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RESUMO 
Este estudo tem como o objeto o fenômeno do plágio, ou seu oposto, o da originalidade em 
manifestações caracterizadas como criação artística. Considerada categoria jurídica, a 
originalidade é igualmente uma categoria estética, segundo Rabau (2002). Dada a 
presença, na arte contemporânea, de sucessivos modos de se apropriar de obras 
anteriores, volta-se a esta questão por meio de três casos (1891; 1993; 2007) e percebe-se 
que, ao longo do tempo e do espaço, desde as cavernas, e principalmente na literatura, 
modos atualizados de propor um mesmo tema e ideias têm ocorrido, sem que fossem 
considerados plágio. Ao questionar a necessidade de originalidade absoluta, apontam-se 
algumas considerações iniciais, pois o estudo está em processo.  
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ABSTRACT 
This study has as a thematic the phenomenon of the plagiarism, or its opposite, the 
originality in demonstrations characterized as artistic creation. Considered as a legal 
category, originality is also an aesthetic one, according to Rabau (2002). Given the presence 
in contemporary art, of successive modes of appropriating earlier works, we return to this 
issue through three cases (1891; 1993; 2007) and it is clear that, over time and space, from 
the caves, especially in literature, current modes of proposing a theme and ideas have 
occurred, without being considered plagiarism. By questioning the need for absolute 
originality, it is pointed out some initial considerations, because the study is in process. 
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Preliminares 

O escritor francês Anatole France (2013, p. 9) inicia seu texto intitulado “Le Fou et 

L’Obstacle” (O Louco e o Obstáculo) dizendo que parece título de uma fábula, mas 

já adianta tratar-se de uma acusação de plágio. Não com o mesmo brilho, o título 

deste texto também trata de plágio sem nominá-lo explicitamente, embora não se 

trate de uma acusação, mas de um estudo na direção da busca de parâmetros ou 

referências para tentar auxiliar nas análises quando do surgimento de coincidências 

entre manifestações de autorias distintas no tempo ou no espaço, onde o 

pertencimento das ideias é reivindicada e a idoneidade de um dos autores é 

questionada pelo outro. 

A omissão do termo plágio aqui tem um porquê e este porquê refere-se a uma 

questão de ordem ética: qualquer acusação de plágio já prejulga o fato, pois quando 

o julgamento procedido formalmente conclui por absolver o acusado, outro juízo 

paralelo já se verificou, informal, sem critérios definidos, o qual – tal qual o cristal 

que se quebra – jamais poderá restaurar a situação anterior ao acidente, nesse 

caso, nunca isentará o acusado, jamais restaurará o dano moral causado pela 

acusação que precedeu o juízo. 

Plágio é um fenômeno que remete ao âmbito da Justiça, por conta dos direitos 

autorais, no sentido do direito de propriedade sobre a originalidade da criação. 

Sophie Rabau (2002, p.148) diz que a originalidade é uma categoria estética além 

de uma categoria jurídica, uma vez que o direito de autor consiste tanto em um 

direito de propriedade, como em um direito moral. Ou seja, mesmo que ele ceda os 

direitos de venda de um livro, ainda lhe restam os direitos morais; ambos os direitos, 

de propriedade e moral, são questões do âmbito jurídico. 

Por outro lado, plágio também pode ser objeto de análise no campo da semiótica, 

área de conhecimentos que oferece certas ferramentas para que se investiguem as 

coincidências intertextuais com critérios, pois se ocupa dos sentidos que transitam 

nas práticas, nas situações, mas ainda nos textos, sejam eles visuais, verbais, 

sonoros, híbridos, no tempo e no espaço, portanto, da categoria estética 

mencionada por Rabau. O que se denomina coincidência não necessariamente se 

caracteriza como igualdade, mas como similaridade, pois igualdade exata seria 
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impossível, mesmo ao mais exímio dos falsificadores, tanto que a profissão de 

autenticador de obras de arte é uma realidade. Mas a similaridade pode ser 

estudada tanto a partir das semelhanças quanto das diferenças, ou mesmo das 

equivalências; e os aspectos considerados similaridades entre obras distintas são 

denominadas intertextualidades, tanto pela semiótica como pela linguística. 

Rabau, em sua coletânea intitulada “L’Intertextualité” (2002), adota um 

encadeamento de textos sem linearidade cronológica, por ela escolhidos e 

apresentados: são excertos de autores que se ocuparam do fenômeno que intitula a 

obra, desde Homero (aproximadamente século VII a.C.) a S. Rushdie (1990), e 

outros autores relevantes na história do pensamento humano que se pronunciaram 

também sobre este tema, como M. Montaigne (1580), M. Proust (1927), R. Barthes 

(1973), M. Foucault (1967), J. L. Borges (1932), F. Fénelon (1699), Ch. Baudelaire 

(1857), M. Bakhtin (1978), J. Kristeva (1967) e Eurípedes (IV a.C.). Porém, a 

homogeneidade da coletânea é quebrada pela inserção de um trecho de uma 

sentença proferida pelo Tribunal de Recursos de Versalhes, em 1993. Rabau, ao 

incluir tal parecer, guinda o plágio à condição de uma das múltiplas expressões da 

intertextualidade, um fenômeno de linguagem. 

Não são muitos os textos acadêmicos que tratam de plágio nas linguagens estéticas, 

excetuando-se a literatura. Entretanto, por meio do estudo de alguns casos, buscar-

se-á apresentar não parâmetros estanques, mas, ao contrário, após o 

reconhecimento do alto nível de complexidade do problema, tentar-se-á apontar 

algumas dimensões que, habitualmente esquecidas nos julgamentos leigos, poderão 

ajudar a clarear tais juízos. 

É necessário ainda acrescentar, a título introdutório, que se a maioria das 

publicações reflexivas sobre o tema são oriundas do domínio jurídico, a exemplo do 

caso que Rabau apresenta, vão-se considerar não as obras literárias em si, mas as 

questões nelas apontadas, como poderá ser observado, pois servem para refletir-se 

sobre fenômenos análogos nas linguagens visuais, dada a ausência de um maior 

referencial sobre o fato especificamente nessas linguagens. Isto pode ser atribuído a 

dois fatores: contemporaneamente, porque fenômenos como apropriação, citação ou 

mesmo pastiche, apenas no presente tenham sido admitidos abertamente como 
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produção  artística lícita; e, no passado, pelo fato de que copiar algum artista 

reconhecido era uma pedagogia não só aceita, como estimulada. 

Por último, talvez fosse desnecessário citar, mas as considerações e reflexões aqui 

apresentadas não se referem a plágios que não sejam relacionados às linguagens 

estéticas, quer dizer, aqui não se inclui o plágio acadêmico ou científico, embora 

princípios explícitos ou subjacentes possam também servir para julgamentos de 

acusações de outros tipos de plágio. 

Coincidências: um ilícito? 

É o caso das proposições de Umberto Eco (1983, p. 34), que ao tratar das 

frequentes acusações de plágio na academia, alerta para exageros dizendo que 

“não convém cair na atitude neurótica de sinal contrário e julgarmo-nos plagiados 

sempre que alguém falar de temas semelhantes aos da nossa tese”; e completa 

afirmando que não devemos nos julgar “um gênio espoliado se algum tempo depois 

o professor, seu assistente ou um colega se ocuparem do mesmo tema”. Adiante, 

Eco conceitua o plágio acadêmico: 

[...] por roubo de trabalho científico entende-se, sim, a utilização de 
dados experimentais que só poderiam ter sido recolhidos fazendo 
essa dada experiência; a apropriação da transcrição de manuscritos 
raros que nunca tivessem sido transcritos antes de você, a utilização 
de dados estatísticos que ninguém havia coletado antes de você, 
sem menção de fonte (pois uma vez tornada pública, todos têm 
direito de citar a tese); a utilização de traduções, que você fez, de 
textos que não foram traduzidos ou o foram de maneira diferente.  

Embora aqui não se ocupe do plágio acadêmico, o conceito de Eco, balizado por 

exemplos bem definidos, deixa claro um princípio para que tais situações sejam 

consideradas plágio, qual seja, a estrita vinculação de resultados de uma 

experiência específica, expressa pelas palavras “só”, “nunca”, “ninguém”, “não”, 

conforme citado acima. Fica subjacente aí necessidade de haver a originalidade de 

dados, sejam quais forem; por outro lado, evidencia o fato de que há certas 

situações em que pode se desconhecer a existência de um estudo anterior 

equivalente, embora o advento da WEB hoje impeça o uso, honesto ou não, desta 

justificativa. 
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Em se tratando de obra não científica, mas literária, Sophie Rabau (2002, p. 30) 

afirma que a noção de originalidade é recente na história e que a ideia de que uma 

obra literária pertence a seu autor, além de relativamente nova, é vinculada ao 

conceito de originalidade. Diz a autora que “a recusa da individualidade autoral é 

apenas uma etapa na história do objeto literário e se pode estabelecer um paralelo 

entre o advento da noção de intertextualidade e a evolução da noção de 

originalidade no século XX”. 

Isto porque, segundo ela, é nesse século que a originalidade deixa de ser 

incompatível com a apropriação de textos produzidos por outrem, por influência dos 

estudos acerca do conceito de intertextualidade, segundo o qual partes ou mesmo o 

todo de uma obra anterior, se retomado e alterado, embora guardando coincidências 

identificáveis, é um novo texto, original, dadas as diferenças e, consequentemente, 

pode ter reconhecida uma nova autoria. Rabau conclui afirmando que ao entrar em 

cena a intertextualidade, esse fenômeno linguístico passa a ser mais um ingrediente 

teórico para o conjunto de reações gerais contra a ideia romântica de autor. 

O fenômeno das coincidências entre obras, na visualidade, parece nascer com a 

própria criação estética pelo ser humano, malgrado etimologicamente criar, do latim 

creare tem, entre outras acepções, a ideia de fazer do nada. Daí que durante a 

Idade Média, muitos trabalhos ficaram sem autoria, uma vez que criar era 

considerado prerrogativa divina. Desde as cavernas vemos imagens repetidas, com 

apenas algumas alterações; dito de outro modo, encontram-se inúmeras 

coincidências entre as mais diversas inscrições rupestres. E repetem-se essas 

coincidências na arte egípcia, assíria, grega, romana, gótica, ou na renascentista, o 

que permite identificar, apenas se visualizando, qual o seu período histórico, ou em 

que tempo e espaço ela foi criada. Mesmo não ignorando que em diversos 

momentos da história da arte a produção era regulada pela imposição de cânones, 

assim como levando em consideração que as temáticas sacras ou mitológicas, que 

têm os mesmos textos bíblicos ou profanos como orientadores, o fato é que as 

coincidências estiveram presentes ao longo dessa mesma história, tanto entre textos 

das diversas linguagens artísticas quanto entre textos de linguagens diferentes, 

como o cinema. 
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Um caso clássico, diacrônico, pois tem se estendido ao longo de séculos, deu-se na 

literatura, mas traduziu-se também em imagens visuais, músicas e filmes, é o da 

história mais conhecido como “Romeu e Julieta”, importante obra do dramaturgo 

inglês William Shakespeare (1564–1616). Luigi Da Porto, escritor italiano que 

nasceu e viveu em Vicenza, entre 1485 e 1529, portanto, antes de Shakespeare, 

escreveu uma novela denominada “Historia novellamente ritrovata di due nobili 

amanti” (História atualizada de dois nobres amantes), publicada em meados de 

1530, cujo enredo tratava de um casal de jovens apaixonados cujas famílias eram 

contrárias à união. Mas seu título trazia uma pista: tratava-se de uma novela 

atualizada, seu novo autor não escondia o fato. Tanto que estudiosos encontraram 

textos clássicos com narrativas coincidentes com a de Da Porto, quais sejam, uma 

das histórias contadas na obra do poeta romano Ovídio, intitulada “Metamorfoses” 

(séc. VIII d. C), e o conto “Mariotto e Ganozza, gli amanti di Siena” (séc. XV), de 

Masuccio Salernitano. Após a consagração shakespeariana, são incontáveis as 

versões, em prosa, verso, em ilustrações de textos verbais, além de três filmes 

relativamente recentes (1968, 1996 e 2013). 

No âmbito estrito da visualidade, encontram-se vários casos, já que muitos artistas 

pintores que vieram a se consagrar, não apenas seguiam mestres com quem 

tomavam aulas, mas muitos iniciavam sua vida artística copiando obras de outros 

pintores já consagrados: não consistia em ilícito. 

É o caso de Vincent Van Gogh, pois mais da metade de suas pinturas copiam 

estruturalmente outros quadros, do francês Jean-François Millet, sem má fé, pois até 

os títulos são os mesmos. Isto se caracteriza como processo diacrônico, pois se 

estendeu ao longo de toda a vida do pintor holandês. Porém, um Van Gogh é 

identificável mesmo por um leigo, tendo em vista as características das pinceladas e 

das cores impressas aos quadros copiados, e isto é o que atesta a originalidade de 

suas obras. Para mais uma ilustração, outro exemplo clássico é um caso sincrônico, 

datado de 1957, que consiste nas 58 telas pintadas por Picasso, a partir de “As 

meninas”, de Diego Velázquez, executadas sucessivamente. 

As relações entre diferentes textos têm como precursor o russo Mikail Bakhtin, o 

qual propôs o termo e o respectivo conceito de dialogia, para designar a ideia da 

impossibilidade da criação absolutamente original. Bakhtin (1988, p. 88), para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Italiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicenza
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mostrar o sentido universal e atemporal que atribuía ao dialogismo, afirma que 

“apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, 

ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por completo 

esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o objeto”. 

Foi em um texto teórico de Julia Kristeva, a filósofa, escritora e crítica literária 

búlgaro-francesa, datado de 1967 e intitulado “Le mot, le dialogue, le roman” (A 

Palavra, o Diálogo, o Romance) (RABAU, 2002, p. 54), que o termo intertextualidade 

apareceu pela primeira vez. Alargando o termo dialogia cunhado por Mikail Bakhtin, 

Kristeva caracterizou intertextualidade não apenas como coincidência entre textos, 

mas propôs o entendimento de texto como processo e não como um reservatório de 

sentidos fixos, a saber, como um espaço de interação complexa entre diversos 

textos, da qual nascem sentidos instáveis, variáveis de acordo com as interações 

que privilegiam o intérprete, ou seja, o interlocutor, ou o leitor. Diz Kristeva: “todo 

texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de outro texto" (p. 56). A assimilação do conceito de intertextualidade 

pela literatura e, por extensão, pelas outras linguagens estéticas, possibilitaram tanto 

questionar o estatuto do autor, quanto aceitar como possíveis e lícitas manifestações 

fundadas em trabalhos precedentes, ou seja, em imagens ou ideias pré-existentes. 

Entretanto, isto não quer dizer que a propriedade das obras, de um modo geral, seja 

de domínio público. Como direito de propriedade, cada caso questionado pode ser 

objeto da Justiça, pois existem leis a respeito. Mas esta não é nossa seara; todavia, 

por estudar a arte como linguagem, tendo como fundamentos princípios 

extrajudiciais, seria possível estabelecer alguns parâmetros para proceder a tal 

análise? Mas como julgar se um trabalho artístico é lícito ou não, sob o ponto de 

vista da arte? A isto também se dedicou Marcelo Conrado, em sua tese de 

doutorado, de 2013. Não obstante sua formação jurídica, além de ter defendido a 

tese em Direito das Relações Sociais, bem como atuar como professor em uma 

Faculdade de Direito, sua proximidade com a arte, também como artista, permitiu-

lhe examinar questões sob o ponto de vista tanto do Direito, como sob a ótica da 

Arte.  

De outra parte, neste artigo pretende-se justapor um caso contido naquela tese, no 

âmbito da visualidade e sobre um artista brasileiro, relacionando a dois casos cujos 
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protagonistas são nomes mundialmente reconhecidos, na literatura, embora 

distanciados da nossa realidade no tempo e no espaço. 

Três casos exemplares 

Procurando investigar o objeto intertextual por meio de situações acontecidas em 

tempo e espaços distintos e tendo por relatores autores diferentes, examina-se, por 

primeiro, um caso no qual o escritor francês Anatole France (1891) põe em cheque a 

autoria entre seus pares, bem como a arrogância intelectual também delineada por 

Eco (1983), expressa pela paranoia de se achar plagiado. Além deste caso, será 

objeto de análise um parecer jurídico acerca de uma ação movida por herdeiros de 

Margaret Mitchell, autora norte-americana do romance “E o vento levou”, 

notabilizado pelo cinema, contra a autora do romance “A Bicicleta Azul”, da francesa 

Régine Desforges. Por último, para efeitos de análise comparativa, acrescenta-se o 

caso brasileiro, no domínio das artes visuais, qual seja, a do grafiteiro baiano 

Willyams Martins que, em 2007, foi alvo de grande polêmica, por retirar das paredes 

grafites criados por  outrem por meio de processos químicos, imprimindo-os em 

tecido e nele se assinando como autor, conforme apresentado por Marcelo Conrado. 

Além dos fatos em si e da polêmica suscitada, são observados também os modos 

como os respectivos autores dos relatos se posicionam acerca dos fenômenos, em 

sua essência, análogos, pois todos os três tratam de acusação de plágio.  

“O Obstáculo” versus “O Louco” 

A primeira situação é a apresentada por Anatole France, em uma reedição francesa 

de 2013, intitulada “Apologie pour le plagiat” (Apologia do plágio), e o título já diz 

muito. Um dos casos envolve o consagrado Alphonse Daudet e um então jovem 

poeta, Maurice Montégut, que percebeu na obra de Daudet, “L’Obstacle” (O 

Obstáculo), o mesmo enredo do seu drama em versos intitulado “Le Fou” (O Louco), 

de 1880: uma mãe sacrifica sua honra para a felicidade de seu filho; viúva de um 

louco, revela um erro imaginário para evitar a seu filho a ameaça de herança 

mórbida e para afastar o obstáculo que separa este filho da garota que ele ama (p.p. 

9-10)  
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France inicia dizendo que é muita sorte um escritor, “em nossos dias”, isto é, por volta 

de 1892, quando o texto foi escrito, não ser tratado ao menos uma vez por ano como 

um ladrão de ideias. Sempre em um certo tom de ironia, marca registrada da sua 

escrita, France diz que certos autores querem “reservar para si algumas províncias de 

sentimentos” e que “uma situação não pertence àquele que a encontrou primeiro, mas 

é claro, àquele que a fixou na memória dos homens” (p. 11).  Ao testemunhar que o 

plágio hoje, por volta da década de oitenta do século XIX, não é como antigamente, 

diz que as velhas ideias eram mais valorizadas do que as novas, porque eram “mais 

desinteressadas, mais elevadas e mais de acordo com os princípios da república das 

letras” (p. 13). Do mesmo modo, a acusação de plágio era tão abominável, que se 

refletia muito antes de incriminar alguém, disse ele. 

Anatole France cita Pierre Bayle, autor de um Dictionnaire, no qual o autor citado 

conceitua o plágio e afirma ainda que  

[..] o plagiador é o homem que pilha sem gosto e sem discernimento 
as moradas ideais. Um cretino destes não é digno nem de escrever 
nem de viver. Mas quando um escritor somente pega dos outros o 
que lhe é conveniente e proveitoso, e que sabe escolher, é um 
homem de bem. (p. 14–15) 

O que se observa é que o importante para o autor é saber escolher. Segue Anatole 

France seu ensaio citando outros autores e obras, entre elas uma, cujo autor 

acusado de plágio, apenas pesquisara nas mesmas fontes que seu acusador; e 

outra, cujo autor, já senil, ao assistir uma tragédia, deu-se conta que a conhecia, a 

cada momento, para ao final lembrar que tinham roubado sua própria tragédia. 

Todavia, não tomou qualquer providência, pois considerando-se um homem da alta 

sociedade, não deveria, a seu juízo, envolver-se em escândalos. 

Recomenda Anatole France que, antes de acusar alguém de plágio, se deve 

examinar se a ideia é mesmo apenas sua, dadas as incontáveis acusações em vão, 

e dado o fato de que o que move a humanidade são os mesmos sentimentos, 

acabando por gerar histórias de vida semelhantes. Declara ainda que a literatura do 

seu tempo tinha grande valor, mas sua qualidade ficava alterada “por dois pecados 

capitais, a avareza e o orgulho” (p. 20). Ele avaliava os escritores do seu tempo – 

entre os quais se incluía, pois falava na primeira pessoa do plural – como 

inteligentes, hábeis, curiosos, inquietos e ousados. “Mas o orgulho nos mata. 
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Queremos surpreender e é tudo o que queremos” (p. 21). Entretanto, ele destaca 

que a originalidade não é a única nem a melhor das qualidades, uma vez que ela 

não é algo em si, pois existem produções originais ruins.  

Dizendo que “a busca do plágio sempre leva mais longe do que se pensa ou que se 

quer” (p. 10), France relata que, no caso de “O Obstáculo” versus “O Louco”, 

descobriu-se o mesmo enredo em outros textos, como “L’Héritage fatal” (A Herança 

Fatal), de Jules Dornay; “Le Dernier Duc d’Hallali” (O Último Duque d’Hallali), de 

Xavier de Montépin, bem como em um romance de Georges Pradel e em outro, de 

Armand de Pontmartin. Como se observa, a ideia que prevalece ao longo do ensaio 

de France, fiel à proposta de uma apologia, é a de que nem tudo que parece 

semelhante é plágio, pois dar uma nova forma a uma ideia pré-existente não deixa 

de ser arte, expressão única da criação humana.   

Anatole France ainda acusa os clássicos Molière e La Fontaine de pilharem obras de 

seus antecessores. Mas adverte: “duvido muito que a severidade de seus 

acusadores seja fundada num exato conhecimento da arte de escrever. Este rigor se 

explica com razões de uma ordem diferente, cuja a primeira delas é o dinheiro (p. 

15–16). 

Jacques Anatole François Thibault foi um homem polêmico e combativo, além de 

emérito escritor, o que o levou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1921, pelo 

conjunto da sua obra. Também recebeu a Legião de Honra da França, a qual 

devolveu quando essa honraria foi retirada de seu colega escritor Émile Zola, por 

conta do polêmico processo Dreyfus. 

Dado seu perfil, em se tratando de plágio, suas palavras foram sardônicas e 

corajosas, pois falava de seus próprios colegas de métier, os escritores. Não teve 

medo de chamá-los de arrogantes e orgulhosos, além de deixar duas outras 

mensagens: a de que a “arte de escrever” é algo nem sempre da competência de 

quem escreve e que acusa alguém de plágio; e que por trás de uma acusação 

podem estar outros interesses, financeiros, simplesmente.  

“E o vento levou” versus “A Bicicleta Azul” 
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O relato do veredito sobre um caso rumoroso, em forma de parecer jurídico, incluído 

na coletânea de textos de filósofos e linguistas acerca da intertextualidade chama a 

atenção: se ele aí está é por conta da sua relevância (RABAU, 2002, p.p. 148-153). 

Trata-se de uma ação movida por herdeiros da norte-americana Margaret Mitchell, 

autora de “Gone with the Wind” (E o vento levou), de 1936, contra a autora do 

romance “La Bicyclette Bleue” (A Bicicleta Azul), de 1981, a francesa Régine 

Desforges. Conforme a organizadora do livro, houve várias reviravoltas no caso; 

mas os argumentos aqui apontados referem-se a partes do parecer final. 

De qualquer modo, a semelhança entres os dois enredos é tal, que a própria Régine 

Desforges inclui em sua criação o trecho seguinte, em uma carta da personagem 

Laure a outra, Léa Delmas, no capítulo III: 

Você vai rir, comecei a ler. Uma amiga emprestou-me um livro 
publicado antes da guerra, creio. É a história de uma família e de 
uma propriedade que se parece com as nossas, exceto que 
acontece nos sul dos Estados Unidos, durante a guerra de 
Secessão. Chama-se – E o vento levou, é incrível. (p. 151)  

 

Ora, eis aqui a confissão do conhecimento da obra anterior e, em sendo assim, a 

alegação de desconhecimento não caberia. Eis também a admissão da 

intertextualidade, quando a personagem fala que “a estória de uma família e de uma 

propriedade que se parece com as nossas”; mais ainda o trecho citado contém a 

própria justificativa para a absolvição da acusação de plágio, quando a personagem, 

apesar de admitir semelhança, diz que assemelha-se à história da sua família, 

evidencia a diferença: “exceto que acontece nos sul dos Estados Unidos durante a 

guerra de Secessão”, enquanto que “A Bicicleta Azul” se passa na Segunda Guerra 

Mundial, e na França. 

Os advogados analisaram à exaustão as características das personagens, os 

diálogos e os passos da narrativa e consideraram, entre outros aspectos,  

[...] que situações pessoais destacam as visões expressas por este 
autor acerca de um ou de vários elementos da sociedade, civilização, 
cultura ou história; que em última análise a personagem do romance 
se define somente por sua função dentro de um texto, que é o da 
obra. (p. 152) 
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O parecer então discorre acerca das circunstâncias em que se deram os fatos 

relacionados à Segunda Guerra, cenário do romance acusado de plágio, “A Bicicleta 

Azul”, salientando que mesmo que haja acontecimentos similares aos de “E o vento 

levou”, as implicações na vida, o comportamento e a mentalidade dos franceses, 

confere às personagens de Desforges o estatuto e papel originais, entrelaçados por 

conotações específicas. Um aspecto ressaltado para estabelecer as diferenças é o 

que trata das questões mais íntimas entre os personagens. Diz o parecer (p. 152): 

[...] o todo é, além disso, no romance de Régine Deforges, envolto 
em uma sensualidade controlada ou transbordante, enquanto que o 
romance de Margaret Mitchell é tramado, neste terreno, da 
abstenção e da rugosidade própria a sua situação no tempo e no 
espaço; que resulta destes dados um simbolismo moral e filosófico, 
apesar de dominado em ambas as obras pela ideia, de livre 
percurso, que as pulsões humanas, amorosas e outras entretêm uma 
relação dialética com os eventos ou cataclismos que os 
transcendem, caracterizado, sobretudo em A bicicleta azul em uma 
tendência desestabilizadora e perigosa, e em E o vento levou por 
uma nostalgia um tanto antiquada [...] 

Com esses e outros argumentos, o Tribunal de Apelação de Versalhes concluiu não 

ser possível considerar como reproduções ou adaptações geradoras de plágio as 

cenas, diálogos, situações ou episódios de “A Bicicleta Azul”, pois sua composição e 

expressão caracterizam-se como um romance original, não apresentando 

semelhanças necessárias para tal qualificação, em relação a “E o vento levou”. Em 

suma, o Tribunal de Apelação de Versalhes reconheceu que as intertextualidades 

entre as duas obras não se caracterizam como plágio.  

Segundo Rabau (p. 148), com este veredito, “os juízes aceitaram, neste julgamento, 

separar criação literária e originalidade absoluta”. Isto porque, para Rabau, 

organizadora da coletânea, o que estava em jogo era a originalidade, tanto é que 

batizou o conjunto de sua apresentação mais o texto do parecer de “o direito em 

relação à questão da originalidade”.   

Grafites versus “Peles Grafitadas: uma poética do deslocamento” 

Willyams Martins é um artista visual contemporâneo, grafiteiro, e para o mestrado 

que fez na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, criou uma 

técnica de resina e tecido de nylon que quando colada sobre a superfície de um 

muro, retira, gravando no tecido, todo tipo de textura encontrada, como sujeira, 
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rabiscos, pichações, grafismos urbanos, elementos que o artista retirava 

inicialmente. Martins passou então a retirar grafites, que denominou de "peles 

grafitadas", e sua intenção ficou explícita no subtítulo da sua dissertação, qual seja, 

“poética do deslocamento”, pois era tão somente isto que ele fazia.  

O artista recebeu um valor em dinheiro referente ao prêmio Braskem e mais três 

prêmios resultantes da sua pesquisa. A partir daí, grafiteiros autores das impressões 

nas “peles” questionaram o procedimento de Martins e reivindicaram seus direitos 

autorais, pois retirando partes de seus grafites, o artista omitiu a autoria original e 

comercializou as peças como sendo de sua autoria. Os acusadores de plágio 

colocaram cartazes com os dizeres "Artista prático" e "Ladrão de grafites", nos locais 

onde os grafites haviam sido retirados. A divulgação de uma exposição posterior de 

Martins teve como ilustração um dos cartazes que os grafiteiros fizeram em protesto.  

Willyams Martins, por sua vez, defendeu-se dizendo que o objeto de pesquisa não 

eram os grafites em si, mas os registros impressos nos muros da cidade, cenário do 

espaço público; e quando usou a imagem de um protesto para divulgação de sua 

exposição, afirmou que estava propondo um diálogo com os grafiteiros. São várias 

as reflexões que a “poética do deslocamento” de Martins suscita: é lícito retirar 

partes de uma obra? E omitir a autoria original? E assumir sua autoria, para 

comercializar? E a posição de apego dos grafiteiros é coerente com suas propostas, 

pautada pela liberdade de expressão?  

Conrado (2013, p. 117) afirma que além dos direitos autorais do grafite, esta 

discussão pode ser estendida para a autoria da arte de rua, uma vez que além da 

apropriação feita por Willyams Martins, a arte urbana está sujeita a outras 

intervenções, como “a interferência de um grafiteiro no trabalho do outro”, além de 

outros modos de expressão como as pichações e até mesmo o vandalismo. A 

origem transgressora do grafite suscita embates entre o direito civil e o direito penal 

ainda segundo Conrado, além do direito autoral. 

De acordo com este estudioso (op. cit, p. 118), 

Mas nem por isso tudo o que se produz nas ruas passa a ser 
considerado como crime e, ainda, não é somente porque há 
autorização do proprietário que o trabalho torna-se manifestação 
artística e, caso contrário, a arte de rua passa a ser considerada 
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como pichação e, assim, um ato de vandalismo. As questões 
estéticas sobre a arte de rua são muito mais profundas e não cabem 
em critérios jurídicos como estes.  

Ou seja, se um estudo oriundo do campo do Direito avança comedidamente quando 

do exame de questões que envolvem legitimidade, tanto da autoria quanto da 

própria manifestação urbana em si, o mesmo comedimento adota-se aqui para as 

primeiras considerações acerca da questão plágio versus originalidade. Isto porque, 

na presente etapa da pesquisa, ainda não se iniciou o exame das questões 

narrativas e discursivas intrínsecas aos textos verbais e visuais analisados. 

Considerações 

Inicialmente o que se pode afirmar é que, embora as apropriações ou 

intertextualidades sejam um marco nas artes visuais e híbridas contemporâneas, o 

fenômeno linguístico da coincidência de ideias, presentes em linguagens diversas, 

acontece desde os primórdios. Ainda, pode-se afirmar que existem várias 

correlações entre textos coincidentes, os quais caracterizam a intertextualidade, 

mesmo sendo uns da literatura e outros oriundos do campo da visualidade. 

Os primeiros resultados, a partir das análises procedidas, indicam que entre autores 

pode haver avareza (FRANCE, 2013); orgulho (FRANCE, 2013); atitude paranoica 

(ECO, 1983); sentimento de gênio espoliado (ECO, 1983) em relação às suas ideias, 

nem sempre elas mesmas totalmente originais. Importante assinalar também que 

alguns artistas contemporâneos têm posturas paradoxais, pregando liberdade de 

expressão, anonimato, autoria coletiva, mas reivindicando direito de autoria quando 

seus trabalhos são apropriados de um modo diferente daquele pretendido por eles. 

A “arte de escrever” equivale à “poética do deslocamento”, ou a outras poéticas, ou 

seja, o que determina a consistência de algo como arte é sua coerência interna e 

externa, isto é, sua articulação com o contexto social, com a visão expressa pelo 

autor “sobre um ou mais elementos de sociedade, civilização, de cultura ou de 

história” (Tribunal de Versalhes, 2002, p. 152), a força que o “fixou na memória dos 

homens” (FRANCE, p. 11)  e não o enredo ou a forma de um mero texto ou objeto 

isolado, descontextualizado, sem “alma”. 
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Ainda seria precoce declarar como definitiva outra afirmação, pois demanda estudos 

mais minuciosos. Todavia, os exemplos apreciados apontam para o fato de que o 

plano de conteúdo, ou o campo semântico, onde se percebem os sentidos, é 

prioritário para a análise da originalidade, mais do que o plano de expressão, ou a 

dimensão das formas, sejam enredos ou figuras. 

Ainda se percebeu, tanto no caso relatado por Anatole France quanto naquele 

apresentado por Marcelo Conrado, que interesses outros, como indenizações ou 

carona na fama do acusado, podem estar na origem de ações movidas por plágio. 

Outro aspecto em comum entre os casos em foco é que dificilmente a originalidade 

é absoluta, deixando de ser um valor em si, até porque existem fatos e objetos 

originais sem qualidade, como assinala Anatole France. Isto reitera o que diz Bakhtin 

acerca da primeira fala do Adão mítico,  justificando o conceito de dialogia. 

 
Nota 
Os originais em francês analisados, parafraseados ou citados, oriundos do livro “Apologie pour le plagiat”, de 
Anatole France, foram traduzidos por Luciane Garcez, e os provenientes da obra “L’Intertextualité”, coletânea 
organizada por Sophie Rabau, o foi por Sandrine Allain, ambas com a supervisão dos autores deste artigo. 
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