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REVOLUÇÕES 
CIENTÍFICAS 
CONTEMPORÂNEAS, 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL E A 
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

• 1. As revoluções científicas

• 2. O ser criativo

• 3. O fundamento da 
propriedade intelectual

• 4. Impactos da Inteligência 
Artificial na Propriedade 
Intelectual



1. AS REVOLUÇÕES 
CIENTÍFICAS

DO SÉCULO XX AO SÉCULO XXI



Duas revoluções:

1
• A incerteza



Duas 
revoluções:

2
• A ecologia



A POPULAÇÃO MUNDIAL 2019-2100



Mudança no cenário dos países mais populosos



O SER CRIATIVO



• O desconhecido
permanente acerca da 
natureza humana

• A complexidade como
base

• A dependência da 
cultura

• A necessária abertura
do conceito e 
compreensão de sua
imersão na cultura e 
dependência ecológica



3. O FUNDAMENTO 
DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL



3. AS BASES DA PROTEÇÃO 
LEGAL DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

• O ARBÍTRIO DA LÓGICA DE 
BALANCEAMENTO

• É SUBSTITUÍDA PELA 
LÓGICA ESPECULATIVA

• E NENHUMA FAZ SENTIDO 
REALMENTE



• Essa lógica tem impactado na própria 
forma de fazer ciência

• Trazem um custo social elevado

• Não alcança aqueles que deveria 
alcançar, os autores, mas sim grupos 
de interesse em especulação.



A incerteza na 
tecnologia
• A inovação nova e obsoleta;

• A incerteza que alcança o lucro;

• Para quê o monopólio?



REPENSAR OPÇÕES FOCADAS NO AUTOR

• O autor viveria da construção 
de uma reputação;

• Receberia subsídios pelo 
interesse no seu trabalho;

• O incentivo se manteria, 

• A desistência de direitos de 
exclusivo impulsionaria a 
criação



4 IMPACTOS DA IA NA PI



NOVOS MODELOS de 
negócios E A 

COMPLEXIDADE DAS 
NOVAS TECNOLOGIAS

CONTRASTES E IMPACTOS



O IMPACTO DA 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NA PI

• IA 

• MACHINE LEARNING

• DEEP LEARNING:

• DIREITOS E DEVERES A ROBÔS? (www.hackermoon.com)



deep learning: O USO DE redes neurais 
profundas
que é um tipo de IA



A aposta das 
empresas no 
machine 
learning E DEEP 
LEARNING

• A indústria musical utilizou tecnologias para compor novos 
“hits”, estratégia cada vez mais comum. Para 2019 o aplicativo 
alemão Endel assinou um contrato com a gravadora Warner 
Music para a criação de 20 álbuns até final de 2019 – cinco já 
disponíveis nos serviços de streaming (por exemplo, com 
músicas para dormir.

• O Endel usa dados como clima, batimento cardíaco e ritmo de 
sono do usuário para criar sons que melhoram o humor ou 
ajudam a pessoa a relaxar ou dormir.

https://consequenceofsound.net/2019/03/endel-alogrithm-major-label-deal/?fbclid=IwAR2EYV7HneH62qijyYHmFTmWLNgcyVW_KzRPB9JbLsHdTVs6uVXaTH9k3XA


https://www.ampermusic.com/

https://olhardigital.com.br/notici
a/inteligencia-artificial-cria-trilha-
sonora-livre-de-direitos-
autorais/66567

https://www.ampermusic.com/
https://olhardigital.com.br/noticia/inteligencia-artificial-cria-trilha-sonora-livre-de-direitos-autorais/66567


• As coisas ficaram 
caóticas quando Jetson, 
o computador usado 
para escrever o roteiro 
do filme, começou a 
roubar votos de outros 
participantes do Festival 
para si. Tempo depois, a 
inteligência artificial 
disse não estar 
arrependida e pediu que 
fosse chamada de 
Benjamin a partir 
daquele momento. A 
votação do Festival foi 
cancelada.



Um algoritmo de machine learning – foi treinada para estudar pinturas 
históricas e fazer sua própria criação com base em seu estudo.
The Obvious art: “Somos gratos à Christie's por abrir esse diálogo na comunidade de arte e 
honrados por fazer parte dessa conversa global sobre o impacto dessa nova tecnologia na 
criação de arte” 
(https://www.tecmundo.com.br/software/135566-obra-criada-inteligencia-artificial-leiloada-por-us-400-mil.htm)
(http://obvious-art.com/)

https://www.tecmundo.com.br/software/135566-obra-criada-inteligencia-artificial-leiloada-por-us-400-mil.htm
http://obvious-art.com/


https://youtu.be/3VPb05GlWT4
?t=28
• https://www.b9.com.br/114445/criaram-um-banco-de-

imagens-gratuito-com-100-mil-rostos-gerados-por-
inteligencia-artificial/

Top banco de vídeos gratuitos para criar projetos incríveis

https://youtu.be/3VPb05GlWT4?t=28
https://www.b9.com.br/114445/criaram-um-banco-de-imagens-gratuito-com-100-mil-rostos-gerados-por-inteligencia-artificial/


Desenvolvido pela OpenAI, o robô Dactyl foi idealizado para realizar múltiplas tarefas
semelhantes a capacidade humana

https://youtu.be/x4O8pojMF0w

https://youtu.be/x4O8pojMF0w


Intitulado Lithium-Ion Batteries: um resumo da pesquisa atual, o livro fornece uma visão geral das 
pesquisas mais recentes sobre baterias de íons de lítio.



• O desafio fez parte de um teste comandado pela 
plataforma legal de IA LawGeex, em parceria com os 
professores de direito da Universidade de Stanford, da 
Faculdade de Direito Duke e da Universidade do Sul da 
Califórnia.

• Na competição, os participantes tiveram quatro horas 
para revisar cinco acordos de não divulgação, incluindo 
arbitragem, confidencialidade de relacionamento e 
indenização.

• Os advogados "reais" atingiram uma média de precisão 
de 85%, enquanto os robôs alcançaram 95%. 

• A Inteligência Artificial levou apenas 26 segundos para 
completar a tarefa, os humanos demoraram 92 minutos. 



ela está entre as celebridades mais admiradas da China. E seus talentos parecem não ter 
limites: ela é poetisa, pintora, apresentadora de TV, analista de notícias e muito mais.

• Com mais de 660 
milhões de usuários 
interagindo com ela, o 
chatbot chinês da 
Microsoft conhecida 
como Xiaoice, tem 
causado polêmica por 
estar se tornando a 
“namorada” de 
milhares de chineses.



Obra de arte criada por Xiaoice com o poema que 
acompanha: “Abra os olhos para testemunhar o riso das 

pessoas e esperar o glamour das vidas”. Foto: Microsoft AI 
Creation



Por que IA pode 
afetar a PI:

• a) porque deixa clara a complexidade 
e dependência da cultura;

• b) porque escancara a impossibilidade, 
incoerência e arbítrio do fundamento 
de proteção;

• c) porque tem o condão de 
demonstrar que a originalidade pode 
ser produzida artificialmente – ou que 
a originalidade pretendida “genial” 
precisa ser melhor conhecida.



CONCLUSÃO

TROPEÇO HISTÓRICO. DE 300 ANOS.

A INOVAÇÃO FECHADA TROUXE UM ALTO CUSTO SOCIAL.
NÃO INCENTIVA, ESPECULA E PROMOVE DESIGUALDADE.

É NECESSÁRIO ROMPER COM O CONCEITO DE 
DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL. 

http://webtv.un.org/watch/nations-united-urgent-solutions-for-urgent-times/6191741949001/



ATÉ QUANDO?
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