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1. Os direitos de autor na literatura 
 

1.1 Resultados de aprendizagem 
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.   
 
 
Após concluir este módulo, será capaz de: 

§ compreender o que é a legislação relativa aos direitos de autor, 
§ compreender como registar direitos de autor, 
§ conhecer a importância da legislação relativa aos direitos de autor nas obras literárias. 

 
 
Duração estimada: 1 hora 
 

1.2 Conteúdo principal 
 

1.2.1 Termos e definições 
 

 
Fonte: https://pixabay.com/illustrations/banner-copyright-design-trademark-5234591/ 

 
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.   
No Reino Unido, a proteção dos direitos de autor é atribuída automaticamente, sem necessidade de 
registos, e os direitos de autor nas obras literárias, dramáticas, musicais e artísticas duram a vida 
do/a criador, mais 70 anos a partir do final do ano da sua morte1. Assim, a proteção dos direitos de 
autor pode ser obtida automaticamente quando um/a autor/a cria: 
 

• obras literárias, dramáticas, musicais e artísticas, incluindo ilustrações e fotografias, 
• obras escritas não literárias originais, tais como software, conteúdo Web e bases de dados, 

 
 
1 Kellett, A. (7 de março de 2019b) 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%20of%20prod
ucts 
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• gravações de som e música, 
• gravações de filmes e televisão 
• emissões televisivas, 
• o layout de edições publicadas de obras escritas, dramáticas e musicais. 

 
A obra pode ser marcada com o símbolo de direitos de autor (©), o nome do/a autor/a e o ano de 
criação. Independentemente de a obra estar marcada, ou não, com o símbolo dos direitos de autor, o 
nível de proteção não é afetado. 
Os direitos de autor impedem que as pessoas copiem a sua obra, distribuam cópias da mesma, 
gratuitamente ou vendendo-as, aluguem ou emprestem cópias de uma obra, executem, mostrem ou 
representem a obra em público, adaptem ou a disponibilizem na Internet2. 
 
 

1.2.2 Teoria por detrás da implementação da PI 
 

 
 

Como referido anteriormente, a legislação relativa aos direitos de autor refere-se a obras literárias, as 
quais constituem uma forma de expressão original.  
Especificamente, no Reino Unido, a proteção dos direitos de autor aplica-se a todas as obras 
literárias originais, desde que o/a autor/a tenha cidadania britânica ou resida noutro país abrangido 
pela Convenção de Berna (ou seja, a maioria dos países do mundo). 

 
O termo «obra literária» significa qualquer obra, que não uma obra dramática ou musical, que seja 
escrita, oral ou cantada, e inclui tabelas ou compilações, programas informáticos e bases de dados. 

 
 
2 Government Digital Service. (18 de novembro de 2015). How copyright protects your work. GOV.UK. 
https://www.gov.uk/copyright 
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«Original» significa que a obra foi originada pelo/a autor/a e que representa a sua própria criação, o 
resultado da implementação de capacidades, trabalho e juízos independentes. 
Não existe nenhum sistema para registo de direitos de autor no Reino Unido. Por vezes, é necessário 
que os autores enviem uma cópia do manuscrito para si mesmos por correio registado. O manuscrito 
é mantido no envelope selado com a marca postal utilizada para provar que a obra existia numa data 
específica. Alternativamente, uma cópia do manuscrito pode ser arquivada junto de um banco ou de 
um procurador, ou com o Stationers Hall Registry3. 
 
O/a autor é, geralmente, o/a primeiro/a titular dos direitos de autor da sua obra literária, a menos que 
a obra tenha sido criada por um/a funcionário/a no decorrer do seu contrato. No entanto, este/a pode 
escolher transferir os direitos de autor para outra pessoa, tal como uma editora ou uma entidade 
patronal. 
 
A duração da proteção dos direitos de autor depende da natureza da obra protegida. Geralmente, os 
direitos de autor de todas as obras literárias, dramáticas, musicais e artísticas duram a vida do/a 
autor/a, mais 70 anos após a sua morte. No entanto, se a obra for gerada por computadores, os 
direitos de autor durarão a vida do/a proprietário/a, mais 50 anos. 
 
Os direitos de autor das obras audiovisuais seguem regras ligeiramente diferentes. As emissões 
televisivas são protegidas durante 50 anos após a data da sua produção. As gravações sonoras, por 
sua vez, são protegidas durante 50 anos após o final do ano de publicação. Os filmes são protegidos 
durante 70 anos após a morte da última das seguintes pessoas: o/a realizador/a principal, o/a autor/a 
do argumento, o autor/a do diálogo ou o/a compositor/a da música original encomendada para ou 
utilizada no filme. 
Os direitos de autor das apresentações tipográficas têm a duração mais curta, sendo esta de 25 anos 
após o final do ano na qual a edição foi inicialmente publicada. 
 
De que forma podem ser violados os direitos de autor? Os direitos de autor podem ser violados 
através da utilização da integralidade da obra ou de uma parte substancial da obra sem autorização 
do titular dos direitos de autor. Uma parte substancial da obra foi copiada e o/a infrator/a utilizou a 
«criação intelectual do/a autor/a». 
 
Para determinar o que é «substancial» é realizado um teste qualitativo, não um quantitativo, porque a 
violação pode ser pequena, mas, ao mesmo tempo, significativa da obra original4. 
 
As utilizações que constituem uma violação incluem copiar, republicar, representar, encenar em 
público. 

 
 
3 Haskins, J. (11 de maio de 2021). How to Copyright Artwork. Legalzoom.Com. 
https://www.legalzoom.com/articles/how-to-copyright-artwork 
4 Connor, I. (9 de setembro de 2020). UK copyright law: the basics. Pinsent Masons. 
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/copyright-law-the-basics 
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Os direitos de autor são, normalmente, aplicados através de processos nos tribunais cíveis (embora, 
em certas circunstâncias, seja possível recorrer aos tribunais penais)5. 
 

1.2.3 Exemplos práticos 
 
Em relação às obras literárias, tais como os livros, é muito fácil criar uma proteção dos direitos de 
autor da obra. Efetivamente, a primeira coisa a considerar ao escrever um livro, em suporte digital ou 
em papel, é como protegê-lo contra a cópia ou o furto. Geralmente, as pessoas consideram registar 
os direitos de autor sobre as suas obras junto de um terceiro independente.  
Depois de receberem toda a informação necessária, o/a autor precisa de criar uma página de direitos 
de autor no livro. A página de direitos de autor, geralmente, contém: a declaração de direitos de 
autor, com o símbolo com a letra «C», o ano de publicação do livro, o nome do/a proprietário/a da 
obra, que, geralmente, é o/a autor/a da obra ou a editora, informações do pedido, reserva de direitos, 
edição do livro, número de ISBN, créditos do livro, site do livro (se aplicável) e declaração de 
exoneração de responsabilidade. 
A declaração de exoneração de responsabilidade é fundamental para proteger a sua obra e pode ter 
muitas funções relativamente ao conteúdo da obra6. 
 

1.2.4 Casos de estudo 
 
Na história, existem muitos casos de violação dos direitos de autor de obras literárias famosas. Para 
dar um exemplo bastante moderno e famoso, houve o caso da violação dos direitos de autor de 
Harry Potter, a franquia global. Desde a publicação de Harry Potter e a Pedra Filosofal no Reino 
Unido em 1997, a fama do rapaz feiticeiro continuou a crescer e, com ela, as queixas sobre violações 
de direitos de autor em relação a projetos e eventos realizados pelos fãs. 
 

 
 
5 British Copyright Council. (11 de junho de 2019). Information: How original literary works are protected by 
copyright in the UK. BCC. https://www.britishcopyright.org/information/how-original-literary-works-are-protected-
by-copyright-in-the-uk/ 
6 Copyright House Limited. (21 de julho de 2021). An Overview of How to Copyright Your Book — Copyright 
House Office. https://copyrighthouse.org/how-to-copyright-your-book/ 
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Um dos casos mais recentes de reclamação sobre violações de direitos de autor é um filme realizado 
por um fã, sobre a vida de Tom Riddle. Voldemort: As Origens do Herdeiro ganhou vida num site de 
crowdfunding em 2016. De acordo com a NME, o filme foi retirado do site após a Warner Bros. ter 
instaurado um processo por violação dos direitos de autor. No entanto, o filme estreou, 
eventualmente, em 2018, após algumas discussões entre a Warner Bros e o realizador. Um 
representante da Warner Bros. revelou a posição da empresa sobre o filme, indicando que é 
importante apoiar a atividade não comercial dos fãs relacionada com o Harry Potter, mas também 
tomar medidas para preservar a integridade destas histórias tão apreciadas. Foi por este motivo que 
os realizadores do filme foram contactados, para garantir que trabalhavam com as restrições 
adequadas e que o seu trabalho era reconhecido e identificado como um filme criado por fãs. 
A necessidade de proteger e manter o valor da marca Harry Potter é claramente indicada e 
destacada neste testemunho. Adicionalmente, o filme recebeu autorização para continuar mediante o 
acordo que não seriam obtidos lucros com o projeto. Assim, embora não fosse oficial ou recebesse o 
apoio da Warner Bros., o lançamento de Voldemort: As Origens do Herdeiro recebeu permissão para 
avançar. 
Outra reclamação de violação de direitos de autor bem conhecida relacionada com Harry Potter, 
recaiu sobre o Harry Potter Lexicon em 2007, quando um processo foi instaurado pela Warner Bros. 
e por J.K. Rowling contra os livros da RDR Books, que pretendia publicar um livro sobre o popular 
site. Efetivamente, Harry Potter Lexicon obteve um grande sucesso, quando um fã decidiu criar um 
site gratuito na forma de uma enciclopédia, com todas as palavras e nomes utilizados nos livros do 
jovem feiticeiro. O projeto foi grandemente reconhecido e mesmo J. K. Rowling afirmou tê-lo utilizado 
ao escrever um dos seus livros. No entanto, quando a RDR decidiu criar e publicar um livro baseado 
na enciclopédia online criada por um fã, Rowling e a Warner Bros. distinguiram a enciclopédia online 
livre, considerada uma utilização razoável do material original, e a publicação de um livro com fins 
lucrativos, que tentava obter rendimentos a partir da obra original de Rowling. 
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Em março de 2008, a reclamação foi levada a tribunal e destacou-se o que o Guardian referiu, na 
altura, como o princípio fundamental do mundo em desenvolvimento do fandom online. Existe uma 
distinção real entre direitos de autor de algo publicado online e de algo publicado em papel? 
 
No final do processo judicial, um juiz avaliou que a publicação da Lexicon violaria os direitos de autor. 
Como resultado, os planos da publicação do livro foram interrompidos permanentemente. 
 
 
De um modo geral, as reclamações de direitos de autor acima mostram a motivação da Warner Bros. 
para proteger e preservar o valor da marca Harry Potter. No entanto, ainda não existe uma forma de 
saber, com certeza, porque é que alguns projetos dão origem a reclamações de direitos de autor e 
ouros não, ou porque é que parece haver uma maior ação da parte da Warner Bros. nos últimos 
anos. 
 
No entanto, com a crescente popularidade da franquia Wizarding World, é muito provável que não 
digamos adeus aos casos de violações de direitos de autor tão cedo7. 
 

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 — A legislação relativa aos direitos de autor pode proteger «obras artísticas», tais como 
canções ou ilustrações. 
 [Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 2 — 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 3 — Os programas informáticos e as bases de dados são considerados «obras literárias». 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 4 (mais do que uma resposta certa) — Quem é geralmente, o/a primeiro/a titular dos 
direitos de autor de uma obra literária?  
[O/a autor/a] [O/a funcionário/a, se a obra tiver sido criada por ele/a no decorrer do seu 
contrato] [O/a procurador/a] [O/a editor/a] 
 
Pergunta 5 — Geralmente, quanto tempo dura a proteção dos direitos de autor de uma obra literária? 
[50 anos a partir da criação da obra] [Até à morte do/a autor/a] [Durante a vida do/a autor/a, mais 
50 anos após a sua morte] [Durante a vida do/a autor/a, mais 70 anos após a sua morte] 

 
 
7 O’Shea, L. (16 de fevereiro de 2019). “Harry Potter” and the Copyright Infringement Claims. MuggleNet. 
https://www.mugglenet.com/2018/12/harry-potter-and-the-copyright-infringement-claims/ 
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Pergunta 6 — 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] 
 
Pergunta 7 (mais do que uma resposta certa) — O que é que o/a autor/a tem de incluir na página dos 
direitos de autor de um livro? 
[O preço de venda do livro] [Um breve resumo do conteúdo do livro] [Ano de publicação do livro] 
[Declaração de exoneração de responsabilidade] 
 
Pergunta 8 (mais do que uma resposta certa) — Qual foi a posição principal da Warner Bros. em 
relação aos projetos feitos por fãs com base na saga Harry Potter? 
[Era necessário proteger o valor da marca Harry Potter] [Pode permitir-se todos os projetos feitos 
pelos fãs, uma vez que trazem mais sucesso para a saga Harry Potter] [Era necessário proteger a 
integridade das histórias de Harry Potter] 
 
Pergunta 9 (correspondência) — Faça corresponder os conceitos às respetivas explicações. 
Patentes: proteger invenções 
Marcas comerciais: elementos de uma marca 
Direitos relativos aos desenhos e modelos: protege a aparência dos produtos.  
Direitos de autor: protege a expressão original 
 

 

1.4 Avaliação de competências/pensamento crítico 
Tal como sabemos, o pensamento crítico é uma competência académica fundamental, que ensina os 
alunos a questionarem ou refletirem de forma autónoma sobre o conhecimento e a informação que 
lhes é apresentada8. Existem várias formas de melhorar as capacidades pessoais de pensamento 
crítico. Estas podem ser úteis ao tentar ensinar os alunos sobre um determinado assunto. As 
capacidades de pensamento crítico do/a professor/a podem, na realidade, refletir o pensamento 
crítico de toda a turma. 
É por isso que é positivo promover exercícios simples para melhorar esta capacidade.  
Neste módulo, destacou-se o quão importante são os direitos de autor na literatura, no âmbito da 
disciplina de estudos sociais. Sabe-se que a literatura pode ajudar os jovens adultos a 
desenvolverem capacidades de pensamento crítico importantes e, neste caso, a compreenderem 
melhor a correlação entre os conceitos de propriedade intelectual e a disciplina de estudos sociais. 
De acordo com U.S. New & World Report, os clubes de leitura encontram-se entre as cinco 
ferramentas úteis para desenvolver capacidades de pensamento crítico antes da universidade.9 
 
De acordo com a Goodreads.com, os melhores livros para melhorar as capacidades de pensamento 
crítico, para professores e alunos, entre outros, são: 

 
 
8 The importance of critical thinking. (19 de fevereiro de 2016). University of Essex Online. 
https://online.essex.ac.uk/blog/the-importance-of-critical-thinking/ 
9 Maxcer, M. (6 de dezembro de 2019). Reading literature helps develop critical-thinking skills. Idaho Education 
New. https://www.idahoednews.org/voices/reading-develops-critical-thinking-skills/ 
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o Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman, 
o Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking de M. Neil Browne, 
o The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark de Carl Sagan, 
o The Art of Thinking Clearly de Rolf Dobelli10. 
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