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1. Os contadores de histórias 
 

1.1 Informação geral 
Os direitos de autor referem-se ao direito legal exclusivo do/a criador/a de uma obra científica 
para utilizar e reproduzir a sua criação. Assim, esta criação é uma propriedade intelectual do/a 
respetivo/a autor/a e os direitos de autor impedem que a mesma seja utilizada e reproduzida 
por outra pessoa sem a autorização do/a autor/a. 
Ensinar os conceitos dos direitos de autor nas obras científicas é algo valioso para os alunos. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 

O seguinte plano de aulas intitulado «Os contadores de histórias» tem por objetivo promover 
e aumentar o conhecimento dos alunos sobre os conceitos principais da legislação relativa 
aos direitos de autor e à sua aplicação na área da física, bem como identificar a importância 
desta legislação na área da física. Adicionalmente, este plano de aulas pretende promover o 
pensamento crítico e a resolução de problemas dos alunos sobre situações práticas relativas 
à aplicação dos direitos de autor.  
 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem — A propriedade intelectual em tópicos STEAM 
 

Os alunos serão capazes de:  
• compreender os conceitos principais da legislação relativa aos direitos de autor e à 

aplicação da mesma na área da física, 
• identificar a importância da legislação relativa aos direitos de autor na área da física, 
• cooperar com os pares na aplicação e debate da legislação relativa aos direitos de autor 

em situações práticas, 
• melhorar a sua capacidade de resolução de problemas e de pensamento crítico.  

 
 

1.1.3 Relação com o programa curricular 
 
O seguinte plano de aulas está relacionado com a disciplina de STEAM da física, mais 
especificamente com a importância dos direitos de autor nas obras científicas. 
 

1.1.4 Duração 
 

Uma hora com uma turma de 20-25 alunos. 
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1.1.5 Materiais adicionais necessários 
 
Para o plano de aulas seguinte, é necessário o seguinte material: 

• Computador com acesso à Internet; 
• Vídeo do YouTube How Copyright Law Applies to Data and Scientific Papers («Como é 

que a legislação relativa aos direitos de autor se aplica aos dados e artigos científicos»), 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=prVig7w97QU; 

• Vídeo do YouTube How to recognize plagiarism («Como reconhecer o plágio»), 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FuJwz7ZKmDc; 

• Cópias da seleção de leitura seguinte. 
 

 
1.2 Instruções passo a passo 

 
1.2.1 Introdução ou orientação 

 
Na aula, apresentam-se dois vídeos relacionados com os direitos de autor na ciência e 

com o plágio: 
https://www.youtube.com/watch?v=prVig7w97QU 
https://www.youtube.com/watch?v=FuJwz7ZKmDc 
 

O/a professor/a apresenta informação adicional sobre a legislação relativa aos direitos de 
autor e à aplicação da mesma na área da física e pede aos alunos que partilhem a sua opinião, 
conhecimento prévio e potenciais dúvidas. 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
 

O professor apresenta à turma um dilema com três soluções potenciais.  
 
Dilema: Anna tem de realizar um novo trabalho para a disciplina de física sobre a segunda lei 
de Newton. Anna não se sente confortável com esta temática, mas tem de ter uma boa nota 
no trabalho para garantir que a sua média se mantém positiva. Mas não sabe o que fazer. 
 
Possíveis soluções para o dilema de Anna: 

1. Anna pede ao seu irmão, que está a estudar física na universidade, para lhe fazer o 
trabalho;  

2. Anna encontra, na Internet, um artigo muito bom, escrito por um investigador em física 
e copia o artigo para o seu trabalho, sem referir o autor, e apresenta-o ao professor;  

3. Anna acede à Internet e pesquisa vários artigos escritos por vários autores, e rescreve 
os vários artigos nas suas próprias palavras, sem referir os autores.   

 
O/a professor/a pede à turma para debater de que forma e por que motivo é que cada uma 

das soluções não respeita a legislação relativa aos direitos de autor. 
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1.2.3 Investigação 
 

O/a professor/a divide a turma em cinco grupos e pede a cada grupo que encontre uma 
solução para o dilema de Anna, que respeite a legislação relativa aos direitos de autor. Cada 
grupo estuda as leituras sugeridas pelo/a professor/a e oferece a melhor solução para o 
dilema. Em seguida, seleciona um/a representante para partilhar a solução com a turma e toda 
a turma discute a solução apresentada. 
 

1.2.5 Conclusão 
O/a professor/a resume os pontos principais da aula e pede à turma para debater algumas 

ideias, nomeadamente: 
• Imaginem que são amigos de Anna. Como a aconselhariam para que escolha a vossa 

solução?  
• Se Anna escolhesse uma das primeiras soluções, que consequências acham que 

sofreria? 
• O que pensam em relação à legislação relativa aos direitos de autor na área da física? 

 
 

1.3 Perguntas principais para avaliar conhecimentos 
Pergunta 1 — Uma pessoa apenas viola a legislação relativa aos direitos de autor se os 
autores da obra tiverem registado essa obra. 
[Verdadeiro] [Falso]  
 
Pergunta 2 — Na solução potencial do dilema de Anna «Anna acede à Internet e pesquisa 
vários artigos escritos por vários autores, e rescreve os vários artigos nas suas próprias 
palavras, sem referir os autores», estamos perante que tipo comum de plágio?   
[Plágio de texto] [Plágio de ideias] [Plágio parcial] 
 
Pergunta 3 — Na solução potencial «Anna pede ao seu irmão, que está a estudar física na 
universidade, para lhe fazer o trabalho», Anna estava a cometer conluio. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 

2 Recursos adicionais 
2.2 Literatura adicional 

 
Mohammed, R. A., Shaaban, O. M., Mahran, D. G., Attellawy, H. N., Makhlof, A., & Albasri, 

A. (2015). Plagiarism in medical scientific research. Journal of Taibah University Medical 

Sciences, 10(1), 6-11. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtumed.2015.01.007 
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Reichman, J. H., & Okediji, R. L. (2012). When copyright law and science collide: 

empowering digitally integrated research methods on a global scale. Minnesota Law 

Review, 96(4), 1362-1480. 

 
 

2.3 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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