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1. O custo da confusão dos direitos de 
autor 

 

1.1 Informações gerais 
A lei dos direitos de autor protege a expressão original em várias áreas, tais como em obras 
literárias, dramáticas, musicais e artísticas. Especificamente, incluem-se formatos tais como 
romances, software, peças de teatro, filmes, músicas, pinturas, fotografias e esculturas. 
O objetivo da legislação relativa aos direitos de autor é impedir que outras pessoas copiem, 
adaptem ou divulguem a sua obra ao público, dependendo do tipo de obra.   
É por este motivo que ensinar mais sobre direitos de autor pode ajudar os alunos a 
compreenderem como podem proteger a sua propriedade intelectual e evitar utilizações 
indevidas. 
 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
O plano de aulas seguinte, chamado «O custo da confusão dos direitos de autor» é um 
exercício que se destina a melhorar o conhecimento geral dos alunos sobre os direitos de 
autor e, ao mesmo tempo, sensibilizar sobre a forma como a falta de conhecimento adequado 
sobre o assunto pode ter um impacto negativo na aprendizagem, ensino e utilização razoável 
do mesmo. 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 

Os alunos irão compreender: 
 

• a forma como a falta de conhecimento sobre direitos de autor e utilização razoável 
afetam negativamente o ensino e a aprendizagem, 

• porque é que as várias «diretrizes da utilização educativa» não têm a força da lei e a 
forma como interferem com a verdadeira compreensão de utilização razoável da parte 
dos professores. 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
O seguinte plano de aulas está relacionado com a disciplina de CTEAM de estudos sociais, 
relacionando-se, mais especificamente, com a importância dos direitos de autor na literatura. 
 

1.1.4 Duração 
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Uma hora com uma turma de 20-25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Para o plano de aulas seguinte, é necessário o seguinte material: 

• Vídeo do YouTube The cost of Copyright confusion («O custo da confusão dos direitos 
de autor») — https://www.youtube.com/watch?v=fAhWMU1TdvE;  

• Ficheiro PDF The cost of Copyright confusion («O custo da confusão dos direitos de 
autor»), se o vídeo do YouTube não estiver disponível — 
https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/Final%20CSM%20c
opyright%20report.pdf;  

• Cópias da seleção de leitura; 
• Computador com acesso à Internet. 

 
 

1.2 Instruções passo a passo 
 

• Aumentar o interesse — Apresente o vídeo The Cost of Copyright Confusion («O custo 
da confusão dos direitos de autor»). Se o vídeo não estiver disponível, apresente o 
ficheiro PDF The Cost of Copyright Confusion («O custo da confusão dos direitos de 
autor») e dê 20 minutos aos alunos para lerem o material;  

• Discussão — Como começou toda esta confusão?  Que fatores contribuem para a 
confusão? 

• Exploração online — Uma fonte de confusão são as muitas interpretações diferentes 
de direitos de autor e utilização razoável que estão disponíveis online. Demonstre o 
quão fácil é encontrar muitas diretrizes da utilização educativa diferentes (e, por vezes, 
contraditórias) realizando uma pesquisa na Internet sobre o termo «direitos de autor». 
Pode apresentar alguns sites como: 

 
Baruch College (utiliza um mapa em rede): http://www.baruch.cuny.edu/tutorials/copyright/ 
 
Hall Davidson (utiliza um gráfico): http://www.halldavidson.net/chartshort.html 
 

• Oferecer conteúdo — Explique que cada um destes sites é uma interpretação de 
utilização razoável que foi desenvolvida pelos respetivos autores. São confusos e não 
são a lei. Baseiam-se em diretrizes resultantes de negociações privadas entre 
empresas de comunicação e grupos educativos. A finalidade era oferecerem um «porto 
seguro» para ilustrar exemplos claramente óbvios de utilização razoável.  Mas, nos 
últimos anos, foram interpretados como um «topo» — a quantidade de utilização 
máxima necessária para alegar uma utilização razoável perante a lei;   
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• Ler e discutir — Leia Educational Use Guidelines FAQ («Perguntas frequentes sobre 
as diretrizes da utilização educativa» e The Cost of Copyright Confusion («O custo da 
confusão dos direitos de 
autor») —  (https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/SECTIO
N%202%20the%20cost%20of%20copyright%20confusion.pdf). Para avaliar a 
compreensão escrita dos alunos, convide-os a explicarem as vantagens e as 
desvantagens das diretrizes da utilização educativa. Os alunos devem ser capazes de 
explicar porque é que as diretrizes da utilização educativa contribuíram para a confusão 
dos direitos de autor;  

• Pensamento crítico — Peça aos alunos que pensem noutras inferências sobre a razão 
pela qual os líderes comerciais procuram ter regras específicas detalhadas, tal como 
apresentado em várias diretrizes da utilização educativa, e porque é que alguns líderes 
educativos procuram ter regras específicas detalhadas. 

 
 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 
Nesta fase, o tema a estudar ou investigar é apresentado aos alunos pelo/a professor/a. Neste 
caso, o tema são os direitos de autor. A função do/a professor/a nesta fase é encorajar os 
alunos a expressarem ideias, conhecimento prévio e perguntas sobre o tema, promovendo a 
interação e a comunicação entre eles. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Nesta fase, o/a professor/a pode responder a potenciais perguntas ou clarificar quaisquer dúvidas que 
os alunos possam ter sobre o contexto dado na fase anterior. 
Nesta fase, o/a professor/a também começa a apresentar o material teórico sobre o tema, neste caso, 
o documento sobre o módulo «Os direitos de autor na literatura», o qual inclui definições de conceitos, 
conhecimento teórico e informação de base sobre outros pré-requisitos da informação de base. 

Imagem1: Logótipo do projeto 

 Fonte: Projeto IPinSTEAM 
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Novamente, os alunos podem fazer perguntas e obter clarificações do/a professor/a antes de iniciarem 
o exercício. 
 

1.2.3 Investigação 
Nesta fase de investigação, fornece-se aos alunos o material para completar o plano de aulas. Neste 
caso, apresenta-se o vídeo The Cost of Copyright Confusion («O custo da confusão dos direitos de 
autor») ou, eventualmente, o relatório com o mesmo nome. 
 
 

1.2.4 Conclusão 
Na fase de conclusão resumem-se os pontos, respostas, resultados e passos principais. Nesta 
fase pode recorrer à discussão, à comunicação e à reflexão para recapitular os temas 
principais abordados no plano de aulas. 
 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
O plano de aulas pode ser acompanhado por um pequeno questionário com cerca de cinco 
perguntas principais, o qual pode ser utilizado para verificar a aquisição de conhecimentos dos 
alunos. As respostas certas das perguntas de escolha múltipla podem ser marcadas a negrito. 
 
Pergunta 1 — A utilização razoável assenta em quatro fatores: a finalidade da utilização, a 
natureza da utilização, a utilização máxima e o efeito da utilização no mercado potencial. 
 [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 — De acordo com a conferência do Aspen Institute em 1993, o que significa 
educação de literacia mediática? 
[A capacidade de comentar, de forma crítica, obras escritas, tais como livros] [A capacidade 
de aceder, analisar, avaliar e comunicar mensagens de várias formas] [A capacidade de 
analisar conteúdos de programas de televisão] 
 
Pergunta 3 — Os programas informáticos e as bases de dados são considerados «obras literárias» 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 4 — Em relação a uma obra protegida por direitos de autor, outras pessoas não podem 
copiar esta obra, mas podem adaptá-la e mostrá-la ao público. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 5 — De que forma podem ser violados os direitos de autor? 
[Ao copiar a obra integralmente] [Ao copiar a criação intelectual do/a autor/a.] [Ao utilizar uma parte 
substancial da obra] [Todas as anteriores] 
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2. Recursos adicionais 
2.1 Literatura adicional 

 
Leitura 1:  The Cost of Copyright Confusion («O custo da confusão dos direitos de autor») — 
https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/Final%20CSM%20copyrigh
t%20report.pdf.  
 
Este relatório explica o estado atual da compreensão de direitos de autor e utilização razoável 
da parte dos educadores, bem como da desinformação por vezes passada aos alunos. 
 
Leitura 2: Crews, K.D. (2001). The law of fair use and the illusion of fair-use guidelines. The 
Ohio State Law Journal, 62, 602-700. Disponível em: 
http://moritzlaw.osu.edu/lawjournal/issues/volume62/number2/crews.pdf 
 
Diretrizes da utilização educativa — Estas diretrizes são acordos negociados entre empresa 
de comunicação e grupos educativos que passaram a ser erradamente interpretados como 
leis, criando problemas aos educadores e aos alunos.  
 
Leitura 3:  McGeveran, W. & Fisher, W.W. (2006, August). The digital learning challenge: 
Obstacles to educational uses of copyrighted material in the digital age. Berkman Center 
Research Publication No. 2006-09. Disponível em: 
http://cyber.law.harvard.edu/media/sites/mediaeducationlab.com/files/copyrightandeducation.
html. 
 
Leitura 4: 
https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/SECTION%202%20the%2
0cost%20of%20copyright%20confusion.pdf  
 

2.2 Apêndice 
Anexe ou inclua aqui quaisquer itens adicionais, tais como fichas de trabalho ou atividades 
para os alunos, que acompanhem este plano de aulas. 
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