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As informações deste folheto foram recolhidas e adaptadas da página
da Seguranet.
Para saberes mais e acederes aos jogos e atividades relacionados com
este e outros assuntos, digita www.seguranet.pt na barra de endereços
do navegador. Depois, clica em «Jogos 1º e 2º Ciclo».
Para este tema em particular, escolhe «Direitos de Autor», no menu da
direita; depois de aberta a página correspondente, clica em «Vamos
aprender». Lê e escuta (se ativares o áudio) as diversas informações,
carregando nas setas, para navegar pelas páginas.
Para voltar aos «Jogos e atividades», volta a carregar em «Direitos de
Autor». Entre as várias propostas, destaca-se o «Jogo da Glória», onde
poderás competir com outro/a colega, avançando pelo tabuleiro virtual
e respondendo às questões que forem surgindo.
Podes também desafiar os teus pais a visitar a secção de «Jogos para os
pais».

Para outras informações ou pesquisar no catálogo
em linha, podes consultar a página da BECRE em:

lermos.net

O plágio e os
Direitos de Autor

O que são os Direitos de Autor

Como respeitar os Direitos de Autor

Já te disseram que deves respeitar sempre os Direitos de Autor? Se não
sabes bem o que isso quer dizer, vamos então falar sobre o assunto.
Os livros que lemos, a música que ouvimos ou os filmes que vemos,
por exemplo, foram escritos, compostos ou realizados por pessoas que
são os seus autores. Estas pessoas têm vários direitos sobre as suas
obras.
Em primeiro lugar, os autores têm direito a ganhar dinheiro com as
suas obras, porque estas são o fruto do seu trabalho.
Em segundo lugar, os autores têm direito a que se saiba que foram eles
que criaram as suas obras, e não outras pessoas.
Há páginas na Internet onde podes descarregar filmes ou álbuns
musicais. Claro que não o deve fazer! Já reparaste que, se o fizesses,
estarias a prejudicar economicamente os seus autores? Por outro lado,
estarias a ir contra a Lei, cometendo um crime.
Agora imagina que, para um trabalho escolar, copiavas uma página
inteira de um texto publicado na Internet. O que acontecia se tu não
dissesses quem era o autor do texto?
Quem lesse o teu trabalho iria pensar que tu eras o seu autor e não a
pessoa que o escreveu na realidade. Então, quer dizer que estarias a
violar um dos Direitos de Autor, não é verdade?

Sempre que queres estudar um assunto, tens que consultar textos publicados
por autores que conhecem bem esse tema. Como já viste, é fácil encontrar
esses textos na Internet.
De certeza que, quando estás a fazer os teus trabalhos escolares, sentes
muitas vezes a necessidade de usar as palavras desses autores para
transmitires melhor o que aprendeste.
No entanto, não te deves apropriar daquilo que não fizeste: quem vier a ler o
que escreveste deverá poder identificar, sem sombra de dúvida, o que foi
feito por ti e o que foi feito pelos autores que consultaste.
Se não procederes desta forma, podes ser acusado de plágio, isto é, de
apresentares como teu um trabalho que contém partes de uma obra que
pertence a outra pessoa, sem a citares devidamente.
Há algumas regras muito simples que deves cumprir para evitares situações
embaraçosas e que podem comprometer gravemente todo o teu trabalho e
esforço pessoal. Vamos conhecê-las.
1- Usa diversas fontes para recolheres informações sobre os temas dos
teus trabalhos escolares.
2- Compara a informação que pesquisaste com outras fontes!
Nem toda a informação que existe na Internet é á correta. Por isso, deves
pesquisar em diversas páginas, em livros ou em enciclopédias. Compara
sempre as informações que fores recolhendo e avalia o seu interesse e
correção com cuidado.
3- Nos teus trabalhos, usa as tuas próprias palavras, sempre que for
possível!
Depois de selecionares a informação importante sobre um assunto, não a
deves copiar e colar diretamente para o teu trabalho. Procura traduzir por
palavras tuas o conteúdo dessa informação. Só assim transformas a
informação em conhecimento.
4- Coloca entre aspas o texto que não foi escrito por ti!
Se precisares de transcrever as palavras de um autor para transmitires melhor
o teu pensamento, coloca esse texto entre aspas e indica a sua origem.
5- Identifica as imagens ou outros materiais que usares no teu trabalho!
Se usares imagens, animações, vídeos ou sons retirados da Internet, deves
indicar sempre a página de proveniência desses conteúdos.
6- Não te esqueças de indicar a Bibliografia!
Na bibliografia do teu trabalho deves indicar sempre o endereço das páginas
que consultaste, o nome e o autor dos livros que leste e as referências das
citações que realizaste. Pede aos teus professores que te ajudem a escrever
corretamente uma bibliografia.

Duração dos Direitos de Autor
No entanto, estes direitos não são eternos. Embora, por morte do autor,
estes passem a pertencer aos seus herdeiros, em Portugal, terminam 70
anos após essa data. Depois, as obras passam a ser do Domínio
Público, ou Public Domain, em inglês.
É o que acontece, por exemplo, com a obra de Luís de Camões, o
maior poeta português que viveu no século XVI. A sua obra, bem
como todas as obras de outros autores que pertencem ao Domínio
Público, faz parte da herança cultural da Humanidade.
Podemos usar livremente as obras que pertencem ao Domínio Público.
No entanto, temos sempre que dizer quem são os seus autores, porque
eles continuam a ter direitos morais sobre as suas obras.
Agora já sabes o que são os Direitos de Autor. Se quiseres saber mais
sobre este assunto, consulta a página da Sociedade Portuguesa de
Autores (www.spautores.pt).

