira lei de patentes de que se tem notícia ocorreu em Veneza, em 1474. O 

princípio embutido na lei, e que serviria de base para todo o sistema subsequente, era de 

estimular a geração de invenções, compensando o inventor pelo investimento e 

promovendo a utilidade social das tecnologias para o crescimento e o desenvolvimento 

da cidade17. O governo de Veneza entendeu que conhecimento era poder no momento 

em que o capitalismo comercial se desenvolvia e as demandas por novos produtos 

crescia entre os consumidores. 

Portanto, a concessão de privilégios era também ligada, nessa época, à proteção 

pelo reino/cidade dos segredos de comércio, impondo penas àqueles que as utilizassem 

indevidamente, encorajando os detentores a não emigrar. Ao mesmo tempo, o 

movimento dos inventores entre as cidades ocorria e também era incentivado por meio 

da distribuição de terras, cargos e benefícios fiscais18. Na realidade, com a expansão 

marítima, estes privilégios concedidos pelas administrações governamentais aos 

inventores tinham a intenção de proteger as invenções nacionais frente ao comércio 

internacional e incentivar o progresso científico interno. A discricionariedade com que os 

privilégios de exploração passaram a ser concedidos pelos governantes começou a ser 

questionada a partir do século XVII.  

O termo patente vem da expressão litterae patentes, carta-patente, ou carta 

pública ou aberta, doada pelo rei, concedendo ao seu proprietário alguma forma de 

privilégio. Por isso, em muitos casos, a patente esteve associada a arbitrariedades e 

benefícios concedidos por sistemas políticos totalitários e centralizadores, ou como uma 

forma de cobrar taxas abusivas dos detentores de patentes19.  

                                                           
16

 PALOMBI, 2009. p.134.  
17

 GRISET, 2013. pp.21-22. 
18

 PALOMBI, 2009. pp. 132-133. 
19

 GRISET, 2013, p.22. 
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Em decorrência disso, na Inglaterra, no ano de 1623, foi criado o Statue of 

Monopolies, objetivando a concessão de privilégios não só a alguns, mas a qualquer um 

que preenchesse os requisitos legais ali descritos. 

Segundo Coelho20, o direito da propriedade intelectual tem seu verdadeiro início 

na Inglaterra, pois este é o país precursor da intenção de desenvolver as atividades 

econômicas com base nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção desenvolvidas 

pelos inventores, valorizando as suas criações e concedendo a estes os “monopólios21”, 

em vez dos “privilégios”, até então concedidos pelos senhores feudais a determinadas 

pessoas para a exploração industrial. 

Com a Revolução Industrial e as novas tecnologias em várias áreas do 

conhecimento, havia uma demanda por novos arranjos institucionais que melhor 

protegessem a propriedade intelectual dos inventores e corporações. 

Hobsbawm22 delimita o período da Revolução Industrial na Inglaterra entre 

1780 e 1840, sendo que a razão da anterioridade britânica não se deveria tanto à 

superioridade tecnológica e científica, pois nas ciências naturais a França estava muito 

mais avançada do que a Grã-Bretanha, vantagem acentuada pela Revolução Francesa, 

pelo menos na matemática e na física. O que ocorreu foi que a Inglaterra reunia as 

condições necessárias para que ocorresse a Revolução Industrial, pois o lucro privado 

ligado ao desenvolvimento econômico foi aceito como supremo objetivo da política 

governamental. Também as condições sociais estavam estabelecidas, os industriários 

podiam produzir bens de consumo de massa com inovações simples e baratas, ao mesmo 

tempo em que existia um mercado mundial consumidor em expansão que demandava 

produtos. Segundo este autor, a economia do mundo do século XIX foi baseada na 

Revolução Industrial britânica, mas a política e a ideologia foram formadas 

fundamentalmente pela Revolução Francesa23.  

Foi então com a Revolução Francesa e o processo de industrialização dos países 

europeus que ocorreu o desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual. Na 

França, a primeira lei de patentes foi promulgada em 1762, e, em seguida, vieram a 

Revolução Francesa de 1789 e a Constituição de 1791, que estabeleceu a monarquia 

                                                           
20

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 10. 
p.134. 
21Monopólio é o “domínio, o controle exclusivo de um determinado mercado por uma empresa ou 
organização”. MONOPÓLIO. In: AULETE, Caldas. Dicionário Online. Disponível em: 
http://www.aulete.com.br/intangível. Acesso em: 15 de junho de 2016. 
22

 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. RJ: Editora Paz e Terra, 1996. pp.45-47. 
23

 Ibidem, p.71. 
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constitucional e acabou com vários privilégios da nobreza e do clero. A mensagem era de 

que ninguém era superior à lei. O sistema francês de patentes era um dos únicos que 

garantia a igualdade de proteção entre estrangeiros e cidadãos, o que acelerou o 

desenvolvimento da indústria em seu território, já que atraía as invenções externas.  

Já nos EUA, não havia esta igualdade de direitos, o que não levava os 

estrangeiros a depositarem patentes em território norte-americano24. O primeiro estatuto 

sobre patentes nos EUA foi o US Patent Act de 1790, mas uma legislação mais de acordo 

com o sistema atual de patentes foi estabelecida por um ato de 4 de julho de 1836. 

Porém, foi a lei francesa que prevaleceu na Europa durante o século XIX, a partir do 

momento em que foi reiterada no Código de Napoleão de 1804, influenciando Bélgica, 

Holanda, Confederação da Alemanha, Rússia, Polônia, Áustria, Espanha e Portugal. Os 

principais temas abordados nesta norma incluíam o depósito, as taxas, a publicação das 

patentes concedidas, o período de uso exclusivo em alguns países (15-20 anos), e ainda 

que as invenções tinham que ser novas e ter aplicação industrial25. 

No final do século XVIII e no início do XIX, havia quatro visões do sistema de 

patentes entabuladas pelos países mais desenvolvidos. Para os Estados Unidos, a patente 

significava um instrumento para a promoção da indústria por meio da premiação ao 

inventor, enquanto para a Inglaterra, a patente significava impedir o rei de conceder 

outros privilégios que não para as invenções. Já para a França, o privilégio estava 

relacionado à concessão de um direito por um determinado período, e finalmente, para a 

Áustria, a intenção era conceder patentes por razões de utilidade social, que quer dizer 

que quando uma tecnologia é patenteada, realiza-se uma descrição da invenção que é 

publicada, revelando-se assim para a sociedade e estimulando o desenvolvimento 

tecnológico.  

Dessa forma, as leis pela Europa possuíam diferentes aplicações, mas, de forma 

geral, o objetivo era buscar proteger os negócios do seu território, não havendo a  

preocupação com os interesses dos outros países, e com a equidade de direitos entre 

estrangeiros e cidadãos26. 

                                                           
24

 PALOMBI, 2009. p.138.  
25

 Ibidem, p.140. 
26

 GRISET, 2013, pp. 23- 24. 
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A partir da metade do século XIX, intensificam-se os debates em torno do livre 

comércio na Europa, sendo que a Inglaterra já colocava em prática vários acordos 

bilaterais de redução de tarifas com a França, os EUA, a Alemanha e outros27. 

Com o passar do tempo, os governos e os detentores de patentes começaram a 

perceber que não eram suficientes o reconhecimento e a proteção dos direitos da 

propriedade intelectual apenas no âmbito interno de cada país. Era necessária a criação 

de um direito internacional da propriedade intelectual que harmonizasse e unificasse as 

regras de conflitos de leis e regras comuns de direito material, aumentando assim a 

proteção dos inventores frente à transnacionalidade de vários inventos. Então, o instituto 

da patente, fundamentado no fortalecimento dos Estados nacionais começa a se 

transformar com a globalização dos mercados, e a perspectiva de estender o poder 

econômico para o nível transnacional.  

As primeiras leis de patentes começaram a ser contestadas porque as leis 

nacionais eram consideradas barreiras para as trocas comerciais. O argumento contrário 

ao sistema de patentes se devia ao fato de supostamente criarem monopólios, 

atravancando o livre comércio e o crescimento econômico, e impedindo as indústrias de 

terem livre acesso a outros países, além dos seus de origem. O sistema de patentes se 

transformou em uma questão de soberania no século XIX, pois até 1883, uma patente 

podia ser importada por um país sem o consentimento do proprietário original, o que 

beneficiava os países que não detinham tecnologia. Nesta linha de pensamento, alguns 

países revogaram suas leis de patentes como a Holanda, em 1869. Já a Suíça havia se 

recusado a promulgar o estatuto desde que se tornou uma Federação, em 1848. O que 

ocorreu na prática é que estes dois governos prosperaram ao copiar produtos 

estrangeiros. Por exemplo, a família Philips copiou os bulbos de luz da tecnologia 

americana e passou a competir com Edison28. 

Apesar do debate sobre redução de tarifas e o impedimento ao livre comércio 

supostamente agravado pelo sistema de patentes, na Alemanha, industriais como Siemens 

solicitaram a elaboração de um Estatuto Nacional de Patentes, o que foi incluído no 

projeto de Constituição para a Alemanha Unificada em 1867, por Bismarck, com 

objetivos protecionistas. As leis refletiam as ideias nacionalistas da época, ou seja, “as 
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economias nacionais existiam porque as nações-Estado existiam”29. A lei alemã concedia 

patentes para organizações, excluindo o inventor pessoa física, reforçando o objetivo 

para inovações técnicas30. Além disso, devia ser realizado um exame dos pedidos quanto 

à novidade e estes eram publicados para que terceiros pudessem contestá-los e para que o 

conteúdo das tecnologias pudessem ser rapidamente disseminados. Isso não ocorria nos 

EUA e na maior parte dos países europeus, que permitiam a publicação apenas após a 

concessão da patente. 

Por volta de 1870, ideias protecionistas prevaleceram. Como afirma 

Hobsbawm31: 

 

 

Economistas e historiadores nunca deixaram de discutir sobre os efeitos desse 
renascimento do protecionismo internacional ou, em outras palavras, sobre a 
estranha esquizofrenia da economia mundial capitalista. Os elementos 
constitutivos básicos de seu núcleo, no século XIX, eram cada vez mais, “as 
economias nacionais - a britânica, a alemã, a norte-americana, etc. 

 

 

Nessa época, havia dois modelos de sistema: aquele cuja patente dependia 

apenas do depósito sem exame quanto ao seu objeto, e o que dependia de exame. O 

primeiro foi adotado pela França, pois o objetivo era contrapor-se ao Antigo Regime, 

isentando os inventores do controle do Estado. Basicamente o contexto econômico32, o 

grau de desenvolvimento e a ideologia fundamentavam as leis nacionais. No final do 

século XIX, com o processo de globalização crescente pautado pelos desenvolvimentos 

tecnológicos nas áreas de comunicação e transporte, impunha-se um contexto de livre 

comércio. Também a expansão colonial britânica e de outros países europeus durante o 

imperialismo contribuíram para o aumento da comercialização entre os governos.  

Segundo Hobsbawm33:  

 

A Grã-Bretanha foi o único país industrial importante a logo abraçar a causa do 
comércio livre e irrestrito, apesar dos poderoso desafios ocasionais lançados 
pelos protecionistas. Os motivos eram óbvios e não se relacionavam à ausência 
de um campesinato grande e, portanto, de um voto automaticamente 
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protecionista grande. A Grã- Bretanha era, de longe, o maior exportador de 
produtos industrializados, e no decorrer do século sua economia se orientou cada 
vez mais para a exportação – provavelmente mais que nunca nos anos 1870 e 
1880 – muito mais do que seus principais rivais, embora não mais que algumas 
economias avançadas muito menores, como a Bélgica, a Suíça, a Dinamarca e a 
Holanda. (...) 

 

 

Assim sendo, o livre comércio parecia indispensável, pois permitia que os 

fornecedores ultramarinos de produtos primários trocassem suas mercadorias por 

manufaturados britânicos, reforçando assim a simbiose entre o Reino Unido e o mundo 

subdesenvolvido, base essencial do poderio econômico britânico. 

Surgiram algumas organizações internacionais para regular este comércio entre 

países, já que grandes corporações começaram a se estabelecer em diversos territórios. 

Portanto, para as empresas, era essencial que pudessem proteger suas invenções em 

vários países e que não houvesse descriminação entre nacionais e estrangeiros. 

O primeiro acontecimento que desencadeou o processo de unificação e 

harmonização do direito da propriedade intelectual foi a Conferência de Viena de 1873, 

onde vários projetos foram propostos para a proteção da patente industrial, já no contexto 

das grandes exposições internacionais, em que as maiores potências da época, EUA, 

Inglaterra, França e Alemanha, temiam ter as tecnologias criadas em seus territórios 

copiadas por outros países, de forma que perdessem mercados. 

Uma conferência foi marcada por ocasião da Exposição de Viena, cujo 

presidente era uma grande industriário chamado Siemens. Foi formado um Comitê que 

depois se tornaria uma União e foi elaborada uma minuta de acordo internacional em 

1880. O principal tema a ser tratado pela união era o direito de prioridade, pelo qual um 

inventor que tivesse solicitado uma patente em um dos países membros da União teria 

prazo para estender o pedido para outros países. Na Conferência Diplomática de Paris 

em 1883, surge a Convenção da União de Paris (CUP), com a função de resolver 

conflitos de leis entre os Estados e garantir o direito de estrangeiros nos países em que 

pretendessem depositar as suas patentes. Os primeiros países a aderirem ao acordo foram 

Bélgica, Brasil, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça. O Acordo fundou a 

União Internacional para proteção da Propriedade Industrial e originou o que ficou 

conhecido como o Sistema Internacional da Propriedade Industrial34. 
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Com a CUP, o sistema de patentes se estabeleceu e os Estados Unidos aderiram 

em 1887, o Japão em 1899, a Alemanha em 1903 e outros se seguiram. A CUP 

beneficiava os grandes exportadores de tecnologias que podiam agora proteger suas 

invenções em vários países, incentivando as solicitações de patentes no exterior 

simultaneamente à solicitação no país de origem. Porém, os problemas continuaram, pois 

cada país tinha que realizar o exame das patentes independentemente, o que causava 

multiplicidade de trabalhos e resultados35. Portanto, houve a necessidade da criação de 

uma organização internacional para realização de pedidos internacionais e exame da 

novidade, o que foi realizado após a Primeira Guerra Mundial, no âmbito da Liga das 

Nações, sendo que o Escritório Internacional foi estabelecido em Bruxelas, em 1920. 

Mesmo assim, o Escritório Internacional não foi legitimado porque especialmente a 

Inglaterra não havia aderido à CUP, pois queria criar um escritório exclusivo para o 

Império Britânico. O estabelecimento de um escritório único só ocorreria em 1947, com 

a criação do Instituto Internacional de Patente. 

Este panorama da história do sistema de patentes é importante para se entender 

as suas funções e como as legislações foram constituídas para legitimar espaços de poder 

econômico de empresas e países no mundo, cenário que terá impacto direto na 

consolidação das primeiras empresas e tecnologias cinematográficas, especialmente no 

final do século XIX e início do XX. Foi neste período que se estabeleceu a CUP e se 

consolidaram as diretrizes referentes a patentes, às quais os países foram aderindo 

gradativamente.  
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4 O SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS TECNOLOGIAS  

CINEMATOGRÁFICAS 

 

 

4.1 OS PIONEIROS 
 

 
A lanterna mágica pode ser considerada como o equipamento precursor da 

indústria cinematográfica. Ela surgiu de forma esparsa no mundo todo. Na Europa, na 

lanterna mágica criada pelo holandês Charles Hugyens, em 1650, a imagem passava por 

uma lente com a utilização da luz de lâmpada de querosene. Foram surgindo equipamentos 

similares e aperfeiçoados que proporcionaram vários espetáculos de projeção de imagens e 

fantasmagoria no século XVIII, por meio de desenhos e pinturas. Com a invenção do 

processo fotográfico por Louis Daguerre, por volta de 1830, a projeção de imagens em 

movimento seria feita com a utilização de fotografias. 

Segundo Mannoni36, entre os cientistas, havia o interesse nesta época sobre o 

movimento dos animais. Étienne Jules-Marey, fisiologista francês responsável por vários 

inventos também na área médica, lançou na França, em 1873, a obra “A Máquina Animal”, 

que viria a influenciar as tecnologias lançadas para visualizar como os animais se moviam. 

Também foi um dos precursores da cronofotografia37 e, em 1882, desenvolveu um fuzil 

cronofotográfico, que produzia doze fotografias consecutivas por segundo, que ficavam 

registradas na mesma imagem. 

Com Eadward Muybridge, que teria visitado o escritório de Marey na época dos 

seus estudos com a cronofotografia, vislumbrou-se uma outra técnica para a realização de 

imagens em movimento. Ele era fotógrafo e, assim como Marey, realizava estudos sobre os 

movimentos dos animais. Então, teria sido contratado pelo governador da Califórnia, 

Leiland Stanford, que havia apostado que o cavalo, ao correr, tirava as quatro patas do 

chão. O inglês Muybridge conseguiu uma série de fotografias sobre o galope dos cavalos 

em 1878, com um conjunto de duas objetivas comandadas por um sistema elétrico. 

Depositou as primeiras patentes de seu método na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na 
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Alemanha e na França. Trechos das suas patentes estadunidenses US212.864 e US121.865, 

concedidas em 4 de março de 1879, descrevem sua invenção a seguir: 

 

 

A minha invenção se refere a um novo arranjo para expor as placas sensíveis de 
câmaras fotográficas, com a finalidade de tirar impressões instantâneas de objetos 
em movimento. Em uma aplicação simultânea de uma patente depositada por 
mim, eu descrevi e reivindiquei um arranjo para operar um dispositivo ou 
dispositivos para esse efeito, por meio de um circuito elétrico que foi estabelecido 
ou quebrado pelo objeto a ser fotografado enquanto passava em frente da câmera. 
Minha presente invenção refere-se a uma disposição em que o objeto em 
movimento é levado a operar o dispositivo simplesmente por meios mecânicos38 
(tradução nossa). 
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Figura 1 – Imagem reduzida da página 01 da patente US212.864 de Muybridge   
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Figura 2 – Imagem reduzida do desenho da patente US212.864 de Muybridge   

 

 

Minha invenção se refere ao ramo da fotografia conhecido como "fotografia 
instantânea" (...) O objetivo principal é tomar vistas fotográficas de cavalos se 
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movendo com velocidade, a fim de determinar a postura, posição e relação de seus 
membros em diferentes etapas de seus passos ou caminhada (...) A fim de ter 
várias vistas sucessivas, eu emprego uma série de câmeras e dispositivos em 
ligação com um único suporte de comprimento necessário. Neste caso, eu coloco 
as câmeras em intervalos regulares e faço um circuito separado e um dispositivo 
operacional para cada39(tradução nossa). 
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Figura 3 – Imagem reduzida da página 01 da patente US212.865 de Muybridge   
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Figura 4 – Imagem reduzida do desenho da patente US212.865 de Muybridge   
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Ressalta-se que Muybridge e Marey nem vislumbravam a possibilidade dos seus 

trabalhos se transformarem em uma forma de entretenimento. A princípio, um conhecia o 

trabalho do outro e os seus trabalhos possuíam cunho científico. Da mesma forma, Jules 

Janssen, astrônomo francês que, em 1874, havia inventado um revólver fotográfico para 

captar a passagem de Vênus diante do sol, que provavelmente serviu de base para o fuzil de 

Marey. 

Nota-se ainda que, nesse período, as patentes ainda estavam centradas no 

indivíduo, de forma que a linguagem apresentada nos documentos acima denota o emprego 

dos pronomes possessivos “meu invento”, “minha presente invenção” e descrevem uma 

experiência do inventor. Ou seja, neste período da história do cinema, as invenções 

tecnológicas partiam de inventores independentes com recursos próprios ou patrocinados 

por algum interessado em ter uma solução para um determinado problema, que fosse a 

curiosidade de saber se o cavalo tira as quatro patas do solo ao cavalgar40. Marey colocava 

as fotos no zootrópio para analisar os movimentos dos animais. Muybridge pintava as 

imagens em um disco de vidro e as colocava em uma lanterna mágica, a qual ele chamou 

de zoografiscópio, zoogiroscópio, zoopraxinoscópio e zoopraxiscópio, sucessivamente. Os 

próprios nomes das tecnologias indicam o caráter mais científico dos aparelhos, já que o 

prefixo de origem grega “zoo” significa animal. 

Outro inventor que contribuiu para o processo de visualização das imagens em 

movimento foi o francês Charles-Émile Reynaud, discípulo do abade Moigno, que o 

auxiliava preparando os dispositivos fotográficos desenhados a mão, para as conferências 

audiovisuais que o abade realizava. Baseado em invenções anteriores como o zootrópio de 

William George Horner e no taumatrópio de Peter Mark Roget, brinquedos famosos no 

século XIX, Reynaud depositou a patente do aparelho na França em 13 de novembro de 

1877, documento FR4244, e na Inglaterra, conforme documento GB187704244. Era o 

praxinoscópio que proporcionava a ilusão do movimento com o auxílio de espelhos móveis 

prismáticos, porque antes essas imagens tinham que ser vistas por meio de fendas 

intervaladas em um objeto circular (fenaquistiscópio). Reynaud expôs seu invento na 

“Exposição Universal de Paris” de 1878, onde obteve enorme sucesso41. O praxinoscópio42 
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era um aparelho simples, tendo em vista a tecnologia atual, e é explicado da seguinte 

maneira nesta patente de Reynaud: 

 

 

O objeto desta invenção é produzir a ilusão de movimento por meio de desenhos 
representando as fases sucessivas de uma ação. O mesmo fim foi atingido pelo 
instrumento conhecido como “fenaquistiscópio”; mas minha invenção difere deste 
tanto em termos de princípio como de aparelho, e é inteiramente novo. O princípio 
da minha invenção é baseado nas leis de reflexão de espelhos planos (...). 
A partir desta teoria, será evidente que se uma série e desenhos for colocada em 
torno do perímetro de um polígono regular de qualquer número de lados, e 
girarem juntos, ao redor do seu centro, eles serão vistos sucessivamente como 
naquele centro, se espelhos planos forem colocados em um polígono concêntrico 
de metade do diâmetro do anterior e acionado pelo mesmo movimento. 
Esta conhecida ilusão de ótica causará a impressão de que os desenhos pareçam 
pertencer a uma figura, e assim será fácil produzir a ilusão de animação 
representando nestes desenhos as fases sucessivas de qualquer ação dada 
(tradução nossa). 
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Figura 5 – Imagem reduzida da página 01 da patente GB187704244 de Reynaud  
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Figura 6 – Imagem reduzida do desenho da patente GB187704244 de Reynaud  
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Quando Reynaud explica no trecho acima destacado que “o mesmo fim foi 

atingido pelo instrumento conhecido como ‘fenaquistiscópio’ ; mas minha invenção difere 

deste tanto em termos de princípio como de aparelho, e é inteiramente novo”, fica evidente 

o objetivo de demonstrar o requisito legal da novidade da tecnologia em relação ao que já 

existe, ou é conhecido, além do progresso técnico que obteve, que se refere ao requisito 

legal da atividade inventiva, conforme descrito anteriormente no Capítulo 1 desta pesquisa. 

Em primeiro de dezembro de 1888, Reynaud criou o teatro óptico e foi a primeira 

vez que se empregou uma tira com perfurações em uma máquina de projeção de imagens, 

embora ainda uma tecnologia rudimentar em relação ao rolo de película. 

Em 1892, Reynaud assinou contrato para projetar suas pantomimas luminosas no 

“Gabinete Fantástico”, do Museu Grévin de Paris, e consta que os irmãos Lumière foram 

assisti-las e depois realizaram visitas à fábrica do praxinoscópio, inclusive citando-o na sua 

patente. 

No entanto, a projeção ainda não era boa porque a distância entre as fotos no filme 

não era perfeita, o que seria resolvido mais tarde com os novos sistemas de tração da 

película e perfuração do filme. 

Georges Demenÿ, fotógrafo e ginasta de origem húngara, assistente de Marey, 

inventou o fonoscópio, que, segundo descrição do documento de patente, dava a “ilusão do 

movimento das palavras e da fisionomia de uma pessoa falando”43, mas a tecnologia viria a 

ser suplantada pelo cronofotógrafo. Demenÿ desenvolveu com Marey o fotocronógrafo e 

depois o cronofotógrafo, que inaugurou em 1882 o novo método fotográfico. Com a 

câmera fotocronográfica obtiveram imagens fixadas em um filme de película celuloide e 

teriam criado os primórdios da técnica cinematográfica, realizando alguns filmes em 

parceria. Em 1881, Demenÿ havia ajudado Marey a estruturar o Station Physiologique, um 

espaço com subvenção municipal para realizarem experiências. Porém, conflitos de autoria 

começaram a ocorrer entre os dois inventores: Marey depositou nova patente da câmera 

cronofotográfica sem Demenÿ. Demenÿ depositou também sua própria patente sem Marey, 

sendo que este nunca aceitou o fato e tornou público seu descontentamento pela atitude de 

Demenÿ, que havia alterado, na sua concepção, minimamente a sua invenção44.  

Pode-se notar que, da mesma forma como Reynaud trabalhava com o Abade 

Moigno e Demenÿ era discípulo de Marey, estas relações eram constantes no meio 

científico. Ou seja, as invenções não surgiam de inventores que partiam do zero. 
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Geralmente, o nome do inventor que consta de uma patente, esconde o trabalho de outros 

inventores e grupos de pesquisa em parcerias que podiam envolver uma relação de 

emprego ou de patrocínio, como no caso de Muybridge, por exemplo, com o governador da 

Califórnia. No decorrer deste trabalho serão mencionados outros casos similares. O nome 

que consta da patente, então, dependia do renome e da relação de poder existente entre os 

inventores. Por isso, existiam conflitos entre os envolvidos no processo de 

desenvolvimento, quando o inventor subordinado desenvolvia a tecnologia e seu nome não 

constava da patente. 

Outra situação que é importante salientar é a importância da cópia autorizada ou 

não neste processo de desenvolvimento, pois havia um intercâmbio entre os inventores. 

Muitas vezes, eles se correspondiam ou visitavam os laboratório uns dos outros, e 

frequentavam as grandes exposições da época. Pode-se notar que as tecnologias 

cinematográficas começam a se espalhar a partir da Europa, muito devido às curtas 

distâncias territoriais entre os países europeus. E a partir dos EUA, que por questões 

culturais e de curta distância com colônias europeias na América, também tornou-se 

referência em técnicas cinematográficas. 

Entre 1882 e 1894, Marey, em conjunto com os trabalhos de Muybridge, são 

considerados os inventores de maior influência na técnica cinematográfica do final do 

século XIX, pelos seus trabalhos cronofotográficos. Dessa forma, a cronofotografia se 

espalhou pela Europa e outras formas e sistemas foram surgindo. Uma câmera 

cronofotográfica foi patenteada por León Guillaume Bouly, em 1892, à qual deu-se o nome 

de cinematógrafo, sendo a primeira vez que este termo foi utilizado no mundo das imagens 

em movimento. O alemão Ottomar Anschütz patenteou o eletrotaquiscópio em 1887, e o 

francês Louis Aimé Augustin Le Prince solicitou patente de uma câmera com lente única, 

realizando vários filmes com ela. 

É importante mencionar ainda George Eastman, por volta de 1884, que criou o 

rolo de filme para o cinema, e mais tarde, em 1888, fundaria a empresa Eastman Kodak. O 

inglês William Friese-Greene, em 1887, começa a fazer experimentos utilizando a 

celuloide em câmeras. Em 1889, ele obteve a patente da sua câmera cronofotográfica - a 

película celuloide havia sido patenteada em 1887, por Hannibal Goodwin, pastor norte-

americano, nos Estados Unidos, documento US61086145. Neste pedido de patente, nota-se 
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a descrição do estado da arte anterior ao desenvolvimento do invento como no trecho a 

seguir: 

 

O objeto do presente invento é principalmente proporcionar uma película 
transparente sensível melhor adaptada para fins fotográficos, especialmente ligada 
a câmeras de rolo. Até aqui, por um longo período, os filmes fotograficamente 
sensíveis foram apoiados em placas de vidro. Estes, quando transportados por 
turistas ou fotógrafos ao ar livre em suas viagens, têm sido uma fonte de muito 
inconveniente por causa de seu peso, volume e natureza frágil. Mais recentemente, 
a película sensível teve como suporte um papel em combinação com a gelatina e 
outras substâncias (tradução nossa). 
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Figura 7 – Imagem reduzida da página 01 da patente US610.861 de Goodwin  
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Figura 8 – Imagem reduzida do desenho da patente US610.861 de Goodwin   
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Até o momento do documento acima, a película era desenvolvida para servir aos 

equipamentos fotográficos, não havendo referência à filmagem ou à projeção de imagens 
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em movimento, como no trecho acima citado da patente de Goodwin, que descreve “uma 

película sensível transparente melhor adaptada para fins fotográficos”. 

Thomas Alva Edison teria tido conhecimento da máquina de Friese-Greene ao 

desenvolver o seu quinetoscópio. Os irmãos Lumière combinariam a cronofotografia e a 

projeção estudando o teatro óptico de Reynaud, as câmeras de Marey e o quinetoscópio de 

Edison, como será visto mais adiante46. 

Thomas Alva Edison é considerado por vários autores, especialmente nos Estados 

Unidos, o inventor do cinema no sentido de indústria. Ele é importante, mas como vimos, 

houve outros. O quinetoscópio continha um filme fotográfico de 35 mm que até hoje é 

utilizado e houve ainda muitos outros inventos de Edison para o cinema. Porém, o sentido 

de espetáculo popular já era conhecido com os trabalhos de Muybridge e o quinesígrafo do 

inglês Wordsworth Donisthorpe. Além disso, Edison desenvolveu o quinetoscópio e o 

quinetógrafo, projetos de 1888, logo após Marey ter anunciado o método cronofotográfico. 

Mais uma vez, torna-se clara a teia de relacionamentos existentes entre estes inventores que 

culminaria nos conflitos de patentes ocorridos nesta época. 

 

 

4.2 EDISON 
 

 

Em 1888, Edison já havia inventado o fonógrafo47, estava rico e comandava uma 

equipe de pesquisadores. Obteve ajuda especial de seu empregado, o escocês William 

Kennedy Laurie Dickson no quinetoscópio. No entanto, apesar do requerimento de Edison, 

não havia o protótipo da patente que comprovasse o seu funcionamento. Em mais um 

exemplo de relacionamento entre inventores, Edison junta o processo cronofotográfico de 

Marey à perfuração do filme de Reynaud. Em 1889, Edison visita a “Exposição Universal 

de Paris” ao lado de Marey que lá expunha o seu cronofotógrafo, e pôde conhecer 

tecnologias de outros inventores como Reynaud e os Lumière, também expositores do 

evento. No mesmo ano, Edison redige um novo pedido de patente sem nenhuma menção a 

Marey ou Reynaud. O quinetoscópio foi mostrado pela primeira vez nos seus laboratórios 

em 1891, em uma versão experimental. Ocorre que, muitas vezes, Edison divulgava que 

havia desenvolvido uma nova tecnologia e que a ideia era originalmente sua, mas nem 
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mesmo tinha um projeto. Solicitava a patente de forma abrangente, já que não tinha os 

detalhes, sem citar o estado da técnica anterior e seus inventores, para bloquear os 

desenvolvimentos de concorrentes. Em 1891, Edison havia depositado pedidos de patente 

do quinetoscópio e do quinetógrafo, mas o United States Patent and Trademark Office 

(USPTO) só aceitou o primeiro em 189348, e o segundo, em 189749. Seguem trechos de 

ambos, respectivamente: 

 

 

Aparelho para exibir fotografias de objetos em movimento 
A presente invenção refere-se a aparelhos para a utilização de fotografias que 
foram tiradas em sucessão rápida de um objeto em movimento, por meio do qual 
uma única composição é vista pelo olho, sendo que a referida imagem dá a 
impressão de que o objeto fotografado está em efetivo e natural movimento. O 
objeto da invenção é proporcionar um aparelho eficiente, adaptado para transmitir 
um grande número de imagens, rapidamente, perante o olho do observador, de 
modo regular, e a invenção consiste nas várias combinações de formas do 
aparelho, ou, além de suas partes, a seguir totalmente descritas e estabelecidas nas 
reivindicações (tradução nossa). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Imagem reduzida da página 01 da patente US493.428 de Edison   
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Figura 10 – Imagem reduzida do desenho da patente US493.428 de Edison   
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Câmera Quinefotográfica 
O objetivo que tenho em vista é produzir imagens que representam objetos em 
movimento. Ao longo de um período prolongado de ritmo que pode ser utilizado 
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para exibir uma cena incluindo os tais objetos em movimento, de uma maneira 
perfeita e natural, por meio de um aparelho de exibição adequado, tal como 
descrito em um pedido depositado simultaneamente com este Patente No. 493.426, 
datado de março de 1893. 
Eu descobri que é possível alcançar este fim por meio de fotografia. Eu consegui 
com uma única câmera e uma fita de filme tirar quarenta e seis fotos por segundo, 
cada uma com um tamanho de uma polegada, no sentido do comprimento da fita, 
e também têm sido capazes de manter a fita em repouso por nove décimos (...); 
mas eu não desejo limitar o âmbito da minha invenção a esta alta taxa de 
velocidade, nem a esta grande desproporção entre os períodos de descanso e os 
períodos de movimento, uma vez que com uma velocidade de trinta quadros por 
segundo, ou mesmo inferior, é suficiente, e quando é desejável tornar os períodos 
de repouso mais longos quanto possível do que os períodos de movimento, 
qualquer excesso de um dos períodos de descanso durante os períodos de 
movimento é vantajoso (tradução nossa). 
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Figura 11 – Imagem reduzida da página 01 da patente US589.168 de Edison   
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Figura 12– Imagem reduzida do desenho 01 da patente US589.168 de Edison   
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Figura 13– Imagem reduzida do desenho 03 da patente US589.168 de Edison   
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O trecho do pedido da câmera quinetográfica acima faz referência ao pedido do 

quinetoscópio cujo nome do equipamento no documento é “aparato para exibição de 

fotografias de objetos em movimento” - Patente N o. 493.426 – dizendo que as duas estão 

relacionadas. Estas duas patentes serão objeto de conflito judicial com a 

Mutoscope/Biograph e outras empresas, como se verá mais adiante. Um dos motivos é 

justamente a tentativa de Edison de deixá-las muito amplas, impedindo que outros 

equipamentos similares fossem utilizados, como no trecho: “mas eu não desejo limitar o 

âmbito da minha invenção a esta alta taxa de velocidade, nem a esta grande desproporção 

entre os períodos de descanso e os períodos de movimento uma vez que com uma 

velocidade de trinta quadros por segundo, ou mesmo inferior é suficiente”, conforme citado 

em trecho acima apresentado. 

Persistia, no entanto, o problema da projeção para Edison. Reynaud resolveria essa 

questão com o teatro óptico. Em 1892, Edison teria publicado seu primeiro filme, mas 

queria explorar o invento individualmente como máquina a tostão, nem cogitando em 

projeção. Edison ficou muito conhecido pelo seu perfil empreendedor – às vezes de caráter 

duvidoso, como acima mencionado – por, além de possuir inúmeras patentes em diversas 

áreas do conhecimento, vislumbrar as possibilidades de negócios com as invenções e tirar o 

máximo de lucro delas. 

Em 1893, Edison constituiu um estúdio de produção de filmes, o Black Maria 

Studios, considerado o primeiro estúdio americano e, em 1894, já dispunha de uma série de 

quinetoscópios, além da Edison Manufacturing Company, comandada na época por 

William E. Gilmore. Gilmore criou um departamento para a transferência dos direitos de 

exploração dos filmes, inicialmente sem exclusividade, a várias empresas. No entanto, 

como o negócio começou a se espalhar sem controle, optaram por um regime de 

exclusividade com algumas empresas. Uma delas foi a Kinetoscope Company, dirigida por 

Norman Raff e Frank Gammon, para os EUA e o Canadá, sendo que esta empresa podia 

vender os filmes para terceiros, em regime de concessão, ou explorá-los diretamente, 

proporcionando a exibição dos filmes50. Outra, foi a Kinetoscope Exhibition Company, de 

Otway Latham, Grey Latham, Samuel Tilden e Enoch Rector. Na Inglaterra, a Continental 

Commerce Company, de Franck Z. Maguire e Joseph D. Baucus. 

Porém, como não requereu patentes na Europa, Edison foi amplamente copiado. 

Em 1894, o quinetoscópio foi para Paris levado pelos gregos Georges Georgiades e George 
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Trajides, empregados dos Holland Brothers, também concessionários de Edison nos 

Estados Unidos, que exploraram o quinetoscópio em Londres sem a autorização de Edison. 

William Robert Paul construiu cópias para a França e a Inglaterra. Consta que também 

havia sido este quem construiu as primeiras cópias para seus clientes gregos. 

Em 1894, surge o primeiro Kinetoscope Parlor, em Nova Iorque, para exibir 

filmes de 15 segundos a um minuto individualmente, produzidos no Black Maria Studios 

de Edison, sobre temas variados como jogos, lutas de boxe, dançarinos e vaudevile. Em um 

primeiro momento, Edison não queria realizar projeções públicas em tela grande porque 

imaginava lucrar mais com a projeção individualizada, que entraria em decadência a partir 

de 1896. Como será demonstrado adiante, esta foi uma falha de Edison, já que com as 

primeiras exibições ao público em Paris e em outros lugares da Europa, ocorre a 

disseminação da nova forma de entretenimento, agora para projeção ao público. 

Este momento parece crucial no que tange ao surgimento da indústria 

cinematográfica de massa, pois como Edison começa a perder espaço para as exibições 

públicas, nas quais não havia investido desde a invenção do seu quinetoscópio, resolve 

investir nos processos judiciais para deter os produtores independentes. 

 

 

4.3 PRIMEIRAS EMPRESAS FRANCESAS 

 

 

Na França de 1894-1895, os concessionários de Edison eram os irmãos Werner, 

que realizavam a exploração comercial por meio da empresa Irmãos Werner e Cia., 

oferecendo “aparelhos autênticos”. Mas Eugène Werner parece ter aprendido com Edison, 

quando chegou a requerer uma patente de um quinetoscópio pirata sem citar Edison. 

Porém, como ele exigia grande consumo de energia elétrica e só uma pessoa podia utilizá-

lo por vez, tornou-se caro, além de enfrentar grande concorrência na França dos aparelhos 

que vinham de outros países e especialmente de Charles Pathé, que  vendia  cópias  

inglesas  (feitas  por  William  Robert  Paul)  do  quinetoscópio  de Edison51. 

As tecnologias de Edison passaram a inspirar vários inventores europeus tanto 

para aperfeiçoamentos inovadores, como para a simples cópia.  

Pathé inicia suas atividades no mundo dos negócios após conhecer os aparelhos de 

Edison vendidos pelos seus concessionários na França. Começa, então, a comercializar 

estes aparelhos, mas logo passa à produção e à locação dos filmes. Em 1897, funda a Pathé 
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Frères, com seu irmão Émile, para a produção, distribuição e exploração de filmes, 

expandindo para os EUA e o resto da Europa.  

Em 1895, surgem os aparelhos do francês Henri Joseph Joly, sendo um deles o 

pedido GB189621381, inspirado nos aparelhos de Edison e explorados em parceria com a 

Pathé, inclusive citando o quinetoscópio, como pode-se observar abaixo um trecho desta 

patente depositada na Grã-Bretanha (que também foi solicitada na França)52: 

 

 
Um Aparato para obter série de Fotografias e Objetos em Movimento, para 
observar e projetar tais fotografias 
O objeto desta invenção é uma câmera, descrita como uma câmera 
cronofotográfica, já que ela permite um grande número de fotografias para serem 
tiradas em um determinado tempo, todas as vistas sendo obtidas igualmente 
limpas e claras; o aparato aperfeiçoado sendo, além disso, adaptado para servir 
como quinetoscópio para projeções em movimento. 
O aparato substancialmente consiste em uma caixa de madeira dentro da qual são 
dispostos dois suportes de metal adaptados para comportar as partes do 
mecanismo doravante descrito (tradução nossa). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Imagem reduzida da página 01 da patente GB21.381 de Joly   
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Figura 15 – Imagem reduzida do desenho da patente GB21.381 de Joly   
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Charles Pathé patrocinou Joly - mais um caso de cooperação ou subordinação no 

desenvolvimento das tecnologias cinematográficas - no aperfeiçoamento do quinetógrafo 

de Edison. Em seguida, Pathé, desconfiado de seu sócio Joly, rompe com ele que teria se 

associado a Ernest Normandin, em 1900, para o desenvolvimento de aparelhos precursores 
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do cinema sonoro, e fica com seu aparelho sem compensá-lo, para salvar-se das dívidas 

com processos judiciais. Em 1899, uma das lojas dos Werner (que eram concessionários de 

Edison na França) se transforma na “Companhia Geral dos Cinematógrafos, Fonógrafos e 

Películas Sociedade Anônima”, criada por Claude Louis Grivolas e Charles Pathé (empresa 

que desde 1897 substituiu a Pathé Frères)53. Aparentemente, as relações anteriores de 

Edison com os irmãos Werner, influenciaram a relação destes com Charles Pathé, e entre 

Edison e Pathé, tendo em vista que mais tarde a empresa de Pathé seria uma das únicas no 

exterior que fariam parte da Motion Pictures Patents Company (MPPC, conglomerado de 

Edison).  

Outra grande empresa formada nesta época foi a empresa de Leon Gaumont. 

Gaumont, após comprar a companhia de fotografias em que trabalhava, funda em 1895, em 

parceria com outros sócios, entre eles, Gustave Eiffel, a empresa L. Gaumont et Cie., que 

sobrevive até os dias de hoje, assim como a Pathé.  

Em outro exemplo de cooperação, neste caso já com caráter de negócio, e que 

também não acabaria bem, Demenÿ licenciou sua tecnologia em 1895 a Leon Gaumont, 

cujas películas eram fornecidas pela empresa europeia Blair Camera Company, da qual 

George William De Bedts era representante na França. 

Gaumont registrou as duas marcas que designariam os aparelhos de Demenÿ: 

bioscópio, para o fonoscópio, e biógrafo, para o cronofotógrafo. Mas Gaumont, que 

desejava a comercialização de um aparelho de projeção, afastou-se de Demenÿ. Houve 

problemas de patentes entre Demenÿ e Joly na comercialização das câmeras reversíveis. 

Então Gaumont se separa de Demenÿ, assim como Pathé havia feito com Joly. 

Pode-se notar que quanto mais o negócio baseado nas tecnologias avançava, foi 

crescendo o grau de formalização das parcerias, assim como das respectivas consequências 

dos conflitos entre inventores. Neste momento, as relações não ocorrem mais somente 

entre inventores pessoas físicas, mas entre empresas, ou entre empresas e inventores. 

Antes, as cópias ocorriam indiscriminadamente, sem que os conflitos se transformassem 

em processos judiciais, somente em raras situações. Ou seja, o grau de desenvolvimento 

das tecnologias corria paralelamente ao desenvolvimento das relações contratuais e 

empresariais do cenário capitalista industrial.  

 

 

 

4.3.1 Irmãos Lumière 
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Os irmãos Lumière também já vinham projetando filmes com seu cinematógrafo 

em sessões privadas. A sociedade Antoine Lumière et Ses Fils já havia deixado os Lumière 

ricos com a venda de material fotográfico, especialmente as chapas fotográficas 

instantâneas. Consta que, em 1894, um dos irmãos Lumière, Louis, teria visitado o 

laboratório de Demenÿ, mas não teria visto seu aparelho. O nome cinematógrafo, que foi 

utilizado pela primeira vez por Bouly, em 1892, não consta da patente de Louis Lumière, 

de 1895, mas prevaleceu depois como nome de uso comum54. Segundo Mannoni55, a 

história do cinematógrafo Lumière é bastante nebulosa. Os Lumière teriam visto o 

quinetoscópio na loja dos irmãos Werner (concessionários de Edison na França) e 

começaram a trabalhar para aperfeiçoá-lo, sendo que esta tecnologia teria influenciado 

significativamente a tecnologia dos Lumière. Foram os irmãos que solucionaram de forma 

completa o problema da projeção cronofotográfica, mas geralmente este fato é exagerado, 

especialmente pela historiografia francesa, já que não inventaram a indústria 

cinematográfica e teriam tido pouca influência no desenvolvimento do projetor nos Estados 

Unidos. A patente Lumière FR 242.032 de 13/02/1895, e modificações, servia como 

copiadora e projetor. Abaixo um trecho do pedido de patente depositado nos EUA 

US579.88256, de 06 de setembro de 1895, indicando os diversos pedidos relacionados a ele 

depositados nos outros países: 

 

 
A invenção foi patenteada na França, em 13 de fevereiro de 1895, No. 245.032; na 
Inglaterra, em 10 de dezembro de 1895, No. 7187; na Alemanha, em 08 de janeiro 
de 1896, No. 811.722; na Áustria, em 18 de abril de 1895, No. 2.808; na Bélgica, 
em 4 de abril de 1895, No. 114.911; na Espanha, em 15 de abril de 1895, No. 
17.295; na Itália, em 15 de abril de 1895, na Suíça, provisória, em 6 de abril de 
1895 e definitiva, em 11 de junho de 1896, No. 10.034; na Hungria, em 09 de 
março de 1896, No. 5.855; no Luxemburgo, em 02 de março de 1896, No. 2461; e 
na Noruega, em 07 de março de 1896, No. 5.003. 
O aparelho pode ser utilizado para as seguintes finalidades: 
Em primeiro lugar, para a produção de imagens em negativo sobre uma fita (...) de 
filme ou de papel transparente e sensibilizados com bordos perfurados, como já 
foi explicado. (...) 
Em segundo lugar, o mesmo aparelho pode servir também para fazer provas 
positivas. 
Em terceiro lugar, o aparelho serve, para permitir a projeção das imagens positivos 
produzidas sobre a fita (...) durante a operação precedente (tradução nossa). 
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Figura 16 – Imagem reduzida da página 01 da patente US579.882 dos Lumiére   
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Figura 17 – Imagem reduzida do desenho da patente US579.882 dos Lumiére   

 

 

 

 

 

 

O próprio pedido acima já apresenta a versatilidade do aparelho que juntava as três 

funções: filmagem, obtenção de cópias positivas e projeção, o que não existia antes no 
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mercado. Além disso, por ser portátil, a princípio podia ser utilizado por qualquer pessoa, o 

que conferia um diferencial importante em relação ao que já existia no estado da técnica. 

A primeira sessão dos Lumière ocorreu em 22 de março de 1895 “La Sortie des 

Usines Lumière” para um público seleto. Também no caso dos Lumière, pode-se constatar 

que eles, como inventores posteriores, inspiraram-se ou partiram de tecnologias já 

existentes. O inventor francês Jules Carpentier que estava presente nesta sessão requereu 

uma patente, pouco tempo depois, de uma tecnologia que chamou de cinégrafo, 

FR246.246, em 30/03/1895, à qual se seguiram vários outros equipamentos em várias 

partes da Europa. Jules Carpentier trabalhou com Louis Lumière, finalizando as 

modificações nos seus aparelhos, mas não se sabe ao certo se a primeira série de aparelhos 

e outra, de 200, seriam comercializadas amplamente ou apenas pelos concessionários da 

empresa dos Lumière.  

O pai, Antoine Lumière, queria uma projeção pública ao contrário dos filhos, e 

eles acabaram optando por manter exclusividade do seu aparelho que era licenciado aos 

concessionários. Mas, dessa forma, acabam perdendo mercado já que o cinematógrafo não 

estava à venda e os concorrentes tiveram que contornar esta patente criando novos 

aparelhos, fazendo com que os Lumière entrassem em decadência em 189657. Quando eles 

resolvem liberar, em 1897, a comercialização do cinematógrafo, já havia várias outras 

opções de máquinas no mercado. Por isso, pode-se questionar se realmente manter a 

exclusividade da tecnologia é melhor para o seu proprietário. 

É importante lembrar que a projeção dos Lumière não foi a primeira. Em 25 de 

agosto de 1895, na Alemanha, Max Skladanowsky, cuja família tinha tradição na lanterna 

mágica, organizou a primeira projeção pública pagante em Berlim, apenas um mês antes da 

projeção dos irmãos Lumière. O alemão havia requerido patente do seu bioscópio na 

Alemanha, em 1º. de novembro de 1895.  

Com a formação das primeiras grandes empresas pelos mais poderosos: Pathé, 

Gaumont e Lumière, os inventores patrocinados são geralmente negligenciados pela 

historiografia. Segundo Mannoni (2003), Demenÿ foi subestimado pela história por não 

saber transformar em negócio suas invenções, ofuscado por Marey e os Lumière, 

celebrados como os inventores da projeção cronofotográfica na Europa. Da mesma forma, 

De Bedts, que em 1896 patenteou outros aparelhos cinematógrafos, também parece ter sido 

subestimado em relação aos Lumière. Ele foi um dos primeiros fabricantes da câmera 

reversível de 35 mm no mercado francês e fundador da primeira companhia 

cinematográfica francesa em 1896, a Société G. De Bedts et Cie,. para explorar os seus 

aparelhos e as películas da Blair Camera Company nos EUA e na Europa, fechando em 
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1898, engolido pelos grandes financistas como Pathé e Gaumont58. O mesmo ocorreu com 

Jules Carpentier e Henri Joly, cujas influências no mundo do cinema são frequentemente 

esquecidas e ofuscadas, respectivamente pelos Lumière e pela Pathé. 

 

 

4.4 PRIMEIRAS EMPRESAS NOS EUA 

 

 

Voltando aos EUA, também ocorriam projeções cronofotográficas com 

tecnologias distintas das dos irmãos Lumière. Em 1894, a Kinetoscope Exhibition 

Company,  comandada  pelos  irmãos  Latham,  que  explorava  a  invenção  de  Edison, 

aumentaram o comprimento dos filmes deste e reduziram a velocidade das imagens para 30 

segundos (eram 40 antes). Filmaram no Black Maria Studios uma luta de boxe e vendiam 

um round por aparelho numa sequência de seis, cada qual por um níquel e ganharam muito 

dinheiro59. 

Em 1894, com o apoio de William Dickson e Eugène Lauste, francês que também 

havia trabalhado na Edison Studios, inclusive no quinetoscópio, os irmãos Latham 

desenvolvem um aparelho para projeção chamado de panoptikon e depois de eidoloscópio, 

cujo primeiro filme foi exibido apenas um mês após a sessão dos Lumière, suscitando a 

fúria de Edison. Fundaram a Eidoloscopy Company, primeira empresa a explorar a 

projeção comercial de filmes. Esta empresa também seria responsável pela invenção da 

tecnologia conhecida como Latham loop
60. 

Thomas Armat e Charles Jenkins, com patrocínio de Edward F. Murphy da 

Columbia Phonograph Company, desenvolvem um projetor em 1895 que chamaram de 

projetor fantoscópio, pedido depositado em 26 de agosto de US586.95361. 

 

 
Esta invenção refere-se a um aparelho para exibir imagens, de modo a produzir a 
aparência de objetos em movimento; 
(...) Um outro objetivo consiste em proporcionar meios para conseguir o 
deslocamento de uma imagem e a substituição de uma outra no seu lugar em um 
intervalo de tempo menor que o intervalo de iluminação e exposição da imagem, 
de modo a fazer com que o intervalo de iluminação predomine e torne o ato ou 
efeito de uma mudança imperceptíveis ao olho. (...)  
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No caso do nosso invento, as condições são bastante diferentes e os resultados 
produzidos são, portanto, mais satisfatórios e superiores a qualquer coisa do tipo 
até então obtido, pela razão de que a imagem é mantida um tempo muito mais 
longo do que é necessário para removê-la e substituí-la por outra, prolongando 
assim o período de iluminação significativamente em comparação com o período 
de interrupção ou mudança, e não há obstrução da luz pela interposição de um 
obturador ou substância opaca em toda a sua trajetória, de modo que a impressão 
da imagem na visão é muito mais longa e mais permanente do que a distorção ou 
o efeito de sombra incidente no seu movimento (...) (tradução nossa). 
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Figura 18 – Imagem reduzida da página 01 da patente US586.953 de Jenkins e Armat   
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Figura 19 – Imagem reduzida do desenho da patente US586.953 de Jenkins e Armat   
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Nota-se que no invento acima há uma preocupação em superar problemas da 

técnica existente causados pela interferência de borrões e sombras na tela. 

Mais tarde, copiariam o cronofotógrafo de Demenÿ62. Em 1896, eles venderam a 

tecnologia para a empresa Kinetoscope Company de Norman Graff e Frank Gammon, sob 

a condição de não aparecerem mais como inventores. A partir de então, a invenção passou 

a ser chamada de vitascópio, com pedido somente em nome de Armat, US673.99263, de 19 

de fevereiro de 1896, vendida como a mais recente invenção de Edison. 

 

 
Esta invenção se refere a um aparelho para exibir imagens, mas mais 
particularmente ao tipo de imagem que confere ao olho a impressão de objetos em 
movimento. 
(...) Outro objetivo desta invenção é proporcionar meios pelos quais uma fita 
contínua ou sem fim ou filme, que serve de suporte para as imagens, deve ser 
operada de forma a colocar as imagens sucessivamente em posição para 
reprodução, sem causar dano por tensão desnecessária e sem bater e ranger (...) 
(tradução nossa). 
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Figura 20 – Imagem reduzida 

 
 
 
 

 

Imagem reduzida da página 01 da patente US673.992 de Armat  
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de Armat   

 



 

 
 

Figura 21 – Imagem reduzida do desenho da patente US673.992 de Armat  
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Imagem reduzida do desenho da patente US673.992 de Armat   

 



 

Dessa forma, os aparelhos vão sendo aperfeiç

imagem projetada. 

Em  seguida,  Dickson  e  Herman  Casler,  que

quando Dickson estava no 

aperfeiçoamento do quinetoscópio de Edison. Casler, em 1894, requereu patentes somente 

em seu nome e Edison protestava que infringia suas patentes, mas havia diferenças que 

permitiram que continuasse utilizando.

Em 1895, Casler e Dickson, com Elias Koopman e Harry Marvin fundaram a

American Mutoscope Company

suplantou o vitascópio Edison e o cinematógrafo Lumière. Dessa forma, o nome da 

empresa foi mudado para 

para Biograph Company. Esta empresa seria a grande concorrente de Edison nos EUA, até, 

após longos conflitos judiciais, aderir à 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dessa forma, os aparelhos vão sendo aperfeiçoados para melhorar a qualidade

Em  seguida,  Dickson  e  Herman  Casler,  que  já  haviam trabalhado  juntos 

quando Dickson estava no Black Maria Studios, criaram o mutoscópio, um 

aperfeiçoamento do quinetoscópio de Edison. Casler, em 1894, requereu patentes somente 

me e Edison protestava que infringia suas patentes, mas havia diferenças que 

permitiram que continuasse utilizando. 

Em 1895, Casler e Dickson, com Elias Koopman e Harry Marvin fundaram a

American Mutoscope Company, de onde surgiu o biógrafo em 1896, aparel

suplantou o vitascópio Edison e o cinematógrafo Lumière. Dessa forma, o nome da 

empresa foi mudado para American Mutoscope and Biograph Company

. Esta empresa seria a grande concorrente de Edison nos EUA, até, 

ós longos conflitos judiciais, aderir à Motion Pictures Patents Company
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oados para melhorar a qualidade da 

já  haviam trabalhado  juntos 

, criaram o mutoscópio, um 

aperfeiçoamento do quinetoscópio de Edison. Casler, em 1894, requereu patentes somente 

me e Edison protestava que infringia suas patentes, mas havia diferenças que 

Em 1895, Casler e Dickson, com Elias Koopman e Harry Marvin fundaram a 

, de onde surgiu o biógrafo em 1896, aparelho que 

suplantou o vitascópio Edison e o cinematógrafo Lumière. Dessa forma, o nome da 

American Mutoscope and Biograph Company, depois somente 

. Esta empresa seria a grande concorrente de Edison nos EUA, até, 

Company. 
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5 O INÍCIO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

 

Como apresentado no capítulo anterior, as tecnologias que possibilitaram a 

filmagem e a projeção surgiram no final do século XIX, a partir de inventores e parcerias 

esparsas, originadas principalmente da Europa e dos EUA. De 1896 em diante, estas 

tecnologias já haviam sido espalhadas pela Ásia, África, América Central e do Sul, e 

Oceania. 

Pode-se dizer que há um certo conflito entre os autores franceses e americanos 

quanto ao pioneirismo dos dois países no desenvolvimento da indústria cinematográfica no 

final do século XIX e início do XX. Os franceses advogam por seu país, alegando que a 

guerra de patentes entabulada por Edison e seus concorrentes, no período de 1897 a 1907, 

foi responsável por retardar o desenvolvimento da indústria americana. Os americanos 

alegam que, a despeito destas perturbações, foram as empreitadas de Edison que basearam 

os diversos modelos econômicos do cinema. O fato é que a França e os EUA ocupavam 

posições de destaque no mundo tanto em termos de tecnologia, como em termos de 

indústria cinematográfica, como pode-se notar a partir dos documentos de patentes 

analisados. 

É importante destacar que há diferenças no desenvolvimento da indústria 

cinematográfica nos EUA e na França, como, por exemplo, a distinção entre os conceitos 

de patentes dos dois países64. Na França, a definição de patente era mais restritiva, já que 

seu objeto tinha que ter aplicação industrial, não comportando descrições abrangentes, 

teóricas e de princípios que pudessem incluir tecnologias ainda não concretizáveis ou que 

poderiam surgir no futuro. Já no caso dos EUA, o conceito de patente era mais amplo, 

importando o conjunto das reivindicações formuladas pelo inventor, sendo que este devia 

tentar tornar a patente a mais abrangente possível, de forma a inviabilizar futuros pedidos 

na mesma linha tecnológica. Havia um exame de mérito da patente, sendo que nesta fase os 

advogados podiam protelar muito o resultado deste exame, interpondo subsídios que 

provassem ou que defendessem a novidade da tecnologia. Além disso, na França, a 

interpretação do que era considerado domínio público era muito mais ampla que nos EUA. 

Por exemplo, uma tecnologia como o cinematógrafo tinha que ter essencialmente alguma 

diferença em termos de progresso técnico em relação às tecnologias de Marey e de outros 

antecessores, que já haviam estabelecido os princípios básicos da produção de imagens em 
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00129216/document Acesso em: 16 de junho de 2016. 
 



75 

 

movimento, e, portanto, seus inventos já estavam em domínio público. Enquanto nos EUA, 

era possível, com uma patente, abranger toda a extensão do mercado. Essas diferenças 

influenciariam a “guerra de patentes” engendrada por Edison nos EUA. 

Reforçam a prevalência destes dois países, os estudos realizados por alguns 

autores sobre os primeiros modelos de indústria cinematográfica ou padrões que se 

estabeleceram no período em torno de 1895 e 1915. 

Mangolte65 realiza um estudo sobre os modelos econômicos preponderantes na 

história da indústria cinematográfica desde o seu início no final do século XIX. Este autor 

descreve então quatro modelos de negócio principais que são: a) de 1895 até 1897, o 

modelo de exploração exclusiva de Edison e dos Irmãos Lumière; b) de 1896 a 1907, o 

modelo de exploração não exclusiva, em que surge a separação entre o mercado de venda 

de aparelhos e de filmes (cópias positivas) a os exploradores independentes; c) de 1897 a 

1907, os modelos próprios da “guerra de patentes” nos EUA, capitaneado por Edison; e d) 

após 1907, o modelo de locação/distribuição de filmes, que se torna dominante, ao interpor 

o distribuidor entre os produtores e os exibidores. 

Já Costa66 prefere dividir este período inicial do cinema em duas fases principais: 

uma primeira, de 1894 até 1906-1907, que corresponde à prevalência do “cinema de 

atrações", abrangendo a exibição privada de filmes, a exibição em cafés e vaudeviles até a 

explosão dos nickelodeons
67 e do aumento da demanda por filmes de ficção; a segunda vai 

de 1906 até 1913-1915, chamada de "período de transição", quando começam a se 

estruturar narrativas cinematográficas e ocorre o estabelecimento de uma linguagem 

própria, em que a atividade se organiza em moldes industriais.  

No entanto, é possível depreender do conjunto das fontes e da bibliografia sobre o 

tema deste trabalho alguns pontos principais: além da centralização das origens da indústria 

do cinema nos territórios francês e estadunidense, a importância da disponibilidade das 

tecnologias permeadas por direitos de patentes e das transformações econômicas, sociais, 

políticas e culturais da modernidade, sendo que a própria questão das patentes advém deste 

contexto do mundo moderno. Assim, os primeiros modelos de negócios da indústria 

cinematográfica emergem do estabelecimento de uma economia industrial e de grandes 

empreendedores como Edison e os Lumière, o surgimento de novas tecnologias em 

diversas áreas, o processo de urbanização, o fortalecimento da imprensa e disseminação 

das informações pelos meios de comunicação, e a ascensão da cultura de massa. 
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Tentando contemplar as abordagens sobre a indústria cinematográfica pelos dois 

autores acima mencionados, e tendo como foco a questão da diferença entre os sistemas de 

patentes na França e nos EUA, optou-se por dividir o período que começa em 1894 até 

1915 em duas fases principais. A primeira fase contempla o período de 1894 a 1905, 

quando a tecnologia ainda tem papel essencial na organização desta indústria, e a segunda, 

de 1905, com a explosão dos nickelodeons a 1915, quando há a condenação da Motion 

Pictures Patents Company por prática anticoncorrencial. 

Esta periodização está baseada no fato de que a extensão dos direitos de patente, 

bem como as formas de operacionalização destes direitos, mediante processos judiciais ou 

pela inserção no modelo de negócios, acabam determinando os caminhos da indústria 

cinematográfica, freando ou fazendo avançar o sistema técnico e consequentemente o 

mercado e a indústria. 

 

 

5.1 DE 1894 A 1905 

 

 

Partindo-se de 1894, o cinema como negócio começa a se organizar com Edison e 

os seus aparelhos: o quinetoscópio, para a exibição privada, por meio do qual era possível 

assistir a pequenos comprimentos de tiras de filmes diversos como danças, animais 

amestrados, gags, inserindo-se apenas uma moeda; e o quinetógrafo, que era a câmera que 

realizava os filmes68. Este era o modelo que Mangolte classifica como de exploração 

exclusiva69, no período de 1895 e 1897, baseado nas técnicas cobertas pelo segredo ou 

pelas patentes. Esta dinâmica constitui um sistema integrado desde a produção ou posse 

dos aparelhos e dos filmes à organização do espetáculo, diretamente ou por meio de 

concessões a exploradores independentes. Assim, a obtenção de patentes, a capacidade 

para a produção de dispositivos ou a sua posse são fatores decisivos neste mercado. Este 

sistema de propriedade exclusiva da tecnologia temporariamente favoreceu os inventores 

detentores do sistema técnico. Então, neste período inicial, pode-se dizer que a dependência 

da tecnologia era total, porque só havia negócio para quem detivesse os aparelhos, que 

também possibilitavam a realização dos filmes. 

A fabricação dos aparelhos e dos filmes era monopólio, nos EUA, da Edison 

Manufacturing Company (ex-Black Maria/Edison Studios) e Norman Raff e Frank 

Gammon eram os distribuidores exclusivos por meio da Kinetoscope Company. Esta 

empresa vendia os aparelhos e os filmes e podia conceder a terceiros direitos exclusivos de 
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exploração territorial. Em 1894, Raff e Gammon abrem o primeiro Kinetoscope Parlor 

com uma dezena de máquinas. Os Parlors eram salas que agrupavam todos os tipos de 

máquinas automáticas como o quinetoscópio e o fonógrafo. O quinetógrafo não podia ser 

visto nem vendido e rodava os filmes de Edison. Com os Parlors, eles conseguiram 

integrar a exploração dos filmes à exploração dos equipamentos, mas os filmes não eram 

projetados ainda. 

Pelo fato de Edison não ter depositado as patentes do quinetoscópio e do 

quinetógrafo na Europa, lá os seus concessionários vendiam seus aparelhos por grandes 

somas. Há controvérsias sobre a questão de Edison não ter depositado patentes de suas 

tecnologias na Europa. Ele teria justificado que queria economizar para outros 

investimentos, porém, de fato, Edison não ignorava que o sistema de patentes na Europa 

(similar ao da França) não permitiria que ele obtivesse patentes tão amplas que 

abrangessem todo o conjunto do mercado70. Dessa forma, as tecnologias de Edison 

entraram na Europa e começaram a se espalhar, bem como o seu sistema de exploração 

para exibição individual. Com o sucesso do negócio, surgiram muitas cópias dos seus 

produtos. William Robert Paul produziu suas contrafações na Inglaterra e, em Paris, 

Charles Pathé os vendia em paralelo a suas atividades de produção e venda de aparelhos e 

registros fotográficos. 

Até então, os únicos filmes disponíveis eram os fornecidos pelos concessionários 

de Edison. Por isso, surgiram várias iniciativas de desenvolver câmeras para produzir 

filmes para o quinetoscópio, e para desenvolver um projetor. Edison, por não ter 

desenvolvido um projetor, não podia responder à demanda daqueles que desejavam 

projetar filmes sobre uma tela para o público. Aparentemente, ele inclusive negligenciava 

este mercado de projeção ao público, pois achava que podia ganhar mais dinheiro com as 

exibições individuais. Dessa forma, Edison não foi o pioneiro quanto à projeção ao público 

dos filmes e mesmo suas tecnologias,  com o tempo, foram perdendo espaço para 

novas. Por exemplo, o quinetoscópio é suplantado pelo mutoscópio, que seria a tecnologia 

principal da American Mutoscope and Biograph Company (Mutoscope/Biograph), grande 

rival de Edison. 

Então, surge o cinematógrafo dos Lumière. Na França, no Grand Café, os Irmãos 

Lumière realizam o que ficou conhecida como a primeira projeção para um público 

pagante de um filme, em 28 de dezembro de 1895. Ocorre que, conforme mencionado 

anteriormente, em 1º de novembro de 1895, portanto antes da apresentação do 

cinematógrafo no Gran  Café,  os irmãos Max e Emil Skladanowsky fizeram uma exibição 

do seu sistema de projeção de filmes, o bioscópio, em Berlim71. Ou seja, os Lumière 
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ficaram conhecidos como os “inventores” do cinema, mas não foram responsáveis nem 

pela primeira projeção pública, nem pelo primeiro modelo de negócio (cunhado por 

Edison). Pode-se dizer que foram um dos primeiros a conceber um equipamento projetor, o 

cinematógrafo. O que não é pouco.  

O cinematógrafo surge do esforço destes empreendedores que vislumbraram um 

novo mercado e obtiveram sucesso no mundo inteiro por meio do marketing, ou seja, os 

Lumière estavam completamente inseridos no contexto da época, que exigia novos 

produtos para consumidores burgueses que frequentavam os cafés, mas também para uma 

nova classe de consumidores, que surgiria em seguida com o aumento da mão de obra 

industrial, especialmente nos EUA, o operariado, utilizando-se dos meios de comunicação 

e da publicidade para difundir seu produto. Dessa forma, o cinematógrafo se torna um meio 

de comunicação que carrega dimensões sociais e econômicas concretizando as 

características da modernidade72. Segundo Albera73, o cinematógrafo seria o sintoma dessa 

modernidade e dos efeitos dela sobre a organização da sociedade, representando a 

articulação entre o homem e a máquina, entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

homem, oferecendo “o modelo psíquico, psicológico, social do homem moderno, dando 

forma às reformulações do espaço e do tempo”. 

O sucesso do cinematógrafo devia-se ao seu design, mais leve e funcional, sendo 

que qualquer pessoa podia operá-lo e carregá-lo para filmar em ambientes diversos, mesmo 

porque não utilizava luz elétrica e era operado por manivela74. Além disso, com o 

cinematógrafo dos irmãos Lumière, configurou-se um modelo de negócio completo, era 

possível transportar o equipamento e filmar seus próprios filmes, desenvolver o negativo, 

uma cópia positiva e projetar75. Gradativamente, começa a haver a separação entre o 

mercado de aparelhos e o mercado de produções de filmes, rolos de películas e cópias 

negativas (cópias intermediárias para gerar cópias positivas para projeção) disponibilizadas 

por Eastman e os irmãos Lumière, que gerou a continuação do modelo de exclusividade76, 

um sistema integrado, composto pela produção dos aparelhos e dos filmes, aliado à 

projeção, inclusive cedendo os operadores das máquinas. Os produtores de aparelhos 

vendiam-nos para quem realizava a filmagem e estes cediam para a exploração 

independente ou, diretamente, da produção de aparelhos e filmes para a exploração 

independente. Aumenta a demanda por filmes, começam a surgir diversas empresas 
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produtoras independentes de filmes como a de Sigmund Lubin, a de William Nicholas 

Selig e a Vitagraph Studios nos EUA, além das empresas de Pathé, Gaumont e Mèliès, na 

França.  

Para tentar ganhar uma fatia maior de mercado, Edison, por meio da Kinetoscope 

Company, que distribuía seus produtos, Raff e Gammon compram os direitos de 

exploração da patente do projetor de Armat e Jenkins, divulgando-o com o nome de 

“Vitascópio Edison” e o comercializam pelo sistema de concessão exclusiva por um 

tempo. Porém, o resultado não foi satisfatório, muito porque o modelo de negócio dos 

Lumière já era adotado também por outras produtoras nos EUA. Mesmo com Edison 

produzindo seu próprio projetor, o projecting kinetoscope, os EUA já estavam dominados 

pelos Lumière, com seu modelo integrado que sobreviveu até a década seguinte. 

Nessa época, do final do século XIX, nos EUA, as projeções ocorriam em music 

halls e vaudeviles, que eram como teatros, onde a classe média bebia, conversava e assistia 

a filmes acompanhando os espetáculos tradicionais. Algumas empresas da época, 

concorrentes de Edison, como a Mutoscope/Biograph nos EUA, tinham um acordo com o 

Keith Orpheum Circuit, que agrupava uma série de music halls. Esta empresa adotava o 

modelo dos Lumière, que incluía a produção de serviço completo: filmes, aparelhos, e 

técnicos de projeção77.  

Ainda no âmbito do sistema de exclusividade, o que proliferou rapidamente na 

Europa foi a exploração itinerante, pois somente algumas cidades gozavam de salas de 

projeção para exibição permanente. Em Paris, antes de 1905, havia apenas três 

estabelecimentos que exibiam apenas cinema, na maioria exibições temporárias em cafés, 

teatros e salas paroquiais. Em torno de 1900, na França e na Inglaterra, existiam as feiras 

itinerantes que circulavam de cidade em cidade, sendo que o organizador da projeção 

transportava as salas desmontáveis, os aparelhos, os motores, o dínamo para produzir 

eletricidade, e o estoque de bobinas. Este aparato se inseria no modelo tradicional de 

espetáculos itinerantes de mágicos, peças teatrais, dioramas e fantasmagoria. Segundo 

Costa78, de 1894 a 1903, predominava o “cinema de atrações” ou de estratégia 

apresentativa, que tinha o objetivo de surpreender o espectador com filmes documentais e 

de atualidades, não contendo propriamente uma narrativa, que era construída pelo exibidor, 

organizador da ordem e do tempo das projeções. 
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Com a separação entre os mercados de aparelhos e de filmes, os produtores de 

filmes necessitavam dos aparelhos, dos profissionais e de um estúdio. A produção 

independente de filmes surgiu com a demanda dos exploradores de casas de espetáculo 

independentes. Na França, dominava Méliès. Sua marca Star Film, em 1897, possuía uma 

produtora que assegurava uma série de atividades como as cópias positivas, a coloração a 

mão e a perfuração de película. Mas em 1900, Pathé passa à frente e, mais tarde, Gaumont.  

Na Inglaterra, William Robert Paul deixa de lado os aparelhos e se dedica à 

produção de filmes. Ele distribuía também os filmes de outros produtores como Méliès no 

seu país. Desde 1896, a Pathé Frères realizava a produção e a distribuição de aparelhos 

fotográficos e dos aparelhos de William Robert Paul (da Inglaterra) e produzia seu próprio 

aparelho, o fotozootrópio. A Pathé associou-se inicialmente a Joly para garantir a provisão 

de filmes e para dispor de uma câmera, mas com o surgimento do cinematógrafo, rompe 

com Joly. Com o cinematógrafo e outros aparelhos, a produção de filmes e a venda de 

cópias positivas se firmam a partir de 1900. Com investimentos externos proporcionados 

pela rentabilidade do negócio, a Pathé fabricava os aparelhos e as cópias positivas. 

Produzia 200 aparelhos por ano para exploradores de casas de espetáculos e exportava 

filmes para o mundo, especialmente para os Estados Unidos, que estava sob a “guerra de 

patentes” de Edison79. A empresa francesa sobreviveu ao primeiro período, em que se 

estabeleceu como produtora e distribuidora de filmes, e dominou o mercado mundial de 

cinema até a Primeira Guerra Mundial. 

Como Edison e os irmãos Lumière detinham as tecnologias e não queriam 

disponibilizá-las, surgem adaptações e modificações dessas tecnologias em toda a Europa. 

Novos projetores, ou mesmo contrafações dos existentes, fazem com que a técnica se 

dissemine, gerando melhores produções. Ou seja, o modelo de exclusividade foi 

determinante para o surgimento de novas tecnologias, já que os concorrentes não podiam 

utilizar as tecnologias existentes.  

Tanto Edison, ao manter a exclusividade de seus equipamentos, como os Lumière, 

que mantiveram a exclusividade do cinematógrafo, perderam mercados, pois quando 

abriram seus produtos para venda livre já existiam muitos concorrentes. Edison, partiria 

para a “guerra de patentes” e os Lumière, em 1897, começam a vender livremente os 

aparelhos e, em 1898, param a produção de filmes e aparelhos. 

Depois de 1898, o sistema de exploração exclusiva começa a ser suplantado pelo 

de exploração não exclusiva. Nessa época, já havia cerca de 130 patentes de equipamentos 

cinematográficos na França, 50 na Inglaterra e 20 na Alemanha, sendo fácil encontrar no 
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mercado filmes produzidos por Méliès, Pathé e Gaumont, que realizariam a venda de 

cópias positivas até 190780. 

Com o maior acesso às tecnologias, o mercado estava composto por produtores de 

aparelhos e produtores de filmes, sendo que estes mercados começam a ser explorados 

separadamente. Por isso, começou a crescer a produção de cópias positivas e o 

desenvolvimento da exploração independente. Pathé e Gaumont são dois dos maiores 

conhecidos dessa época. Devido à qualidade e à maior complexidade narrativa de seus 

filmes, a Pathé conseguiu tirar dos exibidores o controle da edição dos espetáculos. Na 

abordagem de Costa, de 1903 a 1907, com o aumento da complexidade narrativa dos 

filmes, as atividades da indústria cinematográfica foram ficando mais especializadas, 

surgindo os profissionais de edição, de efeitos especiais, de figurino etc.81 

No modelo não exclusivo, diminui a importância da tecnologia e mesmo o seu 

preço, já que existiam mais opções disponíveis, pois para entrar no mercado, não era 

essencial ser fabricante do aparelho ou concessionário do fabricante. Mesmo assim, os 

grandes produtores, como Pathé e Gaumont, consideravam importante ter a propriedade de 

um bom aparelho coberto por patente. Por isso, Gaumont comprou de Demenÿ seus 

direitos de patente e colocou à venda o cronofotógrafo de 60 mm. Pathé comprou as 

patentes dos Lumière em 1902, e a Star Film, de Méliès, quando esta estava em 

decadência. Dessa forma, Charles Pathé começa a expandir seus negócios 

internacionalmente82. 

A partir de 1897, certamente em razão da perda de mercado pelas indústrias de 

Edison, por causa da proliferação de tecnologias substitutas e produtores independentes, 

seus advogados começam a acionar judicialmente os concorrentes para resguardar suas 

patentes. Na classificação de Mangolte (2009), este é o período da “guerra de patentes” que 

perdura de 1897 a 1907, com a formação do conglomerado Motion Pictures Patents 

Company, como será detalhado adiante. 

Neste modelo da “guerra das patentes”, a exploração não estava ligada ao 

investimento industrial ou comercial, mas baseado em títulos de propriedade ou direitos, 

que pretendia gerar valor sobre o negócio dos concorrentes. Edison queria que os 

concorrentes pagassem um preço pela licença sobre todos os aparelhos de projeção e de 

filmagem, e quem quisesse produzir os seus filmes deveria produzir seus negativos nas 

suas fábricas, de forma que só a sociedade de Edison pudesse fazer a edição e extrair 

cópias positivas. Assim, todos os licenciados deviam renunciar à produção de aparelhos e 

mesmo dos seus aperfeiçoamentos. Nos EUA, a Vitagraph Studios, por exemplo, que foi 

fundada em 1897, era a mais importante produtora em 1907 (seria comprada pela Warner 
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Brothers, em 1925) e pôde continuar produzindo filmes, mas os negativos eram comprados 

pela Edison Company, que assegurava a tiragem e a venda, retornando ao produtor 

licenciado um direito por cópia positiva vendida. Ocorre que os retornos não foram os 

esperados para Edison, que controlava o mercado dos aparelhos, mas dependia do mercado 

de filmes de outros produtores e estes lhe tomavam muitas receitas da exploração das 

positivas. Dessa forma, a Vitagraph acabava tendo o controle da produção escolhendo os 

filmes mais suscetíveis de darem certo no mercado. Assim, Edison firma um novo contrato 

com a Vitagraph, que aceita para evitar conflitos judiciais, entregando a ele direito a 10% 

sobre o retorno da exploração. Edison não estava mais conseguindo controlar o negócio. 

Nota-se que Edison levou a questão da exclusividade e da propriedade das 

tecnologias até as últimas consequências, mesmo já não podendo mais controlar o mercado 

como antes. Faz-se necessário aqui observar que esta rivalidade de Edison sobre as 

patentes, por meio de processos judiciais, surtiu efeito nos EUA, em razão da 

especificidade do sistema de patentes estadunidense, como apontado anteriormente. Por 

meio de advogados habilidosos, era possível interpor recursos ou subsídios em relação aos 

processos de patentes para tentar invalidá-las ou protelar a sua concessão. Por isso, a 

indústria cinematográfica dos EUA, no seu início, esteve muito ligada à dominação do 

mercado pela propriedade das tecnologias, configurando um mercado mais agressivo e 

excludente. Assim, alguns autores, como Mangolte e Costa, citados nesta pesquisa, dentre 

outros, entendem que este contexto teria atrasado o desenvolvimento da indústria 

cinematográfica estadunidense, especialmente no período de 1897 a 1907, quando 

ocorreram muitos conflitos judiciais. Foi neste período que Pathé e Gaumont começaram a 

dominar a indústria cinematográfica nos EUA.  

Somente em 1902, os Estados Unidos ganham a primeira sala dedicada 

exclusivamente ao cinema, o Electric Theatre, em Los Angeles. Seguiram-se outros em 

São Francisco, Chicago e Boston, e explode o negócio dos nickelodeons, que transformaria 

o cinema em uma forma de entretenimento de massa e em um negócio lucrativo, que daria 

origem a grandes empresas de distribuição e projeção de filmes. 

 

 
5.2 DE 1905 A 1915 

 

Esta fase é caracterizada pelo enfraquecimento do acesso à tecnologia como 

essencial ao sucesso do negócio. Muitos outros fatores serão acrescentados à dinâmica do 

cinema, que tornarão o negócio mais complexo e menos linear. Haverá neste momento 

outros atores envolvidos no processo como os distribuidores independentes e os exibidores 

independentes - donos de salas de cinema fora dos grandes circuitos de exibição das 
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grandes produtoras. As tecnologias e as técnicas narrativas já estão mais disseminadas, 

surgindo novas produtoras e as atividades já estão mais especializadas havendo maior 

oferta de profissionais no mercado83. Além disso, surgem novas leis para regulamentar a 

atividade. Os nickelodeons inauguram a segunda fase porque forçaram uma demanda de 

filmes de ficção e a reorganização da indústria - começa a haver a divisão entre produtores, 

distribuidores e exibidores - que se tornou mais hierarquizada e centralizada por conta da 

constituição de Associações de Produtores e Distribuidores nos EUA e na França, 

controladas pelas grandes empresas.  O objetivo dessas associações era a padronização e a 

reorganização total da indústria, sendo que os produtores só podiam fornecer aos 

exploradores que se comprometiam a retornar os filmes depois da projeção  sem exceção. 

  Então, ocorre a dominação dos pequenos produtores pelas empresas de 

distribuição que controlavam a maior parte das salas de cinema, pois os produtores 

independentes dependiam da distribuição e ficavam subjugados às grandes, como a Pathé e 

a empresa de Gaumont84. O que começa a ocorrer é que a tecnologia não é mais o elemento 

que controla os modelos de negócios, e sim os contratos entre empresas e as leis restritivas 

de mercado. 

O período que vai do ano de 1907 a 1913-15 no trabalho de Costa85 é chamado de 

“cinema de transição", em que ocorre a organização da indústria cinematográfica com 

especialização das várias etapas de produção e exibição, tornando-se uma mídia de massa, 

quando emergiria o modelo de locação e distribuição86.  

Voltando um pouco no tempo, nos EUA, por volta de 1905, surgem os 

nickelodeons. O público, formado em sua maior parte pelo operariado e os imigrantes, 

finalmente podia ter acesso a uma forma de entretenimento que havia começado em 

ambientes voltados para a classe média, como os cafés, os music halls e os vaudeviles. 

Surge o espetáculo cinematográfico como indústria propriamente dita, antes um negócio 

baseado em técnicas de certa forma artesanais em programações temporárias e itinerantes, 

torna-se permanente com o estabelecimento das salas de projeção. Assim, ocorre a 

transição para o modelo de locação e distribuição de filmes, que se divide entre a 

produção/locação, a distribuição (para as salas de cinema) e a exploração, fazendo 

desaparecer o mercado de cópias intermediário. Após 1907, prepondera o modelo de 

locação com o fim “da guerra de patentes” de Edison, nos Estados Unidos, com o 

nascimento da Motion Pictures Patents Company (MPPC) que só seria diluída em 1918. 
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A passagem para a locação na França foi comandada por Charles Pathé que, em 

1907, decide abandonar o sistema de venda de filmes e passa para a locação temporária 

com a distribuição exclusiva. Em seguida Gaumont, Méliès e outros passam para o mesmo 

sistema e ocorre o desaparecimento progressivo do cinema itinerante e o crescimento da 

demanda pela construção de salas de cinema até 1910. 

As estratégias dos advogados de Edison começam a não ter mais efeito diante da 

oferta de equipamentos em quantidade e qualidade. Em 1907, quando sai a decisão final do 

processo judicial entre Edison e a Mutoscope/Biograph, a patente desta empresa é 

considerada diferente da de Edison, em razão de utilizar o filme de 70mm e da alimentação 

por fricção. Foi então que se formou a Motion Pictures Patents Company, capitaneada pelo 

Edison Studios, formada pela Biograph Studios, Essanay Studios, Kalem Company, 

George Kleine Productions, Lubin Studios, Georges Méliès, Pathé, Selig  Studios  e  

Vitagraph  Studios,  com  a  distribuição  realizada  pela General Film Company. O 

objetivo era evitar os conflitos judiciais com Edison e controlar os pequenos 

independentes, além de eliminar os filmes estrangeiros das telas americanas com exceção 

de Pathê e Méliès. Assim, ninguém podia produzir e vender um filme nos Estados Unidos 

sem autorização da MPPC que recebia royalties dos produtores e dos distribuidores. Os 

direitos sobre os filmes foram incluídos nos preços das películas e a maioria dos locatários 

dos EUA concordou em pagar para receber por um ano o direito de receber e alugar filmes 

do cartel. Os exibidores também tinham que pagar uma taxa para uso dos seus projetores. 

Poucos, como Eastman, não aderiram ao acordo87. 

Por volta de 1908, com divisão do mercado entre produtores, distribuidores e 

exibidores, um grupo exclusivo de produtores e distribuidores formou a Film Services 

Association para padronizar as práticas de negócios e preços, e para melhorar a reputação 

do negócio em relação à baixa qualidade dos exibidores. Ao mesmo tempo, Edison e seus 

licenciados formaram a Associação dos Licenciados de Edison, com regras próprias e 

preços uniformes, e fizeram acordo de exclusividade com a Film Services Association. A 

Mutoscope/Biograph não quis entrar no negócio porque a sua patente havia sido 

considerada diferente da de Edison. Dessa forma, ela foi excluída dos negócios com a Film 

Services e formou a Associação dos Licenciados da Biograph, com um grande número de 

distribuidores especializados em filmes estrangeiros. Por isso, a indústria do cinema se 

tornou mais hierarquizada e centralizada. Nesta época, os filmes estrangeiros dominavam 

os Estados Unidos em razão dos conflitos patentários. Edison havia excluído os 

estrangeiros da sua Associação, mantendo apenas Pathé e Méliès. 

O sistema de locação cresceu muito em 1909 por meio de um Congresso dos 

Produtores em Paris, que torna o sistema de locação a regra. O produtor controlava a 
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projeção dos seus filmes, controlando por consequência a distribuição em função da 

aceitação do público, aumentando suas receitas por meio da imposição de uma taxa fixa 

proporcional ao desempenho mínimo esperado e a participação no lucro. Segundo 

Wallace88, um argumento para este sistema foi o direito de autor que passa a ser 

considerado do produtor, em detrimento das pessoas da equipe. Assim, a produtora 

controlava os direitos de imagem e de reprodução e representação como no sistema teatral, 

e o filme passa a ser considerado uma obra literária e artística. 

O problema estava com o locatário independente que era um intermediário entre o 

produtor e o distribuidor, oferecendo uma renovação constante, fácil e automática de 

filmes. A compra de um único filme era suficiente para fornecer para toda uma clientela, 

então o locatário vivia independentemente do produtor, acabando com o valor agregado 

que este havia investido no filme.  

A partir de 1909, a principal diferença entre a MPPC e os independentes era que 

estes não construíram um cartel, continuando a concorrer entre eles. A MPPC queria o 

monopólio. Em 1910, aparece a General Film Co., que era uma empresa que controlava 

toda a rede de negócios sob licença da MPPC. Somente a Greater New York Film Texting, 

de William Fox (que se tornaria a Fox Films) ficou independente temporariamente. A Film 

Co. pretendia a estandardização dos preços sem distinção por filme ou mesmo por salas de 

exibição, com preço por metragem de filme flat rate
89. Os produtores tinham apenas que 

garantir o abastecimento de filmes, independente de pesquisas de público ou produções 

mais elaboradas que poderiam custar mais caro, porque a política da Film Co. era de não 

aumentar o preço e deviam ter no máximo duas bobinas. Os independentes não se 

submetiam a essa lógica porque eles se alinharam para fazer face às perseguições jurídicas 

da MPPC. Eles seriam boicotados pelos produtores agrupados no cartel, buscando os 

filmes no exterior, investindo, em um segundo momento, na produção, o que faz surgir um 

sistema de integração vertical a partir da exploração. Mas para isso, eram necessários 

filmes virgens e aparelhos. Decidiram produzir a câmera Bianchi, da Columbia, em 1909, 

para prescindir das patentes de Edison, que não proporcionava um sistema perfeito, mas 

servia de cobertura para a utilização de outros equipamentos ilegais. Eles investiram, como 

a França, nas histórias e nos atores. Os independentes aumentam a duração dos filmes, 

práticas custosas, mas que recebia retornos, pois a programação dos independentes 

ultrapassava a MPPC em distribuição de títulos. Então, exploradores licenciados pararam 

de seguir as regras da MPPC e dividiram a programação entre independentes e licenciados. 

O modelo de integração vertical entre produtores dependia agora do acesso às salas de 
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exibição dos filmes, não passava mais pelo controle de patentes ou venda direta ao 

mercado, mas pela organização da distribuição. Mais tarde, por volta de 1920, quando o 

processo de integração faria da distribuição um prolongamento da produção, o importante 

será o controle das salas de primeira exclusividade. 

O sistema de distribuição e locação que permitiria a circulação entre salas, 

intercalando entre produtores, distribuidores e exibidores, faz surgir uma atividade nova 

com suas próprias taxas de gestão dos contratos e relações entre produtores e exploradores, 

com uma nova logística, que se organizará em torno de programas com ofertas agrupadas 

acompanhadas de publicidade. Dessa forma, a indústria cinematográfica voltaria a atingir 

um público mais elitizado. 

Foi assim que a indústria cinematográfica se estabeleceu e lançou as bases do 

negócio que perdura até hoje. A tecnologia ainda era central nesta época, mas devido a sua 

disseminação, todas as empresas passaram a ter acesso aos equipamentos e técnicas em 

maior ou menor grau. Com a queda da MPPC nos EUA, os exibidores, ou os detentores das 

salas de cinema, passam a ter o controle do mercado, ou seja, não mais os detentores das 

tecnologias de filmagem e projeção. As associações de produtores, distribuidores, e 

exibidores tiveram papel relevante na construção das normas e na padronização do 

mercado, formatando um negócio de massa. Surgiria o star system
90

 nos EUA e Hollywood 

seria o centro da indústria cinematográfica deste país. Ocorre a integração da produção, da 

distribuição e da exibição do negócio novamente em grandes conglomerados, como os que 

conhecemos até hoje como a MGM e a Fox. Pode-se notar que estas empresas têm como 

foco o cinema voltado para o grande público com distribuição maciça de suas obras nos 

principais cinemas das grandes cidades no mundo. Os filmes independentes, que não são 

produtos dos grandes conglomerados dos EUA, ficam com as salas alternativas, ou 

dependendo do caso, negociam grandes distribuidores quando o filme tem potencial de 

atingir um grande público. 

 

 

 

5.3 CONFLITOS PATENTÁRIOS 

 

 

Por fim, é importante apresentar alguns exemplos de como os conflitos patentários 

ocorriam e como eles determinavam a continuidade dos negócios das empresas voltadas 

para a produção de filmes concorrentes, especialmente nos EUA, devido às especificidades 
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do sistema já mencionadas. Nos EUA, na fase de exame de uma patente era permitido 

interpor subsídios para defender ou atacar determinado pedido e assim protelar ou anular o 

processo de concessão da patente, ou ainda anular algumas reivindicações da patente, na 

via administrativa do USPTO e na via judicial. Foram estes conflitos judiciais nos EUA, 

capitaneados por Edison, que culminariam na formação da MPPC. 

Como afirma Wallace (1998), com base em Robert Merges e Richard Nelson, 

quanto mais amplas as reivindicações das patentes dos pioneiros, estes acabam controlando 

grandes parcelas do mercado. Isso é especialmente problemático no caso das indústrias 

baseadas em um sistema tecnológico como ativo, em que as futuras tecnologias se baseiam 

nas anteriores e em que um produto é formado por diferentes componentes que podem ser 

inventados independentemente, como era o caso da indústria cinematográfica. Além das 

despesas judiciais proibitivas, a diminuição da concorrência ocorrida em função das 

patentes concedidas com reivindicações muito amplas, claramente reduziu os incentivos 

para a inovação. 

A câmera de Edison era o resultado de muitas contribuições desde Muybridge 

(fotografia em série) e Marey (fuzil cronofotográfico), passando por Eastman (rolo de 

filme) e  Lumière  (projeção),  além  das  contribuições de  Armat,  Jenkins  e  Latham. 

Muitos produtores menores foram desencorajados pelos conflitos de patentes de Edison. 

As próprias patentes de Edison do quinetógrafo e do quinetoscópio demoraram 

para serem aceitas pelo USPTO, que as considerava muito abrangentes e similares às 

tecnologias já existentes, e as reivindicações tiveram que ser refeitas até as respectivas 

concessões dos pedidos. O começo desta guerra pautada por conflitos judiciais começa 

justamente com a patente de Edison, US589.168, sobre a câmera - o quinetógrafo. 

Edison, baseado no aparato técnico que possuía, começou a investir na 

perseguição aos produtores de filmes e aparelhos e muitos, como a Vitagraph tiveram que 

se submeter às condições de William E. Gilmore, que dirigia as atividades da Edison 

Manufacturing Company. Estas condições se resumiam a parar de produzir os aparelhos e 

ao pagamento de licenças e de royalties para continuar a produzir filmes. Outros, como 

Lubin, preferiram deixar os EUA temporariamente. Portanto, deve-se ressaltar que houve 

realmente uma retração do mercado nos EUA neste período, pois o produtores tiveram que 

arcar com os custos dos royalties e não queriam investir muito alto nas suas produções.  

Assim, pode-se dizer que o instituto da patente, que supostamente seria um 

instrumento de incentivo à inovação, neste caso pode ter acarretado uma estagnação no que 

tange à invenção de novas tecnologias em função dos processos judiciais. 

A Mutoscope/Biograph já havia entrado na via administrativa do USPTO para 

invalidar a patente US589.168, com base na abrangência de suas reivindicações, e o 

USPTO se manifestou em favor da Mutoscope/Biograph. Em 1898, já que a patente 
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demorou para ser concedida, o que só ocorreu em 1897, Edison entrou na justiça contra a 

Mutoscope/Biograph, mas esta empresa possuía patentes e sistemas técnicos próprios, e 

dinheiro para enfrentá-lo judicialmente, por isso a briga se estendeu até 1908, culminando 

com a formação da MPPC. 

Em 15 de julho de 1901, Edison tem uma primeira vitória contra a 

Mutoscope/Biograph, pois o juiz de primeira instância entendeu que esta empresa teria se 

apropriado da patente de Edison, US589.168. A Mutoscope/Biograph teria infringido 

quatro das reivindicações desta patente. As primeiras três (1, 2 e 3) diziam respeito ao 

funcionamento da câmera, enfatizando a novidade de uma câmera ser capaz de mover um 

filme em forma de bobina intermitente entre as lentes para gravar objetos em movimento 

para exibição. A quarta (5) reivindicação cobria o filme em movimento propriamente dito. 

Assim, o juiz de primeira instância decidiu: 

 

 
Na câmera do réu (Mutoscope/Biograph), tal filme é transportado de forma 
intermitente por meio da lente, com um disco perfurado girando entre os dois 
objetos, fazendo exibições sucessivas, pelo qual fotografias de objetos em 
movimento, em linha sobre a película, são obtidas com tal rapidez que o filme 
pode ser reproduzido de modo que, por meio da persistência da visão, dê uma 
ilusão do movimento.  
(...) Tal filme com a referida linha de fotografias sobre ele nunca tinha sido 
produzido, a não ser por este aparelho e por isso era novo; mas o funcionamento 
da máquina não pertence a esta (invenção), de modo que não seria considerado 
novo se produzido de qualquer outra maneira. A máquina do demandado 
(Mutoscope/Biograph) nem sempre produz tal série equidistante, mas às vezes o 
faz; e quando o faz, nessa medida, parece ser uma violação do presente pedido (de 
Edison). Na máquina do demandante (Edison) as distâncias são iguais, produzidas 
entre os negativos por rodas dentadas trabalhando em buracos perfurados no bordo 
do filme. Na máquina do demandado os furos perfurados ocorrem na borda do 
filme, no mesmo ponto para cada fotografia; e os espaços entre os positivos são 
corrigidos por esses buracos. A alegação não se limita aos negativos, e os 
positivos estavam incluídos nestes termos; e o fato de que estão igualmente 
espaçados por uma operação ao arranjar os negativos não previne ou alivia a 
infração. O demandado parece ter tomado a substância da invenção coberta pelas 
reivindicações, e o demandante, portanto, parece ter direito ao deferimento. 
Decisão judicial em favor do demandante (tradução nossa e parênteses nossos). 

  

Assim, o juiz decidiu, por meio de uma análise técnica sobre as diferenças das 

duas tecnologias, que a patente da Mutoscope/Biograph não tratava de uma tecnologia 

nova, já que apesar dos meios não serem os mesmos, ou seja, o aparelho ser diferente, a 

forma de funcionamento do aparelho já existia. O juiz entendeu conforme a proposta de 

Edison, que procurava abranger com sua patente todos os meios que levassem à mesma 

forma de funcionamento em outros aparelhos, o que parece realmente ser um pedido bem 

abrangente, pois impediria todos os outros meios que possibilitassem o mesmo 

funcionamento. 
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A Mutoscope/Biograph apelou e diminuiu suas produções aos filmes mais baratos 

enquanto esperava e a decisão da Corte de Apelação (Circuit Court of Apeal – segunda 

instância de julgamento) acabou por invalidar as reivindicações de Edison, em março de 

1902, com o argumento de que elas eram mais amplas do que a real intenção, nos seguintes 

termos: 

 

 
A invenção da patente em questão foi feita pelo Sr. Edison no verão de 1889. Nós 
consideraremos apenas as referências à técnica anterior que apresentam maior 
semelhança em relação a ela e as mais valiosas introduzidas com o fim de 
invalidar a novidade das suas reivindicações (...) 
É evidente a partir das referências consideradas que, embora o Sr. Edison não 
tenha sido o primeiro a conceber um aparelho de câmera para tirar negativos de 
objetos em movimento, a uma velocidade suficientemente alta para resultar em 
persistência da visão, a técnica anterior não descreve o tipo específico de aparelho 
que é descrito na sua patente. Seu aparelho é capaz de usar uma única película 
sensível e flexível de grande comprimento com uma câmera de lente única, e de 
produzir um número indefinido de negativos em tal película com uma rapidez até 
então desconhecida (tradução nossa). 
 

 

 

Ou seja, o Tribunal, por meio do juiz relator, só consideraria em sua análise as 

invenções anteriores à data de invenção de Edison, pelo princípio da anterioridade que 

determina a novidade da tecnologia. Então, há a descrição da máquina de Edison: 

Assim, o Tribunal fez uma análise de tecnologias anteriores, algumas citadas neste 

trabalho. A seguir, haverá a descrição das diferenças entre as tecnologias anteriores e a de 

Edison. 

 

 
O aparelho de Du Cos requer o uso de um grande número de lentes em sucessão, e 
tanto a lente como a superfície sensível estão em contínuo movimento, enquanto a 
imagem é tirada; ao passo que no aparelho da patente (de Edison), apenas uma 
única lente é empregada, sempre em repouso assim como o filme no momento em 
que o negativo está sendo feito. Não há meios para fazer passar a superfície 
sensível através das lentes da câmera em alta velocidade, que é uma característica, 
embora não seja uma característica essencial, do dispositivo patenteado 
(...) nós não estamos convencidos que o aparelho é inoperante, mas inclinados a 
entender que os alegados defeitos são apenas pormenores de construção, o que 
seria prontamente evitado por um mecânico qualificado. 
(...) O aparelho de Marey emprega a mesma combinação geral das partes referidas 
na primeira e terceira reivindicações da patente, exceto quanto a filmes em tiras, 
para produzir os negativos; mas não está adaptado para produzi-las sobre o filme 
da patente, e isso exigiria modificações para lhe permitir fazê-lo; mas se isso 
envolveria invenção, ou habilidade meramente mecânica, é uma questão discutível 
(tradução nossa). 
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Dessa forma, o Tribunal entendeu que houve novidade na patente de Edison 

apenas quanto ao comprimento do filme, já que a solução proporcionada pela tecnologia já 

existia por meio de outros aparelhos e tipos de filmes. 

 

 
Sem dúvida, o Sr. Edison, utilizando este filme e aperfeiçoando o primeiro 
aparelho para usá-lo, reuniu todas as condições necessárias para o sucesso 
comercial. Isso, no entanto, não lhe confere o direito, sob as leis de patentes, a um 
monopólio de todos os aparelhos câmera capaz d e utilizar a película. Também 
não lhe confere o direito a um monopólio de todos os aparelhos empregando uma 
única câmera. 
(...) A real invenção, se envolveu invenção distinta de melhoria, provavelmente 
consiste em detalhes de organização, pelo qual a capacidade das bobinas e os 
dispositivos móveis são aumentados e adaptados a realizar o filme da patente de 
forma rápida e corretamente. 
Conclui-se que o juízo inferior errou ao sustentar a validade das reivindicações em 
controvérsia, e que a sentença deve ser revertida, com os custos e com as 
instruções para o juízo inferior para fechar a conta (tradução nossa). 

 

 

Ou seja, Edison teve um curto período de dominação desde a primeira decisão do 

juiz de primeira instância até a decisão de segunda instância citada acima, de julho de 1901 

a março de 1902, o que certamente refletiu em uma estagnação da indústria 

cinematográfica pelos produtores que se sentiram afetados pela primeira decisão. Mas as 

produções foram retomadas após decisão do Tribunal. A Mutoscope/Biograph passou a 

utilizar a câmera de 35 mm e contratou Griffith, que foi um dos grandes inovadores da 

técnica cinematográfica. Outras empresas, como a Vitagraph, expandiram sua produção e 

Lubin retorna da Alemanha. Isso porque poderiam com esta decisão utilizar o aparelho de 

Edison ou similares. 

Então, Edison nessa época se associou a Edwin Porter para produzir suas histórias 

que já possuíam ampla aceitação no mercado, para conseguir se diferenciar de alguma 

forma. Mas ainda não era o fim deste conflito. 

Paralelamente, o advogado de Edison, Frank Dyer, no intuito de reverter esta 

situação, conseguiu depositar no USPTO patentes que tratavam das mesmas reivindicações 

anuladas pela Circuit Court, só que divididas em dois pedidos e que foram concedidas em 

30 de setembro de 1902 (US12.037, para a câmera, e US12.038, para o filme). Edison entra 

novamente contra a Mutoscope/Biograph, Selig e Lubin no mesmo ano, depois contra 

Paley & Steiner (outra produtora dos EUA), Méliès e Pathé, em 1904, que dominavam o 

mercado estadunidense e internacional, e Vitagraph em 1905. 

Em março de 1906, também as reivindicações alteradas, nos novos pedidos 

depositados por Edison, são consideradas muito amplas no processo contra a 

Mutoscope/Biograph (que usava o sistema Warwick de 35 mm). Mas Edison não se dá por 



91 

 

satisfeito e apela para um Tribunal Superior que reverte novamente a decisão em março de 

1907. O sistema de alimentação por fricção da Mutoscope/Biograph escapou da 

infringência, pois tinha habilidade para utilizar versões da câmera 35 mm na sua de 70 mm. 

Outras empresas que não utilizavam equipamento diverso como a Mutoscope/Biograph 

não resistiram e, em fevereiro de 1908, Edison licenciou o uso da patente para Lubin, Selig, 

Vitagraph, Méliès, Pathé, Kalem e Essanay, que tiveram que se submeter às suas 

exigências.  

Foi assim que Edison venceu seus concorrentes e submeteu-os a contratos de 

licenciamento com pagamento de royalties pela utilização de seu equipamento, o que mais 

tarde culminaria com a formação da MPPC. Nota-se que os conflitos em torno desta 

patente duraram de 1901 a 1908. Foram sete anos em que produções internacionais 

dominaram o mercado americano, especialmente a Pathé, que entrou na briga de Edison 

por suas patentes depositadas nos EUA, mas ainda conseguia rodar filmes fora dos EUA, 

porque Edison não tinha estendido suas patentes para outros países. 

Havia também outros conflitos envolvendo vários produtores e a tecnologia do 

projetor. Por exemplo, havia o conflito em torno da patente Jenkins-Armat, do fantoscópio 

versus o vitascópio da Mutoscope/Biograph. Casler, em nome da Mutoscope/Biograph, 

alegou que esta tecnologia de Jenkins e Armat já existia em Marey. Em última instância, a 

alegação de novidade para estes projetores era uma redução da prática que já existia e que 

remetia à lanterna mágica. Mas no caso Latham versus Armat, a Corte entendeu que, por 

Latham não ter aplicado a câmera ao seu projetor, havia indícios de que a invenção de 

Armat não era óbvia. 

O USPTO garantiu a Armat, em maio de 1901, a patente US673.992 do seu 

vitascópio e ele processou vários supostos concorrentes. Ganhou contra a 

Mutoscope/Biograph que resolveu fazer um acordo com Armat. Então, Armat se uniu a 

Edison para produzir seu projetor e contratou Raff e Gammon para vender seu aparelho às 

concessionárias, sendo que os filmes eram fornecidos por Edison. Ocorre que Edison 

passou a não reconhecer as patentes de Armat e, em novembro de 1902, Armat processou 

Edison alegando que este infringia pelo menos três patentes dele com seu projetor e 

reivindicando que seus usuários pagassem os devidos royalties. Mas Edison dizia que seus 

compradores estavam protegidos em relação ao projetor e a decisão foi favorável a Armat. 

Porém, um conflito de posse do invento entre Jenkins e Armat, e a falta de capital deste, 

impediu que a disputa continuasse. 

Então, a Mutoscope/Biograph melhorou sua posição no mercado adquirindo as 

patentes do Latham loop e se aliou a Armat para ter acesso a sua patente do projetor, o 

fantoscópio. Eles processam Edison, que detinha a patente da câmera e o estoque de filmes. 

Edison ataca comprando os direitos dos fonógrafos da Gramophone Company (futura 
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Columbia) e de Jenkins. Dessa forma, o mercado ficou dividido em dois: de um lado, 

Edison com sua câmera e os filmes, e de outro, a Mutoscope/Biograph, com o projetor e o 

Latham loop. 

Pode-se notar que a todo momento novas alianças eram formadas e os processos 

eram longos, desgastantes e custosos, de forma que no momento em que o mercado ficou 

empatado entre Edison e Mutoscope/Biograph, ambos os lados parecem ter entendido que 

ganhariam mais se se unissem. Foi assim que, em 1º. de janeiro de 1909, acabam fazendo o 

acordo para a fundação da MPPC, unindo as patentes de Edison, da Mutoscope/Biograph, 

de Latham, de Armat, da Vitagraph e de outros produtores, e formaram um grande pool de 

patentes para impedir a atuação dos independentes, além da Eastman Kodak Company, 

para exclusividade da matéria prima (película). A MPPC cobrava royalties pelos seus 

equipamentos e pelos seus filmes. Por meio das empresas parceiras de Edison e as 

associações constituídas, houve a padronização do tamanho dos rolos dos filmes, dos 

créditos e muitos outros elementos, além da censura e das críticas aos nickelodeons, que 

foram considerados locais mal frequentados. Não duraria muito tempo este conglomerado, 

já que os detentores das salas de exibição tomariam o controle da indústria 

cinematográfica, reorganizando-a totalmente. 

Muitos independentes reagiram se mudando para a costa Oeste dos EUA, a fim de 

poder atuar com mais liberdade e poder utilizar seu maquinário, sendo que alguns autores 

indicam este fato como impulso para a ascensão de Hollywood. Além disso, enquanto 

Edison não queria que os atores fossem citados nos créditos, os independentes os 

valorizaram e estabeleceram a base para o star system. A reação dos independentes 

começou a chamar a atenção de grandes investidores de salas de luxo, o que enfraqueceu a 

MPPC. Começaram a produzir filmes mais longos e a Eastman Kodak Company não quis 

mais manter seu contrato de exclusividade com a MPPC. Por fim, a Primeira Guerra 

Mundial levaria à diminuição da exportação de filmes para a Europa, e sendo a MPPC 

quem dominava este mercado, perdeu grandes somas. 

Os processos judiciais foram perdendo espaço para a nova dinâmica do mercado, e 

em 1912, o Governo Federal processou a MPPC com base na Lei Sherman ou Lei 

Antitruste, por sua atuação ser considerada ilegal frente aos concorrentes, já que os impedia 

de forma abusiva a atuar no mercado. A MPPC foi condenada em 1915. Apelou mas não 

obteve sucesso e foi dissolvida em 1918. Quanto a Edison, ele deixou a indústria norte-

americana com a venda de seus estúdios. Em seguida, ocorreu o mesmo com a 

Mutoscope/Biograph e as outras empresas do conglomerado. 

Edison e a Mutoscope/Biograph, na ânsia de impor restrições aos concorrentes e 

por deter os meios financeiros para fazê-lo, parecem ter deixado passar as transformações 

que ocorriam no mercado. Subestimaram o poder de intervenção do Estado ao fundar a 
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MPPC e atuar de forma abusiva. Quando a MPPC foi dissolvida, o mercado estava 

reorganizado de tal maneira que ambos não conseguiram mais alcançá-lo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Diante da pesquisa realizada para este trabalho, podem-se depreender algumas 

conclusões, que a historiografia tem tentado disseminar ao grande público, sobre o cinema 

do final do século XIX e início do XX, mas que ainda não parecem ter sido assimiladas 

amplamente. 

Uma das questões discutidas neste trabalho diz respeito ao pioneirismo quanto às 

tecnologias cinematográficas, ainda constantemente atribuído a Edison ou aos Lumière. 

Nota-se que não é possível atribuir a um ou dois inventores o desenvolvimento de toda uma 

indústria que abrange diversos temas como tecnologia, empreendedorismo, criatividade 

artística, mercado consumidor propício, que são alguns dos elementos que estavam 

presentes naquele contexto histórico caracterizado como modernidade. 

Muito devido ao processo de industrialização, urbanização e aperfeiçoamento dos 

meios de comunicação, as distâncias entre os países e as pessoas haviam diminuído, 

permitindo que os conhecimentos e as informações fossem disseminadas mais 

rapidamente. As tecnologias referentes às imagens em movimento, que surgiram de início a 

partir de pesquisas para fins científicos foram se misturando, acumulando e se espalhando 

com a troca de informações entre os pesquisadores e laboratórios. Destacam-se as relações 

conturbadas que emergiram das parcerias entre pesquisadores chefes e seus discípulos, em 

que conflitos de autoria e contrafação eram constantes. Portanto, a indústria 

cinematográfica surge do empenho de diversos pesquisadores, inicialmente a partir da 

Europa e dos EUA, mas que se espalhou rapidamente pelos outros continentes. 

O que pode se concluir, a princípio, é que os primeiros modelos de negócios da 

indústria do cinema surgiram nos EUA e na França, sendo que a dinâmica estabelecida 

entre os maiores empresários do cinema, nesta época, forjou cenários de desenvolvimento 

distintos nestes dois países, um influenciando o outro de forma constante. Por exemplo, há 

fortes indícios de que a indústria francesa ganhou espaço sobre a estadunidense no período 

da “guerra das patentes” de Edison, quando a maioria dos filmes projetados nos EUA 

provinha da França. Mas esta questão deve ser estudada mais profundamente, para saber 

em que aspectos a indústria francesa se sobrepôs à estadunidense, se é que se sobrepôs, não 

só em termos de ocupação de mercado, mas em termos técnicos, já que a rápida retomada 

da indústria pelos americanos após a MPPC e a sua condenação sinalizam que a base da 

indústria nos EUA já estava profundamente estabelecida. Há sinais de que este 

restabelecimento quase imediato adveio da padronização e da regulamentação guiada pelas 

grandes associações de produtores e distribuidores nos EUA. Mas estas regulamentações 

também existiram na França e em outros lugares da Europa. Claro que não se pretende aqui 
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estabelecer quem é pior ou melhor, ou certo ou errado, mas uma pergunta que fica em 

aberto é como as tecnologias e os modelos de negócios engendrados no período inicial 

desta indústria repercutem nas técnicas e na linguagem cinematográfica entre Europa e 

EUA. E nos outros continentes como ocorreu essa disseminação de tecnologias e quais 

foram os diferentes caminhos encontrados em termos de técnicas, especialização e 

narrativas cinematográficas? 

Neste trabalho, é possível observar que a disponibilidade ou o “monopólio” de 

determinadas tecnologias favorecia ou atrasava a entrada de novos concorrentes no 

mercado e até impedia a participação de alguns oficialmente, mediante processos judiciais. 

Aqui também é importante ressaltar a importância das leis e regulamentações que passaram 

a fazer parte do cotidiano empresarial do cinema, que refletem também uma tendência da 

época de acelerado crescimento das empresas e da demanda por produtos inovadores que 

gerassem lucros contínuos.  

Além disso, outra decorrência das transformações da modernidade foi justamente 

o início da aproximação entre países por meio das trocas comercias, pelo controle dos 

mercados, pelas grandes empresas de um lado, e pelos Estados, de outro. No cinema, e 

mesmo em outros objetos culturais, as grandes organizações predominam até hoje, tanto 

que ainda há o mercado dos independentes. Com o desenvolvimento do setor de tecnologia 

da informação, dispositivos eletrônicos e o mundo infinito da internet, vislumbra-se uma 

possibilidade de maior disseminação de seus produtos pelas empresas independentes, já 

que as grandes não conseguem mais controlar o mercado paralelo de cópias piratas e 

streamings na rede. Visivelmente, o controle deste mercado está gradativamente migrando 

para as empresas produtoras ou distribuidoras de conteúdo via internet, com negócios como 

o Netflix, o Youtube, dentre outros. Mesmo assim, persiste o problema da propriedade 

intelectual, seja em termos de novas tecnologias de acesso aos filmes e aos conteúdos 

culturais, seja pela questão da pirataria (não mais dos equipamentos de filmagem e de 

projeção). Ao fim e ao cabo, a tecnologia ainda ocupa uma posição importante na indústria 

do cinema e de outras formas de entretenimento atualmente, e tudo indica que o futuro não 

diminuirá as tensões entre cinema e tecnologia. 
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