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Vê-se, nesse passo, que a grande questão a ser
analisada no caso dos direitos autorais é a

busca pelo equilíbrio entre a defesa dos
titulares dos direitos e o acesso da sociedade

ao conhecimento.
 

( Branco, 2009, p. 22) 



Apresentação
      Este Caderno Orientador “A Lei de Direitos Autorais no Contexto

Educacional” surgiu da necessidade de esclarecimentos quanto ao

uso de textos, músicas, vídeos, imagens, ilustrações em atividades

educacionais on-line ou na produção de materiais pedagógicos,

zelando pelo respeito à autoria das obras.

      Nesse contexto, a Gerência de Políticas de Leitura e Mídias

Educacionais tem recebido questionamentos, tanto por parte de

profissionais que atuam em bibliotecas quanto de professores(as) de

diversas Coordenações Regionais de Ensino, sobre a utilização e o

compartilhamento de materiais de terceiros. Para responder a esses

questionamentos, buscou-se suporte no material didático de Ramiro

Barboza Oliveira, Noções Básicas de Direitos Autorais, disponibilizado

pela EAPE - Subsecretaria de Formação Continuada dos

Profissionais da Educação -, por meio da Circular nº 25/2020 -

SEE/EAPE, em especialistas como Claudio Lins de Vasconcelos,

advogado especializado em mídia, cultura e propriedade intelectual

e Jozeval dos Santos Souza, advogado, especialista em Direito

Eletrônico,  na própria Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que

altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá

outras providências, bem como em outros materiais que abordam o

tema.

      Assim, esperamos esclarecer algumas dúvidas para um trabalho

mais tranquilo e seguro e em conformidade com os preceitos legais,

especialmente agora, momento em que a educação vivencia, mais

do que nunca, a experiência de atividades pedagógicas não

presenciais, em função da pandemia de Covid-19 e, por este motivo, o

volume e a necessidade de compartilhamento de materiais, de

diferentes gêneros, para fins didático-pedagógicos, têm aumentado

expressivamente.

Desejamos sucesso no trabalho!
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Saiba mais!

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, segundo Ramiro
Barboza de Oliveira, é conhecida como Lei dos Direitos
Autorais (LDA) e seu estudo, pelo menos em seus aspectos
principais, é muito importante para quem desenvolve
recursos didáticos, especialmente se essa produção irá valer-
se de materiais criados por terceiros. Também nossa LDA é
tida como muito restritiva. Poucos usos de materiais
protegidos são permitidos sem a autorização do autor. Por
essa razão é muito fácil realizar um uso inadequado de
produções resguardadas por direitos autorais. (OLIVEIRA,
2017).

WEBINÁRIO 
Noções básicas de direitos autorais para

a produção de materiais didáticos
 

Realizado pela EAPE em 15/07/2020, às
16h, pelo Canal da EAPE no YouTube

Você sabia?

Ramiro Barboza de Oliveira, autor do
material didático “Noções Básicas de
Direitos Autorais” (UFMG), é
Doutorando em Direito Público pela
Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-MG). Mestre em
História (Poder e Relações Sociais)
pela Universidade Federal de São João
del-Rey (UFSJ). Graduado em Direito e
em História pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).



A Lei de Direitos
Autorais no
contexto
educacional
Você já ouviu aquela máxima “Na
educação nada se cria, tudo se
copia?”, pois não poderia ser bem
assim…

A ideia do Ctrl + C / Ctrl + V  pode
não render bons frutos...

Conforme Ramiro Barboza de
Oliveira, a lei de Direitos Autorais é
bastante rígida, nenhum dos seus
115 artigos se refere efetivamente
ao âmbito educacional. “A lei não
menciona qualquer concessão para
o uso não autorizado de obras
protegidas em contextos
educacionais.” (OLIVEIRA, 2017, p.
34). 

Apenas os Artigos 46, 47 e 48 da
LDA abrem alguma margem para
uso em contexto educacional sem
infringir os direitos autorais. 

Confira, a seguir, os únicos Artigos
da Lei de Direitos Autorais que
possibilitam o uso de obras de
terceiros no âmbito educativo sem
ofender os direitos autorais.



Artigos da LDA que possibilitam o uso
de obras de terceiros no âmbito
educativo sem ofender os direitos
autorais

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo
informativo, publicado em diários ou periódicos, com a
menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de
onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em
reuniões públicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem,
feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do
objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo
de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins
comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos,
para uso privado do copista, desde que feita por este, sem
intuito de lucro;
III - 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
atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por
aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação,
integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem
as ministrou;
 



V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas,
fonogramas e transmissão de rádio e televisão em
estabelecimentos comerciais, exclusivamente para
demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos
comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a
sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando
realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente
didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em
qualquer caso intuito de lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para
produzir prova judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos
de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra
integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução
em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não
prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos
autores.
Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem
verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe
implicarem descrédito.
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros
públicos podem ser representadas livremente, por meio de
pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

 Saiba mais!
ARTIGO 

“Direito autoral e educação: compreendendo a aplicação da lei para
práticas educacionais no Brasil e os debates para um tratado

internacional” , 
de Mariana Valente, Victor Pavarin e Maria Luciano.

 



O que é domínio público?
As obras - literárias, artísticas ou científicas -, após o
período de proteção, que no Brasil é de 70 anos
contados a partir do dia 1º de janeiro do ano
subsequente ao da morte do autor, deixam de pertencer
ao domínio privado do autor,  ou seja, passam a ser livres
para uso de toda a sociedade, sendo, pois, de domínio
público. 

“Apesar da maioria dos países utilizarem a Convenção de Berna na
estruturação de seus direitos autorais, cada nação estabelece quando uma
obra passa a ser de domínio público, podendo ser reproduzida, distribuída,

traduzida, publicada ou adaptada, sempre indicando sua autoria, sem a
necessidade de autorização do criador ou de seus herdeiros. ” 

 
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

 
 

Perguntas frequentes



Posso utilizar músicas ou filmes nas minhas aulas? 
Conforme nos explica Ramiro Barboza de Oliveira, "As
músicas protegidas também não podem ser utilizadas
livremente nos ambientes virtuais de aprendizagem
(AVA). Nesse caso, uma alternativa seria indicar os sites
oficiais dos intérpretes, que costumam disponibilizar
algumas músicas para audição. Se essa alternativa não
existir para a música que você pretende utilizar, resta
apenas citar trechos da letra e solicitar aos estudantes
que procurem ouvi-la por conta própria. Hoje, contamos
com diversas plataformas na internet (Spotify, Deezer,
Google Play etc.) que oferecem acesso lícito a um
imenso catálogo de músicas, inclusive com períodos de
gratuidade.” (OLIVEIRA, 2017, p. 35)

“Os filmes, da mesma forma, possuem uma utilização
bem restrita, já que a execução pública depende da
autorização dos autores ou detentores dos direitos
patrimoniais da obra. Isso impede, por exemplo, a
exibição integral de um filme em sala de aula, por mais
que essa prática seja comum nas escolas. Muitos
professores, como mencionamos no tópico anterior,
acabam sentindo-se respaldados por uma exceção ao
uso educacional que não existe na LDA. Os filmes
também não podem ser utilizados sem autorização dos
autores nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).
A alternativa seria a utilização do trailer de uma obra,
geralmente disponibilizado no site oficial de divulgação
do filme. O acesso à obra integral deverá ser
recomendado aos estudantes por meios próprios.”
(OLIVEIRA, 2017, p. 35)



Ainda sobre o uso de músicas ou filmes nas aulas

 
Claudio Lins de Vasconcelos, advogado especializado em
mídia, cultura e propriedade intelectual, em entrevista
concedida à Fernanda Fernandes, do site "MultiRio: a mídia
educativa da cidade", diz  que:

"As questões de direito autoral relacionadas a músicas
costumam ser um pouco mais tranquilas. Em muitos casos,
redes sociais como o YouTube e o Facebook possuem um
acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
(Ecad), no qual os autores recebem uma quantia determinada
quando a música é executada. De toda forma, a performance
musical no ambiente escolar é permitida expressamente pela
lei. O risco de uma produção escolar feita pelos alunos e
publicada dentro de um canal estabelecido no Facebook, no
Instagram ou no YouTube trazer problemas é baixo, já que,
provavelmente, o titular deve estar recebendo por isso."

"Se o filme estiver em uma plataforma legal, não há problemas.
No YouTube, provavelmente, também não seria um problema,
se reproduzido em sala de aula, sem cópias e sem publicação
em outra plataforma. Dentro dos limites da sala de aula, pode-
se usar a íntegra de qualquer material. Trata-se de um material
de pesquisa, ao qual não se pode negar o acesso pelo
pesquisador.

No entanto, não é permitido fazer cópias de filmes obtidos em
plataformas ilegais – como o The Pirate Bay e o Popcorn Time
– e reproduzir em sala. Essas plataformas nem sequer tentam
acordo com os titulares, ignoram os direitos. A orientação é
que os professores busquem sempre plataformas legítimas."



Fique atento(a)!Posso baixar e compartilhar
os livros didáticos, literários
ou paradidáticos em
arquivos de PDF no Google
Classroom, Google Drive,
WhatsApp, E-mail ou em
qualquer rede social? 

 

Vamos analisar a seguinte situação, apresentada por Jozeval
dos Santos Souza, advogado, especialista em Direito Eletrônico

(Direito Digital), no site Jusbrasil:
 

Você viu um informe publicitário de um livro que está fazendo o maior
sucesso. Aí abriu o site de pesquisa, digitou o nome do livro e, para sua
felicidade, olha o que apareceu: um link onde você pode baixar ele de graça!
É só clicar no botão de download e pronto! Em segundos ele está disponível
em seu equipamento sem pagar nada por isso!

Vamos agora observar outra situação: você viu um informe publicitário de um
livro que está fazendo o maior sucesso. Aí entra numa grande livraria e
sorrateiramente furta um dos livros expostos. Em algum tempo você está com
ele em casa sem pagar nada por isso!

Do ponto de vista moral qual a diferença entre os dois atos acima descritos?
Por que um livro é digital e o outro é materializado? Mas, espera: não são os
dois livros do mesmo autor e com o mesmo conteúdo?

Leia mais em:
ARTIGO

Baixar livro da Internet é crime?, 
de Jozeval dos Santos Souza

Advogado. Especialista em Direito Eletrônico (Direito Digital). Pós-graduando em Direito Processual Civil.
Ativo nas seguintes áreas: consumidor, contratos, propriedade intelectual, família e sucessões. 

Pós-graduado em Docência de Nível Superior. Graduado em Direito pela UNEB - Universidade do Estado
da Bahia, também formado em Pedagogia pela mesma Universidade.

 

Não é permitido baixar
ou compartilhar livros

sem autorização prévia
e expressa dos autores.



Ainda sobre o compartilhamento de livros em formato PDF e
sobre compartilhar links dos sites onde esses livros estão
disponíveis

Claudio Lins de Vasconcelos, advogado especializado em
mídia, cultura e propriedade intelectual, em entrevista
concedida a Fernanda Fernandes, do site "MultiRio: a mídia
educativa da cidade", esclarece que: "Se os livros estiverem em
domínio público ou tiverem sido disponibilizados pelo autor,
com autorização expressa do mesmo, não há problemas. Vale
lembrar que uma obra entra em domínio público 70 anos após
a morte do autor. Porém, se esse não for o caso, não é
permitido. Distribuir um conteúdo que não está em domínio
público não é um comportamento lícito, nem ético."

"Indicar o link traz um risco menor ao professor, é melhor do
que compartilhar. No entanto, não se pode pensar que o
material disponível na internet está livre para ser usado. Há
pessoas que escrevem e publicam livros, inclusive didáticos, e
vivem disso. A recomendação é que os professores não
encorajem, de nenhuma forma, o consumo de conteúdo
pirata, por mais nobres que sejam os objetivos."



Sobre o compartilhamento de links, Ramiro Barboza de
Oliveira diz que: “Com relação aos vídeos disponibilizados em
repositórios como o YouTube, os professores devem ter alguns
cuidados ao utilizá-los em seus ambientes virtuais de
aprendizagem (AVAs). Em geral, as pessoas que disponibilizam
vídeos para esses serviços de streaming concordam com a
divulgação de suas obras de acordo com as regras de uso do
serviço. 

Dessa forma, ao utilizarmos vídeos dessas plataformas,
devemos fazê-lo apenas com os recursos que elas dispõem, ou
seja, indicando o link para os estudantes ou incorporando o
vídeo ao seu AVA, caso haja a opção de incorporação (embed)
para o vídeo desejado. Não podemos “baixar” o vídeo desses
repositórios e reproduzi-lo de uma forma não autorizada pelo
próprio serviço de streaming. Por precaução, é prudente não
indicar ou incorporar vídeos de obras notoriamente protegidas
que foram disponibilizadas nesses serviços, como filmes
recém-lançados que são encontrados integralmente nesses
repositórios.” (OLIVEIRA, 2017, p. 35)

Como posso solicitar autorização de uso de uma obra
às editoras?
Em geral, as editoras disponibilizam formulários ou 
 modelos de solicitação de contratos de licença. Para
tanto, é preciso analisar cada situação para fazer as
devidas adequações, pois cada caso precisa ser avaliado
individualmente.

Leia mais em:

Direitos autorais: 14 dúvidas mais
comuns



Posso copiar qualquer
imagem ou fotografia do
Google para as minhas
atividades pedagógicas? 

As imagens e fotografias
possuem a mesma proteção
autoral das demais obras
intelectuais. Assim, elas podem
ser utilizadas mediante
autorização prévia e expressa
do autor ou dos repositórios
nos quais os próprios autores
disponibilizam-nas para uso
livre. (OLIVEIRA, 2017).

Assim sendo, é imperativo
averiguar a possibilidade do
uso ou não de determinado 
 material, analisando se é uma
obra protegida por direito
autoral, se há manifestação
expressa do autor, do editor ou
do titular do direito autoral
quanto à livre reprodução, ou
se a obra, porventura, se
encontra entre os Recursos
Educacionais Abertos - REA. 



Posso contar uma história para os(as) estudantes,
lendo e mostrando as páginas de um livro inteiro e
compartilhar em vídeo em uma rede social? 

Ainda em entrevista concedida a Fernanda Fernandes,
do site “MultiRio: a mídia educativa da cidade”, segundo
Claudio Lins de Vasconcelos, "Em uma análise rigorosa
da lei, não se pode reproduzir a íntegra de nenhuma
obra sem a autorização do titular. É preciso uma
autorização da editora para isso. No entanto, no
contexto de uma aula, a contação de história pode se
equiparar a uma representação teatral, principalmente
se for feito sem finalidade lucrativa e em ambiente
escolar. Representação teatral e performance musical
em ambiente escolar são permitidas pela lei de direitos
autorais, sem necessidade de autorização prévia. Ou
seja, não haveria problema em contar uma história
lendo um livro, interpretando, fazendo as vozes dos
personagens.

De toda forma, é recomendável que isso seja feito em
circuito fechado, ou seja, em grupos fechados, acessíveis
apenas aos alunos, para minimizar o risco. Outra
questão importante é que não se pode distribuir uma
cópia do livro, de jeito nenhum."
 

"Reduzir a importância do direito autoral, colocando-o em segundo plano e
achando que, assim, estamos ampliando o acesso à educação, pode ser um

equívoco muito grande. Em curto prazo, é verdade, viabilizaria o acesso a
mais materiais; mas, a longo prazo, comprometeria a própria renovação do

conteúdo, um conteúdo com significância em seu tempo histórico.”
 

CLAUDIO LINS DE VASCONCELOS



Domínio Público 

Open Library

Freepik  

Pixabay

Portal do Professor

 

Plataforma MEC RED 

Amazon

Livros Digitais

Free e-books

Portal Educabras

 
Saiba mais!

Noções Gerais de Direitos Autorais

Recursos educacionais abertos e direitos autorais: análise de sítios educacionais
brasileiros

Noções gerais de direitos autorais

Plágio na Educação - Violação aos Direitos Autorais

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - Direitos autorais são destaque em debate
promovido pela Capes

Orientações referentes a direitos autorais e direitos de personalidade

Noções básicas de direitos autorais - ICS - International Copyright Service

Direitos Autorais - Breve história e noções básicas da lei nº 9.610/98 sobre os direitos
autorais no Brasil

 

MAS...
NEM TUDO ESTÁ PERDIDO!
Veja alguns portais onde
encontrar músicas,
imagens, textos que
podem ser utilizados
livremente 
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