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Premissas


Este conteúdo tem como foco o tratamento dos
Direitos Autorais no Ensino Remoto Emergencial.



Aplica-se às aulas ministradas pelos docentes no
âmbito da graduação, pós-graduação stricto
sensu.



Não tem como foco produção de materiais
didáticos elaborados com fins comerciais ou intuito
de lucro.
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O que não é Direito Autoral?
Direito de imagem e voz

É direito da personalidade
Kelly Bruch e Liz Sass

Direito de Imagem e voz

“GRAVAÇÃO DAS AULAS”
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“AULAS GRAVADAS;
GRAVAÇÃO DE AULAS AO
VIVO;”

Fundamento Legal


Art. 5, V e X da Constituição Federal 1988


Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:



V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;



X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
(link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)




Art. 20 do Código Civil.


Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins
comerciais. (link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm)
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O que é Direito Autoral?

Compreende a proteção às
criações do espírito,
expressas (materializadas)
por qualquer meio, fixadas
em qualquer suporte,
tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente
no futuro por um autor pessoa física.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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Fundamento Legal:




Art. 5, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal / 1988:


XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;



XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:



a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas;



b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos
intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;

Lei n. 9.610/1998 – Lei de Direitos Autorais
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Quais obras são protegidas?



textos de obras literárias, artísticas
ou científicas;



conferências, alocuções, sermões
e outras obras da mesma natureza;



obras dramáticas e dramáticomusicais;



obras coreográficas e
pantomímicas, cuja execução
cênica se fixe por escrito ou por
outra qualquer forma;
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
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Quais obras são protegidas?










composições musicais,
tenham ou não letra;
obras audiovisuais,
sonorizadas ou não, inclusive
as cinematográficas;
obras fotográficas e as
produzidas por qualquer
processo análogo ao da
fotografia;
obras de desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e
arte cinética;
ilustrações, cartas
geográficas e outras obras da
mesma natureza;
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Quais obras são protegidas?



projetos, esboços e obras plásticas
concernentes à geografia,
engenharia, topografia, arquitetura,
paisagismo, cenografia e ciência;



adaptações, traduções e outras
transformações de obras originais,
apresentadas como criação
intelectual nova;



programas de computador (no direito
brasileiro, o qual é regulado pela Lei n.
9.609/1998)



as coletâneas ou compilações,
antologias, enciclopédias, dicionários,
bases de dados e outras obras, que,
por sua seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo,
constituam uma criação intelectual.
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O que não
é protegido
por direito
autoral?
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ideias, procedimentos normativos,
sistemas, métodos, projetos ou
conceitos matemáticos como tais;



esquemas, planos ou regras para
realizar atos mentais, jogos ou negócios;



formulários em branco para serem
preenchidos por qualquer tipo de
informação, científica ou não, e suas
instruções;



textos de tratados ou convenções, leis,
decretos, regulamentos, decisões
judiciais e demais atos oficiais;



informações de uso comum tais como
calendários, agendas, cadastros ou
legendas;



nomes e títulos isolados;



aproveitamento industrial ou comercial
das ideias contidas nas obras.

PATRIMONIAL

MORAL
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Direito
com duas
faces



reivindicar a autoria da obra;

ter seu nome, pseudônimo ou sinal
convencional indicado ou anunciado,
como sendo o do autor, na utilização
de sua obra;


Direito
moral
Faz parte da
personalidade
do autor
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conservar a obra inédita;



assegurar a integridade da obra,

modificar a obra, antes ou depois de
utilizada;


retirar de circulação a obra ou de
suspender qualquer forma de
utilização já autorizada, quando a
circulação ou utilização implicarem
afronta à sua reputação e imagem;


Direito
patrimonial
é
propriedade
de alguém
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Direito exclusivo de usar, fruir, dispor e
reaver a obra.



Autorização prévia e expressa do autor
a utilização da obra:


reprodução parcial ou integral;



edição;



adaptação, o arranjo musical e
quaisquer outras transformações;



tradução para qualquer idioma;



inclusão em fonograma ou
produção audiovisual;



distribuição, quando não intrínseca
ao contrato firmado pelo autor com
terceiros para uso ou exploração da
obra;



Distribuição mediante inclusão em
base de dados;

Autor e Titular
O autor é a pessoa física criadora
de obra literária, artística ou
científica, que a fixou em um
suporte, tangível ou intangível.
O autor é para sempre.
Inalienável e imprescritível.

Titular é quem possui os direitos de
propriedade sobre a obra, pode
editá-la, explorá-la
comercialmente, etc.
O titular tem um prazo determinado
– 70 anos.
Após, ela cai em domínio público.
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ORIGINALIDADE
A proteção abrange a originalidade com
a qual o autor materializou a obra.

É esta forma original e o conteúdo
original que é protegido pelo direito
autoral.

Informações que sejam de conhecimento
comum não pertencem a ninguém.
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Territorial




Âmbitos
da
proteção

Kelly Bruch e Liz Sass

universal

Temporal


Direitos morais: imprescritível



Direitos patrimoniais:


obras literárias, musicais e
artísticas: 70 anos a partir do
01 de janeiro do ano
subseqüente ao falecimento;



obras audiovisuais e
fotográficas: 70 anos a partir
de 01 de janeiro do ano
subseqüente da divulgação.

Por que discutir Direitos Autorais no
Ensino Emergencial Não Presencial?
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O professor e a produção de
conteúdo

o professor
enquanto
sujeito autor
de obras
intelectuais
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o professor
enquanto
usuário de
obras
intelectuais
produzidas
por terceiros

SEAD - Ensino Remoto Emergencial

http://www.ufrgs.br/sead/ensino-remoto - Na aba
Direitos Autorais.
Ou
Boas práticas para o Ensino Remoto Emergencial Direito Autoral

http://www.ufrgs.br/sead/ensino-remoto/materialde-apoio/boas-praticas-sobre-direito-autoral

Mais
informações:

E
Boas práticas para o Ensino Remoto Emergencial Direito à Imagem
http://www.ufrgs.br/sead/ensino-remoto/materialde-apoio/boas-praticas-sobre-direito-a-imagem
Cartilha do Docente para Atividades Pedagógicas
Não Presenciais – SEAD - UFSC
https://portal.sead.ufsc.br/files/2020/04/Cartilha-doDocente-APNP-UFSC.pdf
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Esse material foi
elaborado com
inspiração em
duas palestras:
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BATE-PAPO Direitos autorais: o que
não te contaram! Transmitido ao
vivo em 19 de jun. de 2020.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch
?v=BLI2YezZO70 Acesso em 15 jul
2020



Direito à Imagem: O que não te
contaram! Transmitido ao vivo em
9 de jul. de 2020. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch
?v=nDe-Xp2Qj5Y Acesso em 15 jul
2020
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