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• As atividades de professores, 
pesquisadores e estudantes 
universitários envolvem: 

 

• A utilização de obras intelectuais 

 

• A criação de obras intelectuais   
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Utilização de obras 

• Quando os professores preparam seus 
materiais de aula utilizam obras intelectuais 
de outros autores (monografias, manuais, 
revistas...) 

• Quando os pesquisadores preparam o seu 
trabalho utilizam obras intelectuais de outros 
autores (revistas, monografias, anais de 
congressos...) 

• Quando os alunos preparam os seus 
trabalhos para as disciplinas de graduação e 
pós-graduação também utilizam obras 
intelectuais 
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Criação de obras 
• As obras criadas pelos professores (material 

didático, manuais das disciplinas...) tem direitos 
autorais 

• As obras criadas pelos pesquisadores 
(artigos de periódicos, monografias, trabalhos em 

congressos...) tem direitos autorais 

• As obras criadas pelos alunos (trabalhos 

acadêmicos, teses de mestrado ou doutorado) 
também tem direitos autorais 

• Estes direitos existem desde o momento da 
criação da obra: NÃO há necessidade de 
registrá-la 
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  Em breve... 

 

  Qualquer universitário deve ter 
conhecimento dos direitos 
autorais 
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Os direitos autorais 

• Reprodução: cópia do trabalho 

• Distribuição: colocação à disposição do público do 
original ou de cópias de uma obra (empréstimo, 
venda...) 

• Comunicação ao público: um número de pessoas 
que tem acesso à obra sem distribuição prévia de 
cópias (intangível) 

• Transformação: tradução, arranjo... 

• Paternidade: o reconhecimento como autor da 
obra 

• Integridade: evitar a deformação ou algo que seja 
prejudicial ao trabalho ou reputação do autor 
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Atividades vs. direitos autorais (I) 

• Cópia, fotocópia ou digitalização de 
uma obra: direito de reprodução (art. 29,I) 

• Download da Internet: direito de 
reprodução (art. 29, I) 

• Exibição na sala de aula: direito de 
comunicação ao público (art. 29, VII) 

• Upload de uma obra na Internet: direito 
de comunicação ao público (art. 29, VII) 

• Adaptação ou resumo uma obra: direito 
de transformação (art. 29, III) 
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Atividades vs. direitos autorais (II)  

• Remoção ou alteração dos dados de 
autoria de uma obra 

– Direito moral de paternidade (art. 24, I) 

– Proteção dos DRMs (art. 107, III) 

 

• Modificação ou alteração de uma obra 
de modo a perder a sua essência e 
danos à reputação e honra do autor: 
direito moral de integridade (art. 24, IV) 
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O ambiente digital 
• O desenvolvimento do ambiente digital 

complica a situação: 

• Aumento do uso de recursos de 
informação licenciados 

• Desenvolvimento de repositórios 
digitais por universidades 

• Aumento de e-learning 

• Movimento copyleft e “ética 
hacker” 
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As licenças 

• Aumento do número de recursos 
licenciados: revistas eletrônicas, bases de dados, 
e-books 

• Devem ser usados em conformidade com as 
disposições da licença 

• Os termos de uso de cada recurso são 
diferentes dependendo da licença 

• Como regra geral, as disposições da licença 
são impostas à lei de direitos autorais 

• Seu texto NÃO é geralmente conhecido ou 
não está disponível para professores e 
alunos 
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Os repositórios digitais 

• As universidades desenvolvem seus 
repositórios digitais 

• Os professores devem saber em que 
condições podem arquivar seus artigos de 
revistas 

– Possível conflito com as disposições do acordo 
de transferência dos direitos à editora 

• Os alunos devem saber se é obrigatório 
arquivar o seu trabalho de pós-graduação 
(teses de mestrado ou de doutorado) e que 
implicações isso tem 
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E-learning 

• Os professores usam obras de outros para 
desenvolver seus materiais online 

– Podem fazê-lo sem a sua permissão? 

– Os materiais de ensino online «deixam» a sala 
de aula: chegam a mais pessoas além dos 
alunos 

• Os alunos fazem muitos trabalhos para a 
avaliação em suas disciplinas 

– Abuso de “copy and paste” 

– Conhecem as regras para fazê-lo sem violar a lei 
de direitos autorais? 

– Citam as fontes utilizadas? 
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Movimento copyleft 

• É uma reação ao modelo clássico e tem 
vários objetivos 

• Licenças GNU (software livre) 

• Licenças creative commons: modelo 
mais flexível que devolve o poder ao autor  

• Movimento open access: o seu objetivo 
é facilitar o acesso à informação científica 

• “Ética hacker”: os direitos de autor na 
Internet são obsoletos e devem 
desaparecer 
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Questões éticas 

• Há situações em que pode não 
haver problemas legais, mas 
ÉTICOS 

 

• Questões de plágio 

• O direito de citação 
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Plágio 

• Violação legal ou apenas anti-ética? 
• Nem a Lei de Direitos Autorais (Nº 9610, 

1998) ou o Código Penal utilizam este 
termo 

• Dicionário: Ato ou efeito de plagiar 

– Plagiar: Copiar ou imitar, sem engenho, as obras 
ou os pensamentos dos outros e apresentá-los 
como originais 

• Apenas uma cópia SUBSTANCIAL pode ser 
considerada ilegal 
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Plágio vs. direito de citação 

• Quando é legal a utilização da obra de outra 
pessoa? 

• Não constitui ofensa aos direitos autorais... 

“a citação em livros, jornais, revistas ou 

qualquer outro meio de comunicação, de 

passagens de qualquer obra, para fins de 

estudo, crítica ou polêmica, na medida 

justificada para o fim a ser atingido, 

indicando-se o nome do autor e a origem 

da obra” (art. 46, III) 
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O plágio no ambiente acadêmico 

• Os professores usam softwares para 
controlar o plágio de trabalhos dos alunos 

• Os editores de revistas controlam o plágio 
dos artigos enviados a eles pelos autores 

• Os avaliadores das agências de 
financiamento controlam o plágio nos 
projetos de pesquisa 

• Punições disciplinares em caso de plágio 
descoberto 
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Information literacy standards 

• Essas questões, em virtude de sua  
importância no mundo acadêmico, estão 
incluídas nas principais normas de 
competência informacional (Information 
Literacy) 

 

• Association of College and Research 
Libraries (ACRL) 

• Australia and New Zealand Information 
Literacy Framework (ANZIIL) 
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Information literacy. ACRL 

• Standard 5: “The information literate student 

understands many of the economic, legal, and 
social issues surrounding the use of information 
and accesses and uses information ethically and 
legally” 

• Outcomes: 

– Legally obtains, stores, and disseminates text, 
data, images, or sounds  

– Demonstrates an understanding of what 
constitutes plagiarism and does not represent 
work attributable to others as his/her own  
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Information literacy. ANZIIL 
 

• Standard 6: “The information literate person uses 

information with understanding and acknowledges 
cultural, ethical, economic, legal, and social issues 
surrounding the use of information” 

• Outcomes: 

– Legally obtains, stores, and disseminates text, 
data, images, or sounds 

– Demonstrates an understanding of what 
constitutes plagiarism and correctly 
acknowledges the work and ideas of others 
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 Os professores e alunos da 
universidade tem os 

conhecimentos requeridos para 
enfrentar as questões ético-

legais no mundo universitário? 
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Professores. Conhecimentos 

• Pesquisa feita na Universidad de Granada 
em 2009 

• Teve a participação de 94 professores que 
lecionam disciplinas online 

• Considerou-se que o seu conhecimento 
deve ser mais completo do que os de outros 
professores 

• Os resultados foram publicados em Aslib 
Proceedings, 2011, vol. 63, nº 4, 340-353.  



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

GRÁFICO. Duración de los derechos de autor 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

Límite Porcentaje 

Copia privada    53 

En beneficio de personas con 

discapacidad   

6 

Citas     56 

Ilustración de la enseñanza  56 

A favor de bibliotecas e instituciones 

similares 

26 

TABLA. Los derechos de autor están sujetos a diversos límites. 

 Señale de cuáles de los siguientes conoce su contenido y condiciones 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

Tipo de enseñanza % 

Enseñanza presencial    15 

Enseñanza no presencial 3 

Ambos 82 

TABLA. En la legislación española existe un límite a los derechos de autor a 

favor de la enseñanza. Es aplicable a: 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

GRÁFICO. ¿Es posible la inclusión de obras completas o grandes porciones de 

obras ajenas en la nuestra? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

GRÁFICO. ¿Es posible la inclusión de obras completas o grandes porciones de 

obras ajenas en la nuestra si están en Internet? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (Aslib Proceedings, 2011)  

GRÁFICO. ¿Qué son las licencias copyleft? 
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Alunos. Conhecimentos 

• Tese de doutorado de Enrique Muriel 
Torrado (Universidad de Granada, 
2012) 

 

• Pesquisa com 400 alunos da 
Universidad de Extremadura de 8 
diferentes cursos de graduação 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012)  

GRÁFICO. Duración de los derechos de autor 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012) 

Límite Porcentaje 

Copia privada    38 

En beneficio de personas con 

discapacidad   

3 

Citas     17 

Ilustración de la enseñanza  16 

A favor de bibliotecas e instituciones 

similares 

23 

TABLA. Los derechos de autor están sujetos a diversos límites. 

 Señale de cuáles de los siguientes conoce su contenido y condiciones 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012) 

GRÁFICO. ¿Quién posee los derechos de autor de un trabajo 

elaborado por un alumno para una disciplina? 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012) 

GRÁFICO. ¿Podemos emplear dentro de nuestros trabajos 

grandes porciones de obras de otros autores (copia/pega)? 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012) 

GRÁFICO. ¿... Y si las obras están en Internet? 



Fuente:  Muriel, E. (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012) 

Porcentaje 

Consultando a compañeros    20 

Consultando obras sobre derecho de autor 23 

Preguntando en la biblioteca  7 

Buscando información en Internet 34 

Otros 16 

TABLA. Cuando se encuentra con alguna duda sobre derechos de 

autor, ¿cómo intenta resolverla? 
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Papel da biblioteca universitária (I) 

• Os bibliotecários estão em uma posição 
privilegiada entre as obras e os usuários 
(professores, alunos) 

• Como resultado: 

• Os bibliotecários devem prestar 
aconselhamento, orientação e 
conscientização sobre estas questões 

• Este é um dos novos papéis do bibliotecário 
de acordo com últimas tendências 
profissionais (ACRL) 
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Papel da biblioteca universitária (II) 

• Top ten trends in academic 
libraries (ACRL, 2010): 

• Libraries will continue to lead efforts to 
develop scholarly communication and 
intellectual property services 

• Recent developments illustrate a trend 
toward proactive efforts to educate 
faculty and students about authors’ 
rights and open access publishing 
options and to recruit content for 
institutional repositories 
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Papel da biblioteca universitária (III) 

• Jaguszewski, J.M. & Williams, K. (2013).  
New roles for new times (Report for 
Association of Research Libraries) 

• “enormous demand on campus for assistance 
with issues of copyright and intellectual property 
and agreed that libraries can provide institutional 
leadership in these areas” 

• “most of the libraries interviewed have librarians 
dedicated to copyright issues, sometimes with law 
degrees and an MLS” 

• “They educate both their library colleagues and 
campus constituents and advise…” 
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Papel da biblioteca universitaria (IV) 

• Diferentes denominações: 

– Copyright officer/advisor 

– Scholarly communication officer/librarian 

• Exemplos: 
– Columbia University 

– Harvard University 

– Duke University 

– Kansas University 

http://copyright.columbia.edu/copyright
http://osc.hul.harvard.edu/about
http://library.duke.edu/about/depts/scholcomm
http://lib.ku.edu/services/scholarly-communication
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Mas... 

• Os bibliotecários tem os 
conhecimentos necessários para 
assumir essas funções? 

 

• Estão preparados para assumir 
este novo papel de conselheiros 
em questões ético-legais no meio 
acadêmico? 
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Bibliotecários. Conhecimentos 

• Pesquisa en andamento 

• Parceria UGR – UNESP 

• J.C. Fernández-Molina, J.B.E. Moraes, 
J.A.C. Guimarães & H.C.S. Casarin 

• Questionário respondido por 172 
bibliotecários universitários  

• Os resultados estão pendentes de 
publicação 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014)  

GRÁFICO. Duração do direito autoral 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014) 

GRÁFICO. O que significa uma obra ser de domínio público? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014)  

Requisito Ratio 

Inscrição no registro de propriedade 

intelectual a    

22 

Colocar o símbolo de copyright 1 

Fazer o depósito legal 11 

As três opções anteriores  53 

Não é necessário nenhum requisito formal  13 

TABLA. Quais requisitos devem ser cumpridos para adquirirmos os 

direitos autorais sobre uma obra que tenhamos criado? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014)  

Limitação Ratio 

Cópia privada  48.5 

Em benefício de pessoas com 

necessidades especiais 

34.7 

Citações 50.9 

Apoio ao ensino  53.3 

Em benefício de bibliotecas e arquivos  20.9 

TABLA. Os direitos autorais estão sujeitos a diversas limitações. Quais 

das seguintes opções fazem parte da legislação brasileira? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014) 

Resposta Ratio 

Sim, tem restrições    74.4 

Não, podem ser utilizados com 

absoluta liberdade 

18.6 

Não sei 7 

TABLA. Existem restrições para o uso de recursos eletrônicos assinados pela 

biblioteca ou podem ser utilizados com liberdade por parte dos usuários? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014) 

GRÁFICO. Em que consistem as licenças do tipo copyleft (por 

exemplo, as Creative Commons)? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014) 

GRÁFICO. Sabe onde e como encontrar conteúdos com licenças 

do tipo copyleft? 



Fuente:  Fernández-Molina et al. (2014) 

GRÁFICO. Saberia editar um documento da biblioteca sob uma 

licença Creative Commons? 
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Em conclusão... 

• A maioria dos bibliotecários têm um 
conhecimento muito limitado dessas 
questões 

• A grande maioria reconhece a sua 
ignorância do conteúdo básico das 
limitações a favor das bibliotecas e do 
ensino 

• Eles não conhecem as novas tendências 
copyleft, tão útil para os novos projetos e 
repositórios digitais 
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Conclusões (I) 

• O uso ético e legal da informação é 
essencial no meio acadêmico 

• A maioria dos professores e alunos 
não têm as habilidades para fazê-lo 
corretamente 

• Os bibliotecários devem assumir este 
novo papel de formadores/consultores 

• Se não o fizerem, outros profissionais 
ocuparão esse espaço 
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Conclusões (II) 

• Mas… 
• Exceto nos países anglo-saxões, há pouca 

consciência de que essas competências 
fazem parte de suas novas funções 
profissionais 

• Portanto, é essencial: 
– Convicção de que é preciso apropriar-se 

desse novo papel 

– Um plano de formação adequado para 
poder assumi-lo plenamente 
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