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1. Debate 
 

1.1 Informações gerais 
Neste exercício de "Debate" os alunos podem melhorar as suas capacidades de "pensamento rápido", 

comunicação e pensamento crítico, e ao mesmo tempo aumentar os seus conhecimentos sobre o tema 

da Propriedade Intelectual (PI), especificamente sobre marcas registadas, no âmbito das Artes. 

 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O plano de aula seguinte incluirá um pequeno exercício de debate, que irá envolver todos os alunos, 

dando a todos a possibilidade de expressarem a sua opinião e melhorando as suas capacidades de 

pensamento crítico. O plano de aula será baseado no contexto das marcas registadas dentro do mundo 

da arte. 

 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem - Propriedade Intelectual em tópicos STEAM 
 

O plano de aula seguinte tem o objetivo de ensinar de uma forma mais leve sobre o que são marcas 

registadas e como funcionam, mas também quando é correto falar de marcas registadas na arte. 

 
1.1.3 Relação com o programa curricular 

 
O plano de aula seguinte está ligado aos tópicos STEAM, especificamente com o dos Estudos Sociais. 

Os estudos sociais dão uma ampla compreensão das disciplinas académicas que constituem as 

ciências sociais. Estas incluem sociologia, arte, saúde e política social, estudos empresariais, 

economia, aprendizagem ao longo da vida e política. 

Este plano de aula estará ligado ao domínio das Artes. 

 
1.1.4 Duração 

 

O plano de aula seguinte pode durar de 1 a 2 horas numa sala de aula de cerca de 15 a 25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 

o Imagens da obra de arte de Andy Warhol (Campbell Soup Cans, 1962; Marylin Monroe, 1967; 
etc.) 
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o Pequeno resumo e pontos-chave da arte e história de Andy Warhol. (exemplo: 
https://www.britannica.com/biography/Andy-Warhol)  

 
1.2 Instruções passo-a-passo 

 
O plano de aula criado para ensinar mais profundamente sobre marcas registadas, dentro da Arte, 

baseia-se num simples exercício de debate.  

1. Em primeiro lugar, o professor tem de mostrar o ficheiro principal sobre o módulo Marcas na 

Arte, para que os alunos se familiarizem com o tema tratado e o material relevante. Isto também 

permitirá aos alunos compreender melhor o que são marcas registadas e as suas principais 

características. 

2. Posteriormente, o professor pode decidir se divide ou não a sala de aula em equipas. Contudo, 

mesmo que os alunos estejam divididos em equipas, cada membro da equipa deve ter a 

possibilidade de expressar a sua opinião pessoal. 

3. Uma vez estabelecido se os alunos participam no exercício individualmente ou em equipa, o 

contexto do tema de debate é apresentado à sala de aula. 

O contexto do tópico de debate é sobre o famoso trabalho artístico de Andy Warhol.  

4. O professor mostra as famosas imagens das obras de arte de Andy Warhol (como as 

mencionadas na secção Material acima) à sala de aula, para que se familiarizem com as peças 

de arte. 

5. Agora, o professor pode perguntar à turma sobre os seus conhecimentos sobre o trabalho do 

artista. Esta é também uma forma de preparar os alunos e deixá-los começar a ficar confiantes 

ao falar. 

6. O professor lê agora as principais informações e pontos-chave sobre a arte e a vida do artista. 

7. Quando os alunos tiverem toda a informação de que necessitam sobre o contexto, é 

apresentado o tema específico do debate. 

O tema do debate é o seguinte: 

  "A imagem Campbell Soup Cans, 1962, tornou-se um símbolo da obra de Andy Warhol, se 

não uma das suas marcas comerciais. Contudo, o artista utilizou a imagem de uma marca para 

realizar o seu trabalho, sem autorização. A empresa Campbell Soup, nunca processou o artista 

por usar a sua imagem de marca porque era considerada uma publicidade positiva para a 

marca, mesmo que a imagem se tornasse mundialmente famosa e trouxesse muito sucesso 

para o artista.  Outro facto importante é que a pintura, mesmo se considerada a marca comercial 

do artista, nunca foi registada como uma marca oficial, e isso significa que pode ser copiada". 

O que pensam sobre este caso? Acham que foi correto Andy Warhol tirar partido da referida 

marca para obras de arte, tornando-a reconhecível em todo o lado e não para cumprir o seu 
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objetivo de marca? (A Sopa Campbell é reconhecível no mundo pelo trabalho de Andy Warhol, 

e não por ser uma marca de empresa de sopas). Discutam. 

8. O debate está a começar. Encoraje os alunos a falar e expressar as suas opiniões.  Recolha 

diferentes argumentos. Faça outras perguntas no caso de o debate começar a ficar mais leve. 

9. No final do debate, todas as opiniões e argumentos são ponderados. 

 
 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
 
Nesta fase, o tema do debate é apresentado aos alunos. O papel do professor nesta fase é encorajar 

os alunos a expressar ideias, conhecimentos prévios e perguntas sobre o tema, promovendo ao 

mesmo tempo a interação e a comunicação entre eles. 

O tema mencionado do debate é "A imagem Campbell Soup Cans, 1962, tornou-se um símbolo da 

obra de Andy Warhol, se não uma das suas marcas comerciais. Contudo, o artista utilizou a imagem 

de uma marca para realizar o seu trabalho, sem autorização. A empresa Campbell Soup, nunca 

processou o artista por usar a sua imagem de marca porque era considerada uma publicidade positiva 

para a marca, mesmo que a imagem se tornasse mundialmente famosa e trouxesse muito sucesso 

para o artista. Outro facto importante é que a pintura, mesmo se considerada a marca registada do 

artista, nunca foi registada como uma marca oficial, e isso significa que pode ser copiada". 

O que pensam sobre este caso? Acham que foi correto Andy Warhol tirar partido da referida marca 

para obras de arte, tornando-a reconhecível em todo o lado e não para cumprir o seu objetivo de 

marca? (A Sopa Campbell é reconhecível no mundo pelo trabalho de Andy Warhol, e não por ser uma 

marca de empresa de sopas). Discutir. 

Imagem 1: Logótipo do projeto 

 Fonte: IPinSTEAM project 
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1.2.2 Preparação ou conceptualização 

 
Esta fase refere-se à compreensão do conceito, que se relaciona com o tema apresentado na fase 

anterior. Quaisquer definições de conceitos, conhecimentos teóricos ou outras informações prévias 

podem ser apresentadas aqui. O professor pode responder a potenciais perguntas ou esclarecer 

quaisquer dúvidas que os alunos possam ter sobre o contexto apresentado na fase anterior. 

Nesta fase, o professor também começa a apresentar o material teórico sobre o tema, neste caso 

"Marcas na Arte", incluindo definições de conceitos, conhecimentos teóricos ou outras informações 

prévias de base. 

Mais uma vez, os alunos podem fazer perguntas e obter qualquer esclarecimento do seu professor 

antes de iniciarem o exercício. 

 
 

1.2.3 Investigação 
 
Nesta fase, o professor tem de decidir se divide ou não os alunos em pequenos grupos e apresentar 

o material de aprendizagem para os alunos trabalharem, antes de iniciar o exercício principal. 

Nesta fase, os alunos podem trabalhar individualmente ou em colaboração em pequenos grupos. Pode 

também pedir-lhes e encorajá-los a pensar e a apresentar os seus argumentos de forma concisa e 

clara. 

Nesta fase, o debate é estabelecido e iniciado. 

 
1.2.4 Conclusão 

 
Na fase de conclusão, os principais pontos, respostas, resultados e passos são resumidos. Nesta fase, 

os alunos podem discutir, comunicar e refletir para encerrar os tópicos-chave abordados no plano de 

aula. 

 
 

1.3 Questões-chave para testar conhecimentos 
O plano de aula pode ser acompanhado por um pequeno questionário de cerca de cinco 
questões-chave, que podem ser utilizadas para verificar a aquisição de conhecimentos por 
parte dos alunos. As respostas corretas nas perguntas de escolha múltipla podem ser 
marcadas a negrito. 
 
Questão 1: As marcas são elementos de branding que distinguem os produtos ou serviços de um 
comerciante dos de outros comerciantes 
[Verdadeiro] [Falso] 
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Questão 2: Em que casos uma marca comercial não pode ser registada? 
[se a marca for enganosa] [se a marca for ofensiva] [se a marca for semelhante a outra] [Todas as 
razões enumeradas] 
 
Questão 3: A imagem Campbell Soup Cans, criada por Andy Warhol em 1962, foi registada como 
marca registada no ano seguinte. 
[Verdadeiro] [Falso] 
Questão 4: (Mais do que uma resposta está certa): Uma vez registada a marca, o proprietário da 
marca poderá: 
[vender e licenciar a marca] [utilizar o símbolo ® junto ao nome da marca] [copiar as marcas de 
outras marcas] [tomar medidas legais contra qualquer pessoa que utilize a marca sem a 
permissão do proprietário]. 
 
 

2. Recursos adicionais 
2.1 Leitura adicional 

 
Kellett, A. (2019, March 7). The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright And Designs. 
Intellectual Property - UK. https://www.mondaq.com/uk/trademark/786548/the-difference-between-
trade-marks-patents-copyright-and-
designs#:%7E:text=trade%20marks%20are%20elements%20of,protects%20the%20appearance%20
of%20products. 
 
  Government Digital Service. (30 de dezembro de 2014). Apply to register a trade mark. GOV.UK. 
https://www.gov.uk/how-to-register-a-trade-mark/what-you-can-and-cant-register 
 
  European Union Trademark: register your EU trademark. (2021). Trademarkhost. 
https://www.trademarkhost.com/european-union-
trademark#:%7E:text=A%20trademark%20application%20has%20to,Intellectual%20Property%20offic
e%20(EUIPO). 
 
Editor. (2020, May 25). Trademarks in the fashion industry. Digest # 03, 2020. IPR Group - Patent 
and Trademark Attorneys. https://iprgroup.info/trademarks-in-the-fashion-industry-digest-03-2020/ 
 
  https:\/\/www.gerbenlaw.com\/blog\/author\/gmahoneygerbenlawfirm-com\/#author. (21 de janeiro de 
2021). Gucci Trademarks - Gerben Law Firm. Gerben Law Firm -. 
https://www.gerbenlaw.com/trademarks/apparel/gucci/ 
 
 Reuters. (12 de junho de 2018). Louboutin Wins EU Court Battle Over Trademark Red Soles. The 
Business of Fashion. https://www.businessoffashion.com/articles/luxury/louboutin-wins-eu-court-
battle-over-trademark-red-
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soles#:%7E:text=%22The%20protection%20of%20Christian%20Louboutin’s,has%20maintained%20f
or%20many%20years.%22 
 
 Shaw, A. (21 de maio de 2021). Not laughing now: Banksy loses second trademark case over 
famous monkey image. The Art Newspaper. https://www.theartnewspaper.com/news/not-laughing-
now-banksy-loses-second-trademark-case-over-famous-monkey-image 
 
 Shaw, A. (17 de setembro de 2020). Banksy loses trademark battle over his famous Flower Thrower 
image. The Art Newspaper. https://www.theartnewspaper.com/news/banksy-loses-flower-thrower-
trademark-case-calling-his-anonymity-into-question 
 

2.2 Apêndice 

 
Fonte: Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962. https://www.moma.org/collection/works/79809 
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Fonte: Andy Warhol. Marilyn Monroe. 1967. https://www.moma.org/collection/works/61240 
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