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PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS ESCOLAS 
Bianca Maria Santana de Brito – USP 
 

 Ao buscar o termo “propriedade intelectual” combinado com “escola”, no Google1, são 

encontradas 505 mil ocorrências, em 29 centésimos de segundo. A primeira delas é a página do 

Projeto Escola Legal, da Câmara Americana do Comércio (Amcham)2. A segunda é o site português 

Belex – Biblioteca Escolar em Normas3, que apresenta informações sobre a legislação de direitos 

autorais em Portugal. A terceira é uma subpágina do IBGE, Estatísticas do Século XX4, com uma 

linha do tempo da propriedade intelectual no Brasil, que começa em 1935, com o registro de obras 

para a garantia de direitos autorais na Biblioteca Nacional.  

 Seguem sites sobre Direito, universidades, notícias e artigos sobre propriedade intelectual no 

geral. O projeto Escola Legal, da Amcham, aparece outras vezes, em notícias, como a publicada em 

2008 no portal Educar para Crescer5, da Editora Abril. O texto explica os objetivos do projeto: 

“para a Amcham, que desde 1919 atua com o intuito de promover um melhor ambiente de negócios 

no Brasil, o trabalho de conscientização sobre os males causados pela pirataria deve começar cedo 

nas escolas, de forma a orientar a forma como as crianças e os adolescentes virão a consumir no 

futuro”. 

 Tal objetivo não é explicitado no site do Projeto6, nem na entrevista respondida por e-mail 

pela coordenadora7 do Projeto, no dia 16 de março de 2010. Quando questionada se a escola seria 

um bom ambiente de negócios, já que o slogan da Amcham é 

 

 por um melhor ambiente de negócios”, ela responde: “Nenhuma escola se insere nesse 
tema, mas tendo em vista que delas saem os futuros líderes, temos total interesse que estas 
pessoas tenham acesso a algumas informações que geralmente não são tidas como 
relevantes. 

 

 Possibilitar o acesso a informações, ainda mais se forem tão atuais e relevantes como a 

discussão da propriedade intelectual, é algo que está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional8 (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). O Artigo 3ª da LDB define 

os princípios do ensino e pontua no inciso XI a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais.  

                                                 
 1 Busca realizada no dia 25 de março de 2010, às  12h10.  
2 http://www.projetoescolalegal.org.br/ 
3 http://belex.wetpaint.com/page/Propriedade+Intelectual 
4 http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/palavra_chave/cultura/propriedade_intelectual.shtm 
5 http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/parceria-amcham-407544.shtml 

6 http://www.projetoescolalegal.org.br/ 
7 Larisssa Marchesin, analista de projetos da Amcham, era coordenadora do Projeto Escola Legal na data de 

submissão deste ensaio. 
8 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
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 A entrevistada conta: “O Escola Legal nasceu em 2006, na Amcham, dentro de um grupo 

que pretendia unir esforços para combater a pirataria de forma efetiva”. Ela argumenta que as três 

metas traçadas pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ligado ao Ministério da Justiça 

(CNCP- MJ) eram de cunho repressivo, econômico e educativo. 

 

 À Amcham, como uma associação de empresas, não cabia a vertente repressiva, e um outro 
grupo nosso trabalhava a questão econômica. Nos coube atuar na vertente educativa, 
iniciando com cinco escolas em São Paulo. Nossos objetivos eram, e são até hoje, alertar 
jovens, do ensino fundamental, sobre o problema da pirataria no Brasil e no mundo. Faziam 
parte deste grupo empresas como a Puma, a MPA, a ABIOTICA, ABES, BSA, Microsoft, 
Interfarma.  

 

 O Grupo Puma9 é dono das marcas Puma e Tretorn. É um dos líderes mundiais no estilo 

esportivo, focado no design e desenvolvimento de calçados, aparelhos e acessórios. A MPA10 

(Motion Picture Association) representa os seis principais estúdios de cinema dos Estados Unidos. 

A ABIOTICA11 (Associação Brasileira da Indústria Óptica) é uma associação composta por 120 

empresas do setor ótico: indústrias, fabricantes, importadores e distribuidores. A ABES12 

(Associação Brasileira das Empresas de Software) reúne empresas produtoras, distribuidoras, 

revendedoras e prestadores de serviço de programas de computador. A BSA13 (Business Software 

Alliance) se define como “a voz da indústria mundial de softwares e de seus parceiros de hardware 

em uma gama enorme de negócios e programas de ação”.  A Microsoft14 é a líder mundial em 

softwares. A Interfarma15 (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa) congrega as 

indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil. 

 São empresas e associações de empresas que lidam com o imaterial, como licenças de usos 

de softwares e exibições de vídeos. Mesmo as que produzem bens materiais como calçados, óculos 

ou remédios trabalham com a marca dos produtos, que é imaterial. O cientista social Gilberto Dupas 

afirmou:  

 

Na condição atual, o conceito de propriedade intelectual se amplia além das 'tecnologias 
duras', pois os produtos valem não mais pela sua utilidade objetiva, mas pelo seu valor 
simbólico, estético ou social. O que agrega valor é a capacidade mercadológica de 
transformação da invenção em objeto de desejo em forma de mercadoria ou serviço 
patenteado. Dessa forma, a marca quase que substitui o produto por um valor simbólico que 
prevalece sobre seu valor unitário (DUPAS, 2007: 19). 
 
 

                                                 
9 http://about.puma.com 
10 http://www.mpaal.org.br/br/quemsomos.htm 
11 http://www.abiotica.com.br/2010/abioptica.asp 
12 http://www.abes.org.br/templ1.aspx?id=1&sub=1 
13 http://www.bsa.org/country/BSA%20and%20Members.aspx 
14 http://www.microsoft.com/presspass/inside_ms.mspx 
15 http://www.interfarma.org.br/apresentacao_interfarma.asp 
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 Tal concepção de propriedade intelectual foi consolidada no Acordo TRIPS (Agreement on 

Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights), de 1994, parte do tratado internacional que 

criou a Organização Mundial do Comércio (OMC). A assinatura do TRIPS significou a imposição, 

aos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos, de uma visão de mundo que incentiva a 

apropriação privada do conhecimento (STORY, 2002: 126). 

 O Acordo TRIPS assume conceitos legais e ideológicos dos países capitalistas do norte, 

frutos de um determinado momento histórico.  

 
Diversas sociedades, incluindo as indígenas, de países do sul tem uma abordagem 
radicalmente diferente para ' o que propriedade significa ou o que pode ser legitimamente 
objeto de propriedade privada', algumas dessas sociedades consideram, por exemplo, que ' 
copiar' e compartilhar expressões com determinada comunidade é sinal de respeito e 
reconhecimento, não de pirataria, exploração ou infração dos direitos à propriedade 
intelectual16 (STORY, 2002: 129).  

 

A compreensão desse momento histórico é de extrema relevância, como demonstra o 

livro Chutando a Escada, do sul-coreano Há-Joon Chang, que documentou a expansão da 

propriedade intelectual. O economista afirma que os países hoje desenvolvidos possuiam leis 

extremamente flexíveis e propensas à cópia e que tal permissão foi essencial para seu 

desenvolvimento econômico. Agora que estão desenvolvidos, querem, com a expansão do 

TRIPS, “chutar a escada dos paises em desenvolvimento”, para que não subam até a condição de 

desenvolvimento. (CHANG, 2002). 

 Como um claro instrumento desse “chute”, o Projeto da Amcham, assume a ideologia de 

restrição do compartilhamento da produção intelectual e da proteção desmedida; e é apoiado e 

financiado por empresas que têm claro interesse na proteção da propriedade intelectual para 

propagar tal ideologia. Para tanto, já replicaram17 o projeto em 117 escolas, distribuídas em quatro 

cidades, em três anos de atuação.  

 O foco de atuação do Escola Legal são  os professores que lidam com crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos. Na reportagem18 publicada em 2008 pelo portal Educar Para Crescer 

da EditoraAbril, Nayana Rizzo, coordenadora nacional do Projeto naquela data, explica a escolha: 

“Nos baseamos numa pesquisa do IBOPE, segundo a qual a faixa etária que mais consome 

produtos piratas é a de jovens entre 16 e 24 anos. A idéia, então, é trabalhar com uma faixa de 

idade anterior a essa”. Em março de 2010, a coordenadora19 do Projeto dá outra explicação: 

                                                 
16 Livre tradução de “a number of societies, including indigenous societies, in countries of the South take a radically 

different approach to ' what constitutes property or what may be rightfully be the subject of private ownership'; such 
societies consider, for example, tha the ' copyng' and sharing of expressions within a giver community is a signal of 
respect and recognition, not a piracy or rip-off or the infringement of a private property rights”. 

17 http://www.projetoescolalegal.org.br/?page_id=106 
18 http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/parceria-amcham-407544.shtml 
19 Larissa Marchesin, analista de projetos da Amcham, é coordenadora do Projeto Escola Legal em março de 2010. 
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“Escolhemos trabalhar com essa faixa etária por ser justamente a fase em que a literatura sugere 

que as crianças começam a formar seus próprios valores, diferentes dos que são somente afixados 

por seus professores e seus pais”. 

 Durante o ano letivo, o Projeto é dividido em três fases: um Fórum de Conscientização de 

Educadores no Combate à Pirataria, que reúne educadores, empresários e órgãos do governo; visitas 

aos professores das escolas participantes; devolutiva das escolas com produções dos alunos sobre o 

assunto. Ao longo do ano ficam disponíveis o site do Projeto20, com atualização diária, e um 

manual. Entre os meses de fevereiro e março de 201021 foi publicada uma segunda versão do 

manual. Este artigo analisa as duas versões22.   

 

Novo Manual do Projeto Escola Legal 

 

 O primeiro parágrafo da apresentação do novo manual do Escola Legal trata da alteração de 

valores morais como um problema, ao afirmar:  

 

A sociedade hoje, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, vive num ambiente de 
mutações rápidas e profundas em vários aspectos. Uma das consequências dessas mutações 
se espelha na alteração ou na negligência de valores morais, os quais são percebidos nas 
mais diversas formas do comportamento humano. Dentre essas, uma que vem crescendo 
assustadoramente é o consumo e aceitação de produtos piratas ou contrabando, em todas as 
classes sociais..  

 

Entretanto, isso contraria explicitamente a afirmação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)23 de que os valores são historicamente construídos, portanto, constantemente alterados e que 

precisam ser criticamente revistos:  

A ação pedagógica contribui para o desenvolvimento, entre outras formas, afirmando 
claramente seus princípios éticos, incentivando a reflexão e a análise crítica de valores, 
atitudes e tomadas de decisão possibilitando o conhecimento de que a formulação de 
sistemas é fruto de relações humanas, historicamente situadas. 

 

 O parágrafo final da mesma apresentação cita os PCN, exatamente no que diz respeito à 

ética, ao definir o objetivo da publicação:  

 

 
 
 

                                                 
20 http://www.projetoescolalegal.org.br/ 
21 A imprecisão das datas se deve ao fato de os manuais do Projeto não apresentarem data de publicação.  
22 O manual antigo não está mais publicado na internet pela Amcham, mas foi republicado, por conta deste artigo, no 

blog: http://biancasantana.wordpress.com/2010/04/03/manual-do-escola-legal-disponivel-ate-fevereiro-de-2010/. O 
novo, no dia 25 de março de 2010, estava publicado em: 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/manual_informativos_de_educadores_final.pd 

23 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 
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auxiliar educadores a formar indivíduos questionadores e comprometidos com a sociedade, 
a partir do resgate da moral. Dessa forma, o manual irá também ajudar no campo da ética, 
que é o tema transversal que permeia as disciplinas do Ensino Fundamental, e aparece nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

 É um enorme avanço que esta nova versão do manual atente para as diretrizes da educação 

nacional e cite a formação de indivíduos questionadores. Mas a própria apresentação é ambígua ao 

citar e contradizer tais parâmetros.   

 Ao tratar das capacidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

escolaridade, os PCN destacam a capacidade ética, definida como  

 

a possibilidade de reger as próprias ações e tomadas de decisão por um sistema de 
princípios segundo o qual se analisam, nas diferentes situações da vida, os valores e opções 
que envolvem (...) O desenvolvimento dessa capacidade permite considerar e buscar 
compreender raízes, nuances, condicionantes, consequências e intenções, isto é, permite a 
superação da rigidez moral no julgamento e na atuação pessoal, na relação interpessoal e na 
compreensão das relações sociais.  

 

 Quando o manual coloca “resgate da moral”, como se existisse uma só moral a ser 

recuperada, vai contra a “superação da rigidez moral” e a “possibilidade de reger as próprias ações 

e tomadas de decisão”, destacadas pelos PCN. O professor de história da arte George Landow 

acompanha as mudanças que emergem na sociedade da informação e, ao tratar da autoria – 

modalidade da propriedade intelectual que incide sobre expressões criativas, como livros e música – 

afirma24 “as concepções de autoria guardam uma estreita relação com a forma de tecnologia da 

informação que prevalece em determinado momento e, quando esta muda ou divide seu domínio 

com outra, também se modificam, para o bem e para o mal, as interpretações culturais de autoria” 

(LANDOW, 1995: 243). A propriedade intelectual, portanto, é uma interpretação cultural e não 

pode ser relacionada a uma única moral. Ela é social e historicamente construída e, por 

recomendação dos PCN, precisa gerar reflexão e ser analisada criticamente. 

 A segunda parte do manual “Aprendendo a ensinar sobre pirataria” apresenta uma série de 

conceitos: pirataria, falsificação, propriedade intelectual, venda de produtos falsificados, 

contrabando, descaminhos, produtos que sofrem com atos ilícitos, prejuízos causados pela pirataria 

e pelo contrabando, consequência de tais atos ilícitos, delitos nas escolas. Todos seguem a mesma 

linha de rigidez e controle, não citam outras possibilidades de conceituação e interpretação, nem 

convidam à reflexão e problematização de tais conceitos, o que contraria um dos princípios do 

ensino, definidos no artigo 3º, inciso III, pela LDB: “o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas”.  

                                                 
24  Livre-tradução de “Las concepciones de autoría guardan uma estrecha relación com la forma de tecnología de la 

información que prevaalece em un momento dado y, cuando esta cambia o comparte su dominio com otra, también 
se modifican, para bien y para mal, las interpretaciones culturales de autoría”. 
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 Longe de ser o que se espera da prática educativa, a falta de pluralismo é característica da 

economia, onde atuam as grandes empresas parceiras do projeto Escola Legal. Segundo Dupas, “a 

questão da proteção à Propriedade Intelectual (PI), vista por meio da implementação de um rígido 

controle na utilização de marcas e patentes, é um dos pilares sobre o qual repousa o modelo de 

acumulação da economia global” (2007: 15). Mesmo não sendo contrário à propriedade intelectual 

ou à acumulação capitalista, Dupas afirma:  

 

o momento parece muito propício para um questionamento mais profundo do próprio 
conceito de PI, até então visto unicamente a partir de uma lógica do capital, e que não 
conseguiu provar ser amplamente 'benévolo' aos demais atores do processo econômico e 
social.  

 

 Além de não privilegiar o questionamento, a reflexão e o debate ao tratar dos conceitos da 

propriedade intelectual, o manual afirma que o professor deve policiar e combater a pirataria, 

afirmando:  

 

Pensamos o professor como educador, indo além da função de transmissor de 
conhecimento. Sua responsabilidade não diz respeito apenas ao aprendizado de conteúdos 
previstos em um currículo, mas ao desenvolvimento de outras habilidades e à formação do 
aluno como cidadão. Ao educador cabe auxiliar o aluno a pensar, a questionar, a conhecer o 
mundo, despertando seu interesse por diversas questões. Assim, a função do educador no 
combate à pirataria é conscientizar os alunos quanto à ilegalidade, condenando as soluções 
fáceis proporcionadas pela pirataria, como a inclusão no mercado de consumo. O educador 
deve destacar também que a pirataria pode ser a porta de entrada de outras ilegalidades, que 
poderão se mostrar muito mais graves e prejudiciais ao próprio aluno, à comunidade e aos 
pais. As formas de abordar o tema e como se respaldar com argumentos estão apresentadas 
neste manual.  

 

A concepção de educador presente na primeira parte do trecho destacado presume o estímulo à 

reflexão sobre a pirataria. Mas já na segunda parte o texto é contraditório ao definir que o professor 

precisa conscientizar os alunos de uma determinada visão de mundo.  

  

Manual do Projeto Escola Legal divulgado até fevereiro deste ano 

 

Comecemos então respondendo a uma indagação básica de cidadania: por que devemos 
respeitar regras e leis, como a que nos orienta a não comprar produtos piratas, por 
exemplo? A resposta é mais simples do que parece: porque as leis são necessárias à 
segurança da vida coletiva, na medida em que existem para nos proteger de algum mal 
maior que pode decorrer do desrespeito a elas. 

 

  A abordagem naturalizada das leis, implícita no trecho destacado, das primeiras páginas do 

manual, perpassa todo o texto. Leis e regras não são tratadas como construções sociais e históricas, 

como se não pudessem ser debatidas ou reformuladas. 

 Para exemplificar a importância das leis e regras, a escola é citada: “Se na escola existe a 
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regra de ficar em silêncio durante a explicação do professor, é pra evitar que os alunos percam 

conteúdos de aprendizado importantes passados na aula”. O manual não menciona a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nem 

qualquer diretriz ou referência teórica do campo educacional. Toda a concepção de educação, 

ensino e aprendizagem parece estar centrada nos objetivos do projeto: o  “de combater a pirataria”. 

A pluralidade, princípio do ensino definido no artigo 3o, inciso III da LDB, é desconsiderada, assim 

como a reflexão e a criticidade definidas nos PCN.  

 O exemplo utilizado no texto, do professor que “passa” conteúdos importantes para os 

alunos que devem ficar em silêncio, contraria a concepção pedagógica dos PCN, alinhando a 

proposta a modelos já superados:  

 

Por muito tempo a pedagogia focou o processo de ensino no professor, supondo que, como 
decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou autonomia em 
relação à aprendizagem, criou seus próprios métodos e o processo de aprendizagem ficou 
relegado a segundo plano. Hoje sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre 
aprendizagem e ensino, uma vez em que em última instância, sem aprendizagem o ensino 
não se realiza”. O exemplo da Ancham chega a confundir ensino e aprendizagem quando 
fala de “conteúdos de aprendizado passados na aula.  
 

 A “regra do silêncio” pressupõe que os aprendizes ouçam, calados, o que diz o professor, 

sem questionar ou complementar. Já em 1957, ao escrever Educação e Atualidade Brasileira, Paulo 

Freire combatia tal regra: “É este gosto da verticalidade, do autoritarismo, enraizado em nossas 

matizes culturológicas, que refletem a nossa 'inexperiência democrática'” (FREIRE, 2001: 12). O 

diálogo é um pressuposto da educação freireana, também ressaltado nos PCN, que definem a 

formação do aluno para “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 

coletivas”. Assim, seja na produção teórica do campo educacional, seja nas diretrizes nacionais, o 

diálogo deve tomar o lugar do silêncio, ou da voz única do professor, na sala de aula.  

 O manual apresenta um glossário de conceitos: propriedade intelectual, marca registrada, 

patente, genérico, contrabando, descaminho, pirataria. Todos eles reproduzem o discurso 

hegemônico das empresas que lucram com os bens imateriais, sem problematizar ou convidar à 

reflexão ou mesmo sem apresentar as exceções e limitações constantes nas leis brasileiras de 

propriedade intelectual. No Projeto Escola Legal tudo é proibido.   
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Outra visão de mundo 

 

 Com a difusão das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), as possibilidades de 

compartilhamento de informações e produções culturais aumentaram enormemente. Por 

consequência, ganhou força o debate sobre a propriedade intelectual, e o ramo específico do direito 

autoral, em relação à democratização do acesso à informação. O movimento mundial, e 

heterogêneo, da Cultura Livre tem promovido este debate em diversos campos, por suas diferentes 

faces: Software Livre, Creative Commons, Música Para Baixar, Transparência de Dados Públicos, 

Vídeo Aberto (Open Video), Recursos Educacionais Abertos. 

 Em 2008, ativistas brasileiros das diversas faces deste movimento, formularam a Carta de 

São Paulo pelo Acesso a Bens Culturais25. Convictos da necessidade de promover a universalização 

do acesso a obras literárias, artísticas e científicas e conscientes da necessidade de proteção dos 

direitos autorais contra usos comerciais indevidos, finalizam a carta com uma síntese:  

 

(...) é necessário harmonizar os interesses público e privado no acesso à cultura. Para isso, é 
necessário reequilibrar a tutela do direito individual de exploração da obra intelectual (cujo 
detentor freqüentemente não é o próprio autor da obra) com a tutela do direito coletivo de 
acesso à cultura, direito este tão fundamental quanto o direito autoral e cuja previsão 
encontra-se igualmente no corpo de nossa Constituição Federal. A criação é um fruto que 
tem origem no patrimônio cultural coletivo da sociedade e nesse sentido, sua fruição não 
pode ser restringida de forma desarrazoada. 

 

 A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos26 coloca a necessidade de equilíbrio 

entre o direito à cultura e o direito de autor (CARBONI, 2006), O artigo XXVII, define como 

direitos universais, relacionados, que: (1) toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida 

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios; 

e que (2) toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.  

 Sergio Branco (2007) também registra a importância de se reconhecer os direitos autorais, 

mas afirma que eles não podem impedir o desenvolvimento cultural e social.  

 

Conjugar os dois aspectos, numa economia capitalista, globalizada e, não bastasse, digital, 
é função árdua a que devemos, entretanto, dedicar-nos. É na interseção dessas premissas, 
que devem abrigar ainda os interesses dos grandes grupos capitalistas e dos artistas comuns 
do povo, bem como dos consumidores de arte, qualquer que seja sua origem, que temos que 
acomodar as particularidades econômicas dos direitos autorais e buscar sua função social. 

 
 

                                                 
25 http://stoa.usp.br/acesso 
26 http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm 
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 A Lei de Direitos Autorais Brasileira27 (nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) é das mais 

restritivas do mundo. Segundo a Consumers International IP Watch List28, pesquisa global que 

classifica as leis nacionais de copyright em relação à promoção do acesso ao conhecimento, o Brasil 

tem a 4ª pior legislação do mundo. Pela lei brasileira, em nenhuma situação é permitido fazer cópia 

integral de uma obra sem autorização prévia e expressa do detentor de direitos autorais. Isso 

significa que mesmo o autor de uma obra, ao publicar um livro por uma editora e reservar a ela 

todos os direitos, não poderá copiar ou distribuir seu livro sem a autorização da empresa. 

 Filmes e músicas, tradicionalmente utilizados como recursos didáticos, também não podem 

ser exibidos publicamente sem a autorização do detentor dos direitos. Isso significa que qualquer 

professora não pode exibir um filme em sala de aula sem a autorização do estúdio de cinema, ou 

quem detiver o copyright, mesmo que tenha comprado ou alugado o filme numa vídeo-locadora. A 

atual legislação não permite exibição pública sem autorização, mesmo para fins educacionais. Ao 

observar a prática corrente em nossas salas de aula, é possível afirmar que a grande maioria dos 

professores e das instituições de ensino promove práticas ilegais e pode, eventualmente, ser punida 

por isso. Desde 2007, o Ministério da Cultura Brasileiro está formulando a reforma da lei do direito 

autoral, em um intenso debate com a sociedade e as empresas defensoras do modelo rígido de 

copyright. Está prevista, para abril de 2010, a consulta pública de um novo projeto de lei elaborado 

pelo Ministério29.  

 A atual lei, apesar de ser chamada de Lei dos Direitos Autorais, defende a preservação de 

um modelo de negócio em detrimento da proteção justa do esforço criativo do autor 

(MANTOVANI, DIAS, LIESENBERG, 2006). Para este modelo de negócio, o mito da 

originalidade precisa ser constantemente retomado, ignorando-se o acúmulo de conhecimento da 

humanidade como gerador de novos conhecimentos. A produção acadêmica, por exemplo, 

pressupõe a construção de conhecimento com base no que outros construíram. Uma obra de arte – 

seja ela um texto, um vídeo, uma imagem, uma escultura, um som, um movimento – é criada com 

base numa herança comum, no que outros criaram. O professor de direito da Universidade de 

Stanford, nos Estados Unidos, Lawrence Lessig, mostra (2005) como a própria indústria do 

copyright se baseia em produções anteriores. Walt Disney criou o Mickey Mouse, em 1928, a partir 

de um personagem do filme mudo "Steamboat Bill", do cineasta Buster Keaton. Branca de Neve, 

Cinderela e tantas outras personagens de seus desenhos animados são derivadas dos contos 

registrados pelos irmãos Grimm, já em domínio público.  

 Yochai Benkler, professor de direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, 

                                                 
27 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9610.htm 
28 http://a2knetwork.org/pt-br/node/52 
29 É possível acompanhar a movimentação pela reforma da lei do direito autoral pela página: 

http://www.reformadireitoautoral.org 
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defende que a produção social baseada nos commons, e não na propriedade, tem ganhado força 

na economia.  

 

Essa é, em termos gerais, a 'produção baseada em commons' – a produção que usa 
insumos de um commons sobre o qual ninguém tem direitos exclusivos, e que libera os 
seus produtos de volta para o mesmo commons, enriquecendo seus criadores e qualquer 
um que, como eles, siga os mesmos padrões de produção (BENKLER, 2005). 

 

 Além da reforma da lei de direitos autorais e da produção social baseada em commons, tem 

crescido no Brasil a defesa e a participação em projetos que permitem o compartilhamento legal, 

mesmo com as restrições em vigor. Cabe destacar o movimento dos Recursos Educacionais 

Abertos, de que trataremos a seguir, e o projeto Creative Commons.  

Nascido na Universidade de Stanford, o Creative Commons tem o intuito de “facilitar a 

autores e criadores o exercício de seus direito, de forma mais flexível e barata” (LESSIG, 2005: 

278). Em vez do “todos os direitos reservados” do copyright, a bandeira é a de “alguns direitos 

reservados”. Quem decide de que direitos abrir mão e que direitos liberar é quem produziu a obra, 

voluntariamente. O autor não precisa reservar todos os direitos nem a si, nem a qualquer 

intermediário; nem é obrigado a abrir mão de nada. Pode escolher os direitos que quer preservar e 

os de que abre mão: declaração da autoria, uso comercial, qualquer uso desde que compartilhado 

pela mesma maneira, qualquer uso em países em desenvolvimento, recombinação, cópias integrais, 

uso educacional etc (LESSIG: 275).  

 

Recursos Educacionais Abertos 

 

 O movimento pelos Recursos Educacionais Abertos (REA)30 parte do princípio de que 

materiais para a educação podem ser utilizados, alterados, remixados e compartilhados livremente 

por todas as pessoas.  São livros, artigos, softwares, games, planos de aula, trabalhos escolares, 

vídeos, áudios, imagens, resenhas compreendidos como commons - criados com base no que outros 

produziram, e algo do qual outros podem se beneficiar. Para tanto, são licenciados de maneira 

flexível, permitindo o acesso de todas as pessoas (ROSSINI, 2010). 

 Em 2007, foi publicada a Declaração da Cidade do Cabo para Educação Aberta31. A 

declaração é otimista ao afirmar que, neste momento histórico, estamos aliando a tradição de 

compartilhamento de materiais (comum tanto na sala dos professores quanto nos grupos de 

estudantes) à potencialidade multiplicadora das TICs.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ressaltam a importância da construção 

                                                 
30 Comunidade Brasileira de Recursos Educacionais Abertos: www.rea.net.br 
31 http://www.capetowndeclaration.org/translations/portuguese-translation 
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coletiva e colaborativa na escola:  

 

Um dos objetivos da educação escolar é que os alunos aprendam a assumir a palavra 
enunciada e a conviver em grupo de maneira produtiva e cooperativa. Dessa forma, são 
fundamentais as situações em que possam aprender a dialogar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a 
pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar um ponto de vista, coordenar ações para obter 
sucesso em uma tarefa conjunta etc. É essencial aprender procedimentos dessa natureza e 
valorizá-los como forma de convívio escolar e social. 

 

Recursos Educacionais Abertos, como visto aqui e adiante, estão em sintonia com as 

diretrizes apontadas pelos PCN. 

 Mesmo sem falar conceitualmente em REA, Yochai Benkler analisa (2005) motivos pelos 

quais julga viável a construção coletiva e o compartilhamento de materiais educacionais. Percebe 

duas razões principais: qualidade e acesso.   

 Para abordar a qualidade, Benkler descreve um cenário no mercado editorial norte-

americano muito parecido com o que tem acontecido no Brasil: a concentração. Nos Estados 

Unidos, na última década, quatro editoras se consolidaram como as principais produtoras de 

livros didáticos. Lá, o problema se agrava porque os três maiores estados concentram um 

intenso lobby de seleção dos livros. Aqui, podemos fazer o paralelo de que a maior parte dos 

livros didáticos aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é produzida pelos 

grandes grupos editoriais, sediados no eixo Rio-São Paulo, principalmente em São Paulo. A 

consequência, em ambos os países, é um padrão homogêneo que não considera realidades 

locais.   

 

A questão passa então a ser, em que medida é possível produzir materiais educacionais 
colaborativamente e, em particular, uma produção entre pares que reúna os recursos de 
professores e de membros do público em geral interessado, em produzir um conjunto de 
materiais mais variado e de melhor qualidade, de onde professores e escolas poderiam 
tecer suas próprias tapeçarias. 

 

 Sobre o acesso, Benkler pontua o sistemático fracasso do mercado em levar materiais 

educacionais aos países pobres.  

 

Problemas como a disponibilidade de papel para impressão e os sistemas de distribuição 
de objetos físicos são capazes de sufocar todo o esforço de produção de livros didáticos 
ou outros recursos educacionais em países pobres, nas línguas e estruturas adequadas a 
eles.  

 

O professor afirma que a produção online de materiais possibilita concentrar esforços do 

mundo todo em construções coletivas, que podem ser facilmente adequadas às realidades locais.     

 Nos PCN, tais aspectos também são ressaltados como diretrizes importantes:  
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A escola, na perspectiva de construção de cidadania, precisa assumir a valorização da 
cultura de sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, 
propiciando às crianças pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, 
tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira 
no âmbito nacional e regional como no que faz parte do patrimônio universal da 
humanidade. 

 

 Da perspectiva econômica, Benkler afirma que os materiais têm custos de produção, mas 

que, uma vez produzidos, devem ser oferecidos ao custo marginal zero.  

 

Tolstoi não precisa gastar nem mais um segundo de trabalho a fim de atender ao 
centésimo milionésimo leitor de Guerra e Paz além do que gastou para atender ao 
primeiro leitor.” O modelo econômico do direito autoral e das patentes – adotados pelas 
grandes editoras, produtoras audiovisuais e desenvolvedoras de software proprietário - 
só permite o uso da informação se o preço for acima de zero. “Atribuir à informação um 
preço acima de zero retarda a criação nova, bem como reduz o 'consumo', a níveis 
abaixo do eficiente. Para um dado nível de exclusividade gerada pela regulação, trata-se 
do compromisso entre a criação de novos incentivos à produção gerados pela 
possibilidade de cobrar preços mais altos pelos novos usos da informação, relativamente 
ao aumento do custo de criá-la em razão da ampliação da exclusividade.  

 

É esse o compromisso econômico básico envolvido na criação de sistemas de exclusividade, 

como direitos autorais e patentes. 

 O modelo do copyright não é o único e Benkler vislumbra caminhos para a remuneração 

justa dos autores do que estamos chamando recursos educacionais abertos. Professores, da 

educação básica ao ensino superior, devem ser remunerados pelas atividades de preparar aula, 

produzir artigos, resenhas e outros materiais educativos. Remunerados por este trabalho, 

poderão distribuir sua produção sem custo adicional, sendo reconhecidos pela autoria. O mesmo 

podemos afirmar sobre pesquisadores que recebem financiamento, público ou privado, para a 

realização de suas pesquisas. Para distribuir, o custo é praticamente zero e a produção já está 

sendo paga pela instituição financiadora.  

 Carolina Rossini (2010) enumera argumentos favoráveis a investir, preferencialmente, 

em recursos educacionais abertos32:  

 

eles expandem o acesso à aprendizagem a todos, mas principalmente a todos os grupos 
não-tradicionais de estudantes que participam da educação superior; (b) eles podem ser 
um caminho eficiente para promover a aprendizagem continuada ao longo da vida; (c) 
eles podem diminuir a distância entre aprendizado não-formal, aprendizado informal e 
aprendizado formal.  

 

 Os Recursos Educacionais Abertos facilitam a colaboração, o compartilhamento e a 

flexibilidade de aprendizagem recomendadas pelos PCN.  

                                                 
32 Livre-tradução de: They expand access to learning for everyone but most of all for nontraditional groups of students 

and thus widen participation in higher education; they can be an efficient way of promoting lifelong learning for 
both the individual and the government; they can bridge the gap between non-formal, informal and formal learning. 
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REA cria a oportunidade para uma mudança mais fundamental e transformadora: a 
mudança do consumo passivo de recursos educacionais para o engajamento formal de 
educadores e aprendizes no processo criativo de desenvolvimento de conteúdos 
educacionais33 (ROSSINI, 2010). 

 

Conclusões 

 

 Nelson Pretto, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, 

chama a atenção, em seu blog34, para a urgência de mais educadores e pesquisadores do campo 

da educação se engajarem nos debates sobre a reforma da lei de direito autoral e recursos 

educacionais abertos. A ausência dos temas relativos à propriedade intelectual na programação e 

nos documentos-base da Conferência Nacional de Educação, por exemplo, mostram como o 

tema ainda está fora da agenda política educacional. 

 Por outro lado, projetos como o Escola Legal, da Amcham, percebem na escola terreno 

fértil para propagar a ideologia da indústria do copyright sobre propriedade intelectual. 

Atentando contra a pluralidade, exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

ignoram outras visões de mundo, que não a das grandes empresas, e não mencionam em 

nenhum dos dois manuais recentemente publicados as licenças de uso flexíveis, como o 

Creative Commons, ou os Recursos Educacionais Abertos.  

 No manual mais antigo, ignoram os PCN, e cometem diversas inadequações em relação 

a eles. No documento mais recente, citam os PCN na apresentação, mas distorcem a definição 

de capacidade ética definida pelos Parâmetros, argumentando de maneira equivocada pelo 

“resgate da moral”.  

 O Escola Legal atua, segundo os dados da Amcham, em 117 escolas brasileiras. A 

comunidade escolar destas instituições – professores, alunos, pais de alunos, funcionários, estão 

de acordo com o projeto? E os acadêmicos, pesquisadores, gestores da educação? Concordamos 

com a ideologia restritiva de compartilhamento do conhecimento imposta por ele?   Aceitamos 

as violações à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais? Temos os mesmos interesses da indústria do copyright em abordar somente uma 

concepção? Precisamos avançar no debate sobre propriedade intelectual. Só assim poderemos 

apoiar, refutar ou evitar projetos como este. 

 

 

 
                                                 
33 Livre tradução de: “OER creates the opportunity for a more fundamental and transformative change: the move from 
passive consumption of educational resources to the formal engagement of educators and learners in the creative 
process of education content development itself. 
34 http://nelsonpretto.livejournal.com/50480.html 
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