Esse documento é de uso interno da plataforma de divulgação científica Bate-Papo com
Netuno e não tem valor legal. Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir alguma modificação
e/ou correção, por favor, nos contacte pelas redes sociais ou pelo e-mail
batepapocomnetuno@gmail.com.
O que são direitos autorais?
São conjunto de normas e prerrogativas para que a pessoa física (ou jurídica) criadora de uma
obra intelectual tenha assegurado os benefícios oriundos da exploração do seu trabalho. No
Brasil, há a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) que trata desse assunto. Caso alguém use o
trabalho sem prévia autorização, este estará infringindo as normas de direito autoral e poderá
sofrer processo judicial.
Como se dá a aplicação do direito autoral?
No Brasil, assim como nos demais países signatários da Convenção de Berna, a atribuição do
direito do autor se dá de forma automática. Ou seja, por definição todo material publicado em
alguma mídia, a menos que definido de outra forma, tem direitos autorais do tipo Copyright ©.
Na prática isso significa que quando uma pessoa, por exemplo, publica uma foto sua no
Bate-Papo com Netuno, este material está sob as regras de direito da autora e não poderá ser
usada por outras pessoas sem a autorização da mesma.
Posso usar um trabalho com Copyright? Como faço?
Uma vez que um material tem Copyright, para usá-lo o autor (ou o detentor do Copyright) deve
previamente expressar sua autorização quanto ao uso do material. Ou seja, não basta apenas citar
a fonte do trabalho. Então como faço para usar o material? Depende da situação. Alguns
exemplos:
a)
Figuras/fotos encontradas em um site na Internet (por exemplo, em um blog): o autor
deve ser consultado.
b)
Figuras de um artigo/livro: a editora é quem (geralmente) detém o Copyright e deve ser
consultada quanto ao uso do material. Em geral, as editoras já têm um formulário padrão onde é
feita essa solicitação, que pode levar à compra de direito de uso da imagem.
Todo trabalho está na licença Copyright?
Não, existem outras formas de licenças. Cabe a pessoa autora da obra (ou a editora) definir qual
a licença será usada e declará-la.
Quais são as opções além da Copyright?
Algumas opções (existem muitas outras!):
- Creative Commons (CC): é um grupo de licenças que permitem a distribuição gratuita de uma
obra. Um trabalho sob essa licença permite o uso, compartilhamento e modificação (dependendo
da versão atribuída) sem a necessidade de consultar o autor da obra. Existe uma flexibilidade
entre os diferentes tipos de CC. Por exemplo, alguns permitem somente o uso não comercial
enquanto outros permitem o uso para fins comerciais, alguns permitem modificações outros não.
Na dúvida sobre qual CC usar ou como funciona, consulte o site:
https://creativecommons.org/choose/

- Copyleft: ou livre direito de cópia, retira as barreiras à utilização do trabalho. Um trabalho sob
licença copyleft requer que suas modificações, ou extensões, sejam livres, passando adiante a
liberdade de copiar e modificar novamente.
- Domínio público: essa licença pode ser atribuída pelo autor do trabalho ou pode ser resultado
da expiração do Copyright (no Brasil isso ocorre 70 anos após a morte do autor). Nos dois casos
a obra é livre e gratuita.
Quero usar uma imagem que achei no Google, como faço para saber qual a licença dela?
No Google é possível fazer uma busca já definindo as características dos tipos de usos que
queremos. Só clicar em Ferramentas/Tools e escolher as opções de Direitos de Uso/Usage rights
(ver figura abaixo).
Além disso, nos sites onde as figuras são publicadas é possível ver qual a licença atribuída a elas
(lembrando que se não há nada declarado, possivelmente é Copyright). Alguns sites, por
exemplo a Wikipédia, incentivam que as pessoas só coloquem em suas entradas imagens com
Creative Commons ou Domínio Público.

Por que usar uma licença que não a Copyright?
Algumas vantagens do uso da licença Creative Commons (CC)
● Aumento na velocidade de disseminação da informação por garantir o acesso a todos;
● Maximiza a participação e colaboração, criando novos trabalhos;
● Estimula inovação porque mais pessoas podem construir em cima de ideias existentes
com novos desdobramentos, isso agrega valor ao material compartilhado;
● Por não estar associada a limitações de distribuição, a CC impulsiona a alcance e o
impacto de um trabalho;
● Esse tipo de licença encoraja uma cultura de solidariedade.

Sugestão para o Bate-Papo com Netuno: licença CC4.0 BY que permite uso com
modificações desde que citem a fonte do material (ou seja, que citem o Bate-Papo com
Netuno ou os autores das imagens/fotos).

Erros comuns com relação ao uso de figuras com licença
Existem alguns “mitos” sobre ações que poderiam ser feitas para evitar processos de uso
indevido de material com direitos autorais. Abaixo segue uma lista de alguns deles:
1. Citar a fonte/dar crédito permite o uso do material sem pedir permissão;
2. Dizer que o material criado não tem “fins lucrativos”;
3. Outros grupos usaram determinado material sem pedir permissão, então podemos
fazer também;
4. Usar materiais comprados no iTunes, CDs, DVDs;
5. Usar materiais que eu mesma gravei da TV, rádio, cinema, etc;
6. Colocar “sem intenção de infringir direitos autorais”;
7. É ok ter alguns segundos de material com direitos autorais;
8. Posso invocar o “fair use”.
Cuidados aos usar imagens:
Uma imagem pode ter licença CC mas com a restrição de não poder ser usada para fins
comerciais, isso significa que não pode ser usada em um material que vai gerar renda/lucro de
alguma forma. O que define fins comerciais depende (em geral, do juíz que pode vir a avaliar um
processo) e há casos em que o uso de imagem para aula foi considerado para fins comerciais
devido ao professor receber salário.
Até o momento a gente não tem nenhum fim comercial, mas se um dia começarmos a fazer
dinheiro com o Bate-Papo com Netuno não poderemos usar essas imagens. Então, para evitar
problemas futuros, vamos optar sempre por imagens livres para uso em fins comerciais.
Sugestões de sites onde é possível encontrar figuras com licenças que permitem
uso/modificações (Nota: sempre checar as condições para uso e modificação de cada
imagem):
- https://www.freepik.com/
- https://biorender.com/
- https://pixabay.com/pt/
- https://www.wikipedia.org/ (a maior parte das imagens tem permissão para uso, mas é
necessário checar cada uma)
- https://www.pexels.com/@public-domain-pictures
- https://www.publicdomainpictures.net/en/

