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Os direitos de autor e a matemática 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui 
um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por 
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela 
contidas. 
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1. Título do módulo 
 

1.1 Resultados da aprendizagem 
A finalidade principal deste módulo é ensinar e explicar o que são os direitos de autor e quais são as 
suas aplicações na área da matemática, estatística e macrodados. No entanto, a relação entre estes 
dois conceitos é bastante complicada uma vez que os direitos de autor não têm sido utilizados neste 
contexto até agora. Iremos tentar explicar as possíveis aplicações no futuro e a situação atual de ambas 
as disciplinas. 
 
Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ conhecer os princípios fundamentais da propriedade intelectual, em específico dos direitos de 
autor, 

§ ver como as coisas funcionam à nossa volta e a influência dos direitos de autor sobre as 
mesmas, 

§ relacionar os conceitos dos direitos de autor e da matemática e aprender mais sobre a relação 
entre eles. 
 

 
Duração estimada: X horas. 
 

1.2 Conteúdo principal 
1.2.1 Termos e definições 

 
Um dos conceitos mais importantes da PI são os direitos de autor. Todos já ouvimos falar do termo 
«direitos de autor» mais do que uma vez, mas sabemos realmente do que se trata ou para o que é 
utilizado? Para sabermos o que são direitos de autor, primeiramente, temos de saber o que é a 
propriedade intelectual e qual é o lugar dos direitos de autor nesta disciplina jurídica.  
 
Em primeiro lugar, a propriedade intelectual (PI) refere-se a um bem económico e cultural, o qual inclui 
bens que são intangíveis, ou por outras palavras, ideias ou pensamentos. Qualquer produção não 
explicitamente abrangida pela legislação não pode ser considerada propriedade intelectual no sentido 
jurídico. 
 
Os direitos de autor são um dos elementos da propriedade intelectual, que se foca no direito exclusivo 
do/a titular dos direitos de autor. Todos os autores, apenas pelo simples facto de serem autores, têm 
uma série de direitos sobre as suas obras, os quais lhe são plena capacidade e exclusividade sobre a 
exploração das mesmas. Estes direitos são conhecidos como direitos de autor e incluem dois tipos: 
direitos morais e direitos patrimoniais. 
 
Ambos os conceitos são fundamentais para saber o que são direitos de autor e conhecer todas as 
áreas que pode incluir, bem como as suas características a partir de uma perspetiva jurídica. 
 
Os direitos morais são inalienáveis e específicos ao/à criador/a do material protegido por direitos de 
autor; também permitem que o/a autor/a proteja a sua obra para que não seja modificada ou divulgada 
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publicamente sem a sua permissão. Os direitos patrimoniais, mais comumente conhecidos do que os 
direitos morais, oferecem aos autores controlo sobre os seus bens de propriedade intelectual e uma 
forma de beneficiarem da exploração das suas criações. 
 
Porque precisamos dos direitos de autor? Os direitos de autor são uma forma de atribuir a autoria a 
alguém que criou uma obra, bem como oferecer-lhe uma série de direitos enquanto autor/a. É uma 
forma de proteger a sua obra para que os direitos sobre o conteúdo da mesma possam ser geridos 
pelo/a respetivo/a criador/a. Os direitos de autor estão protegidos automaticamente a partir do 
momento em que a obra é criada e, tal como a maioria dos países incluídos na Convenção de Berna 
(mais de 170), não precisam da concessão de licenças de direitos de autor ou de outras formalidades 
de proteção, permitindo que as suas criações sejam distribuídas sem preocupações com o acesso não 
autorizado ou a pirataria. Com estes direitos, também obtém direitos morais e patrimoniais sobre o que 
protegeu por direitos de autor. 
 
Uma vez que estas ideias estão protegidas, é necessário pedir permissão para as utilizar. 
Primeiramente, dependendo se os direitos de autor foram ou não estabelecidos, precisamos de saber 
se é necessária alguma permissão para as utilizar. O passo seguinte é identificar o/a proprietário/a da 
ideia, bem como os direitos que lhe pertencem, para que também sabemos que direitos solicitar para 
podermos utilizar a ideia. Subsequentemente, é necessário chegar a um acordo com o/a proprietário/a 
sobre o preço a pagar para utilizar a ideia, o qual depende mais da relação entre o/a requerente e o/a 
proprietário/a da ideia. 
 
Os direitos de autor oferecem inúmeras vantagens relativamente a outras formas de PI, tais como uma 
vida jurídica essencialmente mais longa — a duração da vida do/a criador/a mais 70 anos! Muitos 
direitos de autor não gerarão receitas durante a vida jurídica do/a fundador/a, ou mesmo depois. 
 
Outra vantagem dos direitos de autor é que o/a proprietário/a tem direito a receber indemnizações e 
outros benefícios adicionais da parte do/a perpetrador/a, bem como indemnizações constitucionais. 
Em comparação com a patente, calcular a remuneração de um litígio sobre direitos de autor pode ser 
menos difícil. 
 
Finalmente, a obtenção de direitos de autor é, frequentemente, económica e simples. Quando as obras 
que podem ser protegidas por direitos de autor são afixadas num meio significativo, os artistas obtêm 
proteção e titularidade sobre a obra. Depois, o titular dos direitos de autor obtém um seguro, sem ter 
de preencher uma declaração formal junto das autoridades. 
 
Agora, chegou o momento de abordar os fundamentos da matemática. A matemática é uma ciência 
formal que, seguindo o raciocínio lógico, estuda as propriedades, estruturas abstratas e relações entre 
entidades abstratas, tais como números, figuras geométricas, ícones, glifos ou símbolos em geral, bem 
como a relação entre eles. A matemática evoluiu assente na base do cálculo e das medições, incluindo 
o estudo sistemático da estrutura e do movimento de itens reais, através da abstração e da aplicação 
da lógica no raciocínio. 
 
A matemática faz parte de uma linguagem universal que qualquer pessoa, com o mínimo de formação, 
pode compreender. Trata-se apenas de a estudar ao longo do tempo, de ter paciência e de trabalhar 
de forma inteligente. No entanto, a matemática faz parte do nosso quotidiano. Todos os avanços 
tecnológicos ou científicos na história foram possíveis, em parte, graças a esta ciência e aos 
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matemáticos que contribuíram para o progresso da mesma. Os teoremas, tais como o de Pitágoras, 
sistemas, tais como a lei da gravitação universal, as leis da termodinâmica ou a teoria da relatividade 
são princípios fundamentais criados por esta disciplina. 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 
Embora a relação entre os direitos de autor e a matemática seja quase inexistente, uma vez que esta 
disciplina não é protegida por direitos de autor, existe uma relação forte no que toca o resultado de 
projetos, desenvolvimento de projetos informáticos, etc. 
 
No entanto, neste assunto, ao nível matemático, não podemos abordar a forma como os direitos de 
autor a influenciam. De qualquer forma, uma vez que este módulo também se foca nos macrodados, 
iremos ver as controvérsias que a simbiose que pode ser gerada entre ambas as disciplinas. 
 
Desde uma fase inicial, temos de ter em consideração que os direitos de autor criam mais problemas 
do que pensamos. É, ainda assim, uma forma de proteger e obter certos direitos de autor. Neste caso, 
iremos falar sobre um relacionado com uma das ciências mais exatas que existe: a matemática. 
 
Em primeiro lugar, houve um caso nos Países Baixos, onde a matemática e os direitos de autor 
estavam totalmente envolvidos. Há alguns anos, um professor de matemática holandês criou um site 
sobre a sua disciplina, para ajudar os seus alunos e dar-lhes mais recursos para compreenderem 
melhor as suas aulas e, claro, facilitar-lhes o estudo. 
 
Para além dos seus próprios exercícios, completou o seu site ao copiar e colar ligações para um livro 
de matemática publicado por um editor holandês. A intenção do professor, de acordo com as suas 
declarações, era facilitar a realização dos trabalhos de casa e a preparação para os exames.  
 
O problema surgiu a partir da cópia das ligações para os ficheiros PDF do editor. Este último decidiu 
denunciar o professor de matemática, por estar a violar os direitos de autor aos quais os exercícios de 
matemática estavam sujeitos. 
 
Num caso como este, existem duas variáveis que afetam ambas as partes. Primeiramente, pode dizer-
se que os exercícios pertencem efetivamente ao editor, uma vez que estão protegidos por direitos de 
autor, e é o editor o titular dos direitos sobre a sua obra. Por outro lado, deparamo-nos com o dilema 
apresentado constantemente neste módulo: a matemática é uma ciência exata e não pertence a 
ninguém, por isso, esta forma de legislação não deve ser o caso. 
 
Finalmente, o tribunal decidiu a favor do editor. No entanto, sublinhou-se que as ligações com as quais 
o professor tinha trabalhado não são, em si, violações de direitos de autor, mas facilitam imenso o 
acesso ao conteúdo.  
 
Por outro lado, podemos falar sobre outro caso que, embora se refira aos macrodados, tem muito a 
ver com a implementação da PI na nossa sociedade. 
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Os macrodados são uma ferramenta muito útil, uma vez que são parte fundamental de bases de dados 
utilizadas em métodos de análise de dados. Sendo uma ferramenta tão importante, entra em conflito 
com a falta de legislação sobre este assunto. 
 
Não se trata apenas da falta de legislação sobre esta questão, tratando-se também do facto de a 
mesma não ser protegida da mesma forma em todos os países, o que dificulta a defesa das estratégias 
de proteção por parte das empresas. 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Como vimos neste módulo, a implementação destas duas disciplinas é mais complicada do que parece, 
sendo por esse motivo que, na secção de exemplos práticos, foi realizado um inquérito junto de 
matemáticos de várias universidades espanholas para que, na medida do possível, possam oferecer 
uma visão mais específica deste assunto. 
 
Na primeira pergunta, os especialistas foram questionados sobre algo muito básico, mas necessário 
para a continuação do inquérito; a pergunta era se sabiam o que são direitos de autor. Todos 
concordaram dizendo que sabiam o que era, o que atribui às perguntas seguintes um maior nível de 
veracidade. 
 

 
 
A pergunta seguinte refere a Convenção de Berna. Esta convenção concluiu, entre outras coisas, que 
a matemática não poderia ser protegida por direitos de autor. No entanto, uma vez que os nossos 
especialistas têm um excelente conhecimento na área da matemática, perguntamos-lhes se 
consideravam esta decisão como certa. 
 
Como podemos ver no diagrama, as opiniões sobre esta questão diferem bastante, o que significa que 
não existe uma igualdade na opinião entre os matemáticos inquiridos 
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Os especialistas foram questionados sobre outro assunto importante relativo à união da matemática e 
dos direitos de autor: o licenciamento aberto. As licenças públicas, que defendem uma utilização de 
obras mais livre e partilhada e que permitem aos autores a opção de não exercerem todos os direitos 
de exploração concedidos pela legislação relativa aos direitos de autor, podem ser outra alternativa à 
proteção dos direitos de autor. 
 
A resposta dos especialistas foi quase unânime. Exceto por uma pessoa, todos concordaram com a 
implementação de um sistema de licenciamento público. 
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Na pergunta sobre se a matemática deve pertencer sob domínio público em qualquer circunstância, a 
resposta positiva também foi amplamente aceite pela comunidade matemática que entrevistámos. 
Exceto por uma pessoa, todos os outros especialistas concordaram que a matemática deve pertencer 
ao domínio público, tal como o é hoje. 
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1.2.4 Casos de estudo 
 
Este módulo foi realizado junto de várias pessoas formadas em matemática pela Universidade de 
Valencia, pela Universidade Autónoma de Madrid e pela Universidade de Valladolid. Em seguida, 
iremos explicar mais detalhadamente as estatísticas acima, sobre a relação entre a matemática e os 
direitos de autor. 
 
Sobre este assunto, existem bastantes opiniões na comunidade matemática. Como vimos, este é um 
assunto suficientemente controverso com opções muito heterogéneas. 
 
Primeiramente, uma grande parta da comunidade matemática tem uma opinião clara sobre a 
Convenção de Berna, particularmente, sobre a forma como rege o sistema de direitos de autor. 
 
Sobre este assunto, muitos especialistas concordam que a autoria de certos processos matemáticos 
deve ser refletida de alguma forma, obviamente, economicamente falando. A descoberta ou a 
demonstração do resultado deve ser reconhecida e, por isso, deveria haver alguma forma de proteção. 
 
Por outro lado, a opção é apresentar que, tal como na maioria das áreas de interesse para o 
desenvolvimento da humanidade, neste caso, da matemática, o estado deveria disponibilizar um maior 
financiamento e recompensar resultados particularmente relevantes na área. Isto sugere uma maior 
intervenção do estado, bem como um impulso totalmente necessário ao nível da ajuda e do apoio à 
investigação, os quais são fundamentais para o progresso da sociedade. 
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A partir daqui, podemos aprender imenso; para além dos diferentes pontos de vista referidos pelos 
especialistas, temos de elaborar o nosso próprio pensamento de acordo com o que temos podido 
aprender neste módulo. 
 

 

1.3 Avaliação de conhecimentos 
Avaliação de estilo questionário, baseada no conteúdo principal. Marque a resposta correta a negrito 
se necessário. Inclua 10 perguntas sobre o seu módulo. Aumente o nível de dificuldade gradualmente. 
 
Pergunta 1 — Os direitos de autor pertencem à propriedade intelectual. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 — Existem dois tipos de direitos de autor. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 3 — Porque é que a matemática não pode ser protegida por direitos de autor? 
[Devido aos regulamentos da Convenção de Berna]  
[Porque o nosso sistema jurídico é diferente]  
[Porque não progredimos o suficiente para o considerar] 
 
Pergunta 4 — Marque os dois tipos de direitos de autor corretos. 
[Direitos morais] [Direitos patrimoniais] [Direitos legais] [Direitos europeus] 
 

 

1.4 Avaliação de competências 
 

Para começar, a finalidade da primeira pergunta é determinar o grau de sensibilização dos inquiridos 
em relação aos direitos de autor. A maioria dos autores parece compreender o que são direitos de 
autor, o que simplifica a compreensão do restante inquérito. No entanto, existem duas pessoas que, 
embora compreendam o que são direitos de autor, podem não o expressar com as suas próprias 
palavras. Isto indica que, ainda que estejam familiarizados com o conceito ou tenham alguma ideia do 
que se trata, não o dominam. Uma vez que as duas profissões são tão diferentes, existe um longo 
caminho a percorrer para que ambas possam ser incorporadas. 
 
Mostrámos que os direitos de autor e a matemática são disciplinas que se alimentem mutuamente e 
precisem uma da outra, não são complementares. Embora o design precise da matemática, a última 
não é, normalmente, protegida por direitos de autor; a pergunta é: deveria ser? 
 
Como resultado, para ter uma visão mais realista e analítica sobre o assunto, temos questionar alguns 
aspetos. Proteger qualquer coisa com direitos de autor implica uma noção de propriedade, que não 
prevalece na comunidade matemática. Assim, devemos entrar numa área que não é nossa, sabendo 
que os restantes casos para além dos nossos limites falharam? 
 
Podem propor-se várias possibilidades em resposta a este pensamento. Primeiramente, temos de 
considerar qualquer coisa que possa recompensar os esforços da comunidade matemática e todas as 
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aplicações concebíveis que nos forneceram e que passaram a pertencer ao nosso quotidiano. No 
entanto, temos de ter em conta que não existe um sentido de propriedade nesta comunidade, na qual 
o mérito é atribuído a estas pessoas. Talvez, por isso, intrometermo-nos numa área que não nos 
pertence não é o melhor a fazer. 
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