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E
m épocas de pandemia e ensino remoto, muitos professores
estão se perguntando como preparar uma aula para ser dispo-
nibilizada na Internet. Esta aula tem algum aspecto diferente

das que já vinham sendo preparadas e disponibilizadas nos ambientes
virtuais?

Neste cenário, além de preparar as aulas, o professor deve estar atento a
alguns detalhes importantes que podem colocá-lo em situações nas quais ele
pode estar violando a lei dos direitos autorais bem como a responsabilidade
do conteúdo que está sendo produzido.

Desta forma, o professor é o responsável pelo conteúdo que publica e precisa
estar atento a todas as imagens, textos, sons, entre outros elemetentos que
utilizar na preparação de suas aulas. Todas as aulas precisam estar, obriga-
toriamente, citadas e referenciadas. No entanto, todo material elaborado pelo
professor automaticamente será de propriedade da instituição onde trabalha.

De acordo com a Constituição da República em seu art. 5o, inciso XX-
VII “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou re-
produção de suas obras, transmisśıvel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

A lei de direito autoral é composta por regras que protegem as relações
entre o autor e a utilização de suas obras, sejam elas art́ısticas, literárias ou
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cient́ıficas. A lei no 9.610/98 regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Desta forma o
autor de uma obra pode receber direitos morais e patrimoniais diante de uma
obra de sua autoria.

Conforme (HACKEROTT, 2020), o direito moral (artigo 24) é o direito
vinculado à personalidade do autor e não pode ser cedido, transferido ou re-
nunciado. Ele garante o direito do autor de reivindicar, a qualquer tempo, a
autoria da obra e ter seu nome ou sinal vinculado sempre que a obra for utili-
zada. Já o patrimonial é referente a utilização financeira da obra intelectual e
pode ser transferido ou cedido.

De acordo com (PREVEDELLO; ROSSI; COSTA, 2015), os materiais didáticos
que podem ser usados para EaD sem ferir os direitos do autor são:

• Direito de citação: é livre, não constitui ofensa aos direitos autorais
citação de: livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comu-
nicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, cŕıtica ou
polêmica. A menção da fonte da obra é obrigatória, se não, caracteriza
plágio.

• Imagens da internet: de uma maneira geral, podem ser utilizadas, desde
que citadas nas referências do trabalho. Mas, é importante verificar
também se a obra deixa expressamente claro que permite o seu uso.

• Músicas e v́ıdeos do Youtube: Seguem a mesma regra dos anteriores,
sempre citar a fonte, mas somente se o autor autorizar ou deixar claro
que seu uso é autorizado. Se a obra estiver em domı́nio público, pode ser
usada livremente. Uma alternativa é não disponibilizar o v́ıdeo completo
no material didático, se for um curso on-line, pode-se indicar o link do
v́ıdeo ou obra, pois, isso não caracteriza publicação ou distribuição de
obra que pertencente a outra pessoa.

• Materiais publicados pelo Ministério da Educação e Governos de Estado:
são protegidos por direitos autorais, sejam eles disponibilizados em sites
públicos ou privados. Assim como os anteriores, como via de regra, é
importante consultar se a sua utilização é, de forma alguma, irrestrita.
Em resumo, mesmo o material estando postado em um portal público,
está sujeito a LDA.

• Materiais para fins didáticos na Rede Pública: seguem a mesma LDA e os
outros dispositivos da Constituição Federal ligados aos direitos autorias.
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• Fotografias de obras de arte tiradas pelo professor-autor: o professor,
como autor da fotografia, detém os direitos da imagem, mas é importante
conhecer se a obra retratada é protegida por direitos autorais, sendo
assim, deve-se ter a autorização, de preferência por escrito, do detentor
dos direitos autorais.

• Fotografias de pessoas tiradas pelo professor-autor: da mesma maneira
que o tópico anterior, as pessoas retratadas devem autorizar o uso de
sua imagem. É importante que conste na autorização a finalidade da
fotografia e qual será a sua utilização. Existem alguns casos em que é
dispensada a autorização, tratam-se de: pessoas públicas, no exerćıcio de
cargos públicos, envolvendo o interesse e informação de toda a sociedade.

• Obras de domı́nio público: todas as obras em domı́nio público são de
livre reprodução e utilização.

O artigo 8o da lei 9.610/98 determina o que não é protegido, de uso livre:

• Ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou con-
ceitos matemáticos como tais;

• Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

• Formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informação, cient́ıfica ou não, e suas instruções;

• Textos de tratados, convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões
judiciais e demais atos oficiais; as informações de uso comum tais como
calendários, agendas, cadastros ou legendas; os nomes e t́ıtulos isolados;

• O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Neste contexto de pandemia, aulas remotas e isolamento, os professores pre-
cisam de uma ferramenta prática e fácil de usar usada para que seus recursos
educacionais sejam licenciados e protegidos, e assim utilizados de maneira cor-
reta por todos os professores. Neste momento a internet é a principal fonte
de informações e trabalho dos professores, com isso é importante pensar na
segurança e uso adequada de materiais que não são de autoria própria, bem
como proteger o próprio material. Para fazer o compartilhamento das suas au-
las, ou de um conteúdo criado por você ou seu grupo de trabalho, seguindo as
determinações das leis especificadas acima, é recomendado o uso da Creative
Commons.
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De acordo com (PREVEDELLO; ROSSI; COSTA, 2015), a Creative Com-
mons (CC) são licenças gratuitas e fáceis de usar e que fornecem para o autor
uma forma simples e padronizada de conceder autorização para que a obra
possa ser utilizada. O autor pode dizer para todos que estão interessados em
fazer o uso de sua obra como ela poderá ser utilizada.

A CC se apresenta como uma alternativa de licenciamento aberto, sendo uma
organização não governamental e sem fins lucrativos. Oferece licenças abertas
de fácil utilização para materiais digitais, evitando as restrições automáticas
relativas a direitos autorais.

Estas licencas oferecem a todos, de criadores individuais a grandes insti-
tuições, uma maneira padronizada de conceder ao público permissão para usar
seu trabalho criativo de acordo com a lei de direitos autorais. Da perspectiva
de quem vai reutilizar, a presença de uma licença Creative Commons em uma
obra protegida por direitos autorais responde à pergunta: ”O que posso fazer
com esta obra?”(COMMONS, 2020).

Veja como é fácil conseguir a sua licença, por meio da Creative Commons1,
há um seletor2 que sugere a licença mais adequada com base nas escolhas do
usuário com relação a questões espećıficas sobre como o seu trabalho pode
ser utilizado. Para facilitar buscas espećıficas pelas licenças de recursos, as
licenças CC são expressas em três formatos: que não é protegido, de uso livre:

1. Resumo explicativo (commons deed): versão da licença em linguagem
simples, com ı́cones de apoio;

2. Texto legal (legal code): versão em termos juŕıdicos, que garante que a
licença tenha valor em um tribunal de justiça;

3. Código digital (digital code): versão que pode ser lida por dispositivos
eletrônicos, que permite aos motores de busca encontrar trabalhos com
base nos seus termos de uso.

As licenças CC estão fundamentadas em quatro condições que podem serem
criadas:

1. atribuição (BY);

2. compartilhamento da mesma licença (SA);

3. uso não comercial (NC); e

1https://creativecommons.org
2https://creativecommons.org/choose/
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4. sem obras derivadas (ND).

A imagem abaixo, Figura 1, explica as seis opções de Licenças Creative
Commons, listadas em ordem de mais para menos permissiva:

Figura 1: Licenças Creative Commons dispońıveis

A melhor maneira de decidir o que é apropriado para cada caso seria analisar
por qual motivo se se deseja compartilhar um trabalho e como se espera que
outras pessoas o usem.

Nós do Portal da COVID-19 da UTFPR ”Informando para Superar”seguimos
fazendo o melhor com a informação que nos é apresentada.
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