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Abstract—The concept of authorship related to the new tech-
nologies of information and communication, especially when
created collaboratively, draws a discussion that presents dif-
ferent legal interpretations in the relations between different
nations. The production of open educational resources is not
a multinational context involving authors who bring with them
the legal framework they are subject to. Discussing the legal
elements involved with authors of a work produced in digital
pallet becomes necessary for a definition of the future of the
work. The resource produced in a collaborative way presents
challenges not understood and adoption of a single legal proposal
there are no clear legal milestones for authorship of multinational
collaborative works. Copyright is suitable for this new production
of collaborative works. This article presents the legal elements
and how they influence the production of open educational
resources, especially in the production of open text textbooks, and
their production should be observed and discussed previously, in
order to avoid future legal demands and evolve the legal concepts
involved between different nations.

Index Terms—copyrights, author, open educational resources,
licenses, authorship agreements

I. INTRODUÇÃO

As novas tecnologias favorecem a criação de obras in-
telectuais colaborativas e abertas. O processo comum de
produção intelectual no ambiente virtual é considerado como
um conjunto de procedimentos, onde escritores, por exemplo,
escrevem, editam e publicam e o produto final desse processo é
um livro texto em uma forma indivisı́vel. Apesar deste modelo
de produção intelectual, baseado em ferramentas digitais ser
relativamente novo, se baseia em práticas históricas de direito
autoral.

Novos enfoques e discussões legais surgem para o auxı́lio
na criação colaborativa entre diversos autores e para concessão
de licenças e intercâmbio de conteúdos, bem como novas
ferramentas de colaboração, abrem oportunidades para novas
formas de produção autoral. A colaboração autoral indica que
um recurso aberto é resultado do processo de autoria realizada
entre vários participantes. Assim, o produto final gera um
debate e a necessidade de definir critérios especı́ficos para
as diversas formas de autoria para produção desenvolvida
de modo colaborativo, como a dimensão legal envolvida no
contexto do desenvolvimento de uma obra multinacional.

O processo de criação e uso de Recursos Educacionais
Abertos (REA), juntamente com a colaboração de conteúdos,
que se deriva diretamente do caráter aberto multinacional e
multicultural, oferece uma gama de novas possibilidades para
a criação colaborativa de materiais e resultam em uma série
de discussões que vão desde aspectos legais àquelas relativas
à implementação, à adoção e às estratégias de disseminação.
Dentro deste contexto, a questão da autoria e propriedade
intelectual é aqui apresentada como um fator transversal e
processual, ou seja, se por um lado, baseia-se no direito e
licenciamento, por outro lado, a sua definição é essencial nas
especificações computacionais e estratégias de adoção, que
propiciam a produção e implementação da obra colaborativa
criada.

Diante desse cenário, os REAs também são favorecidos e
envolvem caracterı́sticas individuais na construção do conhe-
cimento colaborativo. A diversidade existente no aspecto mul-
ticultural, pode ser identificada quando autores de diferentes
regiões, com suas particularidades em termos de saberes inte-
ragem de forma colaborativa para produção de uma obra. Os
diferentes aspectos particularizados em contribuições autorais,
como a formação do conhecimento, a história regional ou dos
indivı́duos envolvidos, o desenvolvimento social e econômico
regional e individual, enriquecem o recurso educacional cri-
ado.

A criação de um recurso educacional aberto também ne-
cessita considerar a propriedade intelectual. Os limites legais
surgem como forma de regulamentação e respaldo jurı́dico
para os integrantes da produção intelectual. Assim, a dimensão
cultural deve se adequar ao contexto legal, observando os
limites legais multinacionais, conforme as nacionalidades dos
indivı́duos envolvidos em um projeto colaborativo comum. O
recurso aberto deve respeitar as previsões legais do contexto
que está inserido, observando as caracterı́sticas multinacionais,
quando surgirem conflitos ou divergências.

Neste contexto, o objetivo deste artigo é apresentar uma
discussão sobre a autoria na produção de REAs criados de
forma colaborativa num contexto multinacional e multicul-
tural. Para isso, foi utilizado como estudo de caso o Projeto
LATIn, cujo objetivo é a produção colaborativa de livros
didáticos de textos abertos no contexto da América Latina. A978-1-5386-3057-0/17/$31.00 ©2017 IEEE



criação destes livros, ocorrida em 2014, resultou na integração
cultural e cientı́fica na América Latina. A produção intelectual
proveniente auxiliou no entendimento e estudo de formas para
solucionar os obstáculos legais envolvidos em uma criação
multinacional, como as definições para os direitos de autor e
a previsão legal para a autoria colaborativa, sendo os Acordos
de Autoria com uma possı́vel solução para os conflitos legais
provenientes de relações autorais multinacionais.

Este artigo está dividido em cinco seções: esta primeira
seção que apresenta brevemente a questão dos direitos autorais
envolvidos na produção colaborativa de livros abertos no
contexto da América Latina. A seção II que apresenta o
conceito legal de autor, auxiliando no entendimento da autoria
colaborativa; a seção III discute os aspectos legais envolvidos
nos direitos autorais; a seção IV mostra a concessão de
licenças abertas e os acordos de autoria, juntamente com o
estudo de caso do projeto LATIn e finalmente, a seção V
apresenta as considerações finais.

II. O AUTOR E A AUTORIA COLABORATIVA

Autor, conforme a Lei de Direitos Autorais Brasileira (LDA)
n.9.610/98 [1], é a pessoa fı́sica criadora de obra literária,
artı́stica ou cientı́fica. Com isso, pode-se distinguir autor e
titular, ou seja, somente a pessoa fı́sica pode ser autor, mas,
esta pode transferir a titularidade de seus direitos para qualquer
terceiro, pessoa fı́sica ou jurı́dica. Neste caso, ainda que a
pessoa fı́sica seja sempre a autora da obra, o titular legitimado
a exercer os direitos sobre esta pode ser uma pessoa jurı́dica
ou fı́sica distinta do autor [11].

A autoria colaborativa possibilita um processo de interação,
enriquecendo a criação produzida a partir da contribuição in-
telectual de cada coautor. Caracteriza-se pela coautoria e pelo
trabalho em conjunto no campo intelectual. Na determinação
do exercı́cio do direito de autor, é necessário primeiro determi-
nar quem são os autores de cada obra. Mas, no caso de criações
de autoria de forma colaborativa, surge o questionamento sobre
quem seriam os autores e como serão classificados.

Para se identificar como autor, poderá o criador da obra
literária, artı́stica ou cientı́fica usar de seu nome civil, completo
ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer
outro sinal convencional [1] e considera-se autor da obra
intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por
uma das modalidades de identificação referidas anteriormente,
tiver, em conformidade com o uso, indicada e anunciada essa
qualidade na sua utilização.

A titularidade de direitos de autor, será fornecida a quem
adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caı́da em domı́nio
público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo,
orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua [1].

O reconhecimento do direito de um autor sobre seu texto
[13] justifica-se devido ao vı́nculo intrı́nseco que há entre autor
e sua obra. Mais do que um direito legal, a autoria é antes
de tudo um direito moral, um bem não material, e também
um direito econômico da exploração por quem o produziu
[13]. Afirma-se, desse modo, a bipartição na conceituação da

autoria, considerando-se o direito moral e o direito econômico
de uma obra.

O direito da personalidade no ramo do direito intelectual
considera o estudo dos direitos morais do autor. Contempla,
dessa forma, “uma emanação da personalidade do autor e que
estão intimamente ligados à relação do autor com a elaboração,
a divulgação e a titulação de sua obra” [11].

Assim, os direitos morais do autor defendem o direito que o
autor possui em relação a sua própria obra e que por ele deve
ser exercido, desde que capaz. Caso o autor não seja capaz,
ou seja, menor absolutamente incapaz ou pessoa relativa ou
absolutamente incapaz, seu representante legal deverá requerê-
lo. Desse modo, os direitos autorais na forma econômica ou
moral ficarão protegidos.

Os direitos econômicos sobre a autoria submetem a questão
temporal dos direitos sobre a obra. A duração desses direitos é
limitada no tempo, dependendo da legislação. O prazo mı́nimo
de proteção estabelecida pela Convenção de Berna é de 50
anos após a morte do autor e retrata que independentemente
dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão
dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a
paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação
ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou
à sua reputação [12].

Estes direitos são chamados de direitos morais do autor e
caracterizados como forma inalienável e imprescritı́vel. Eles
fazem parte dos chamados direitos da personalidade e, por
serem direitos humanos, são considerados de maneira que só
o autor pode exercê-los. Em relação ao conteúdo especı́fico dos
direitos morais, não há unanimidade de critérios em distintas
legislações, ou seja, o direito de paternidade da autoria e
reivindicação da obra. Pode-se verificar que existe o direito de
integridade do autor, que pode se opor a qualquer deformação,
mutilação ou outra modificação do seu trabalho, julgando
que qualquer utilização deste seria prejudicial à sua honra ou
reputação.

III. OS ASPECTOS LEGAIS CONSIDERADOS DOS DIREITOS
AUTORAIS

O direito autoral é um aspecto do contexto legal que envolve
uma obra e deve ser levado em consideração. Os autores
participantes da criação de uma obra colaborativa devem
observar a questão de direito autoral que originará com sua
construção. Tratando-se de autores provenientes de diferentes
paı́ses na criação colaborativa de um livro didático de texto
aberto, observa-se que há uma construção jurı́dica distinta
sobre os direitos autorais nos diversos paı́ses que compõem
a elaboração de uma obra, assim, o contexto legal torna-se
delimitador para a produção autoral.

A formação da legislação de diferentes paı́ses possui in-
fluência do contexto cultural de um povo, desse modo, diferen-
tes paı́ses podem originar diferentes leis ou formas diferentes
de interpretar uma lei, sendo esta, interna ou externa, como
convenções ou tratados internacionais. Estas diferenças podem
resultar em divergências entre paı́ses ou culturas, pois cada
paı́s possui soberania sobre sua formação legal.



Os paı́ses de origem dos autores participantes da criação de
produção de um livro didático de texto aberto compartilham de
um sistema de direitos autorais com base em tradição jurı́dica
latina, que tem sua origem no direito romano-francês. Em
tais legislações, ao contrário dos sistemas anglo-saxónicos,
considera-se trabalhar como uma emanação da personalidade
do autor, de modo a distinguir os direitos econômicos e os di-
reitos morais [5]. Diferente da legislação latina, os sistemas de
common law não consideram os direitos morais inseridos nas
leis de direitos autorais, abordando principalmente os direitos
patrimoniais, transformando o direito autoral como bens de
consumo comercializáveis, caracterizando-os da mesma forma
que bens fı́sicos.

Nos sistemas jurı́dicos latinos, a proteção jurı́dica torna-
se mais complexa, devido o direito autoral envolvido e que
configura-se como um direito da personalidade e direitos
humanos, que somente o autor da obra poderá exercê-los.

Neste contexto, existe uma fronteira polı́tica, jurı́dica e
cultural entre diferentes paı́ses. Como uma tentativa de abordar
esta questão de forma internacional, a convenção de Berna
[12] surge como principal tratado internacional sobre direitos
autorais e tentativa de harmonização legal para as diferentes
concepções sobre o tema. Outra forma de harmonizar as dife-
rentes legislações foi a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI). Trata-se de um organismo internacional
responsável pelo estudo da propriedade intelectual com o
intuito de proteger não somente os direitos econômicos en-
volvidos no direito autoral, mas também os direitos rela-
cionados ao trabalho, criação, inovação, originalidade e os
direitos morais do autor. A propriedade intelectual aplica-se
para a área de conhecimento que envolve tanto patentes e
desenhos industriais, direitos morais e marcas [9], desse modo,
propriedade intelectual é considerada como gênero, sendo o
direito autoral e a propriedade industrial consideradas espécies.
Os direitos do autor são formados pelos direitos morais e
patrimoniais, conforme Fig. 1.

Fig. 1. Organograma da Propriedade intelectual.

Devido às possı́veis fronteiras e divergências de
interpretações legais entre diferentes paı́ses, a adoção
de tratados e convenções internacionais por cada paı́s torna-se
necessário, bem como um consenso em sua aplicação ao
caso concreto, como na elaboração e produção de uma obra

colaborativa. Este consenso pode ser previsto na legislação
interna de cada paı́s ou acordado entre as partes integrantes
da obra, na forma de um contrato ou acordo de autoria,
baseado em normas internacionais.

A seguir, apresenta-se a divisão dos direitos autorais em
direitos morais e direitos patrimoniais.

A. Direitos Morais

Os direitos morais do autor são considerados direitos da
personalidade, portanto, inalienáveis e intransferı́veis. Assim,
mesmo que haja cessão dos direitos patrimoniais sobre a obra,
o direito moral do autor é indisponı́vel.

A criação de uma obra emana da personalidade do autor,
assim surgem seus direitos morais, que são os componentes
que unem o autor a sua obra, produzindo efeitos por toda sua
existência, mesmo após a sua morte.

Desta maneira, os direitos morais do autor, que se referem
aos bens jurı́dicos tutelados, são de ordem incorpórea, imate-
rial ou intelectual, preservando a integridade da obra.

O direito moral do autor é um direito personalı́ssimo e
possui a finalidade de proteção do criador da obra. Esse direito
possui reflexo da personalidade do autor e, assim, protegidos
pelas caracterı́sticas intrı́nsecas dos direitos da personalidade,
como as de ser imprescritı́vel, impenhorável, irrenunciável e
inalienável.

Os direitos morais derivam da personalidade do autor, que
possuem relação com a elaboração, a divulgação e a titulação
de sua obra. Contrário aos direitos patrimoniais, que consistem
na exploração econômica das obras protegidas [11].

B. Direitos Patrimoniais

O direito patrimonial, também chamado de direito
econômico da obra, é aquele que autoriza seu titular a explorar
a obra economicamente [11].

Considera-se direito patrimonial todo bem apreciável eco-
nomicamente, que esteja em comércio ou que possa ser
alienado ou apropriado [10]. Os direitos patrimoniais do autor
nascem no momento que ele divulga a obra, através da sua
comunicação ao público. Os direitos patrimoniais são consi-
derados bens móveis, cessı́veis, transferı́veis e temporários.
São bens transferı́veis por morte e em vida.

Os direitos patrimoniais do autor reservam vantagens de
ordem econômica, derivadas da exploração da obra. Estas
vantagens impõem-se na autorização expressa ao legitimado,
pelo autor, para qualquer uso econômico.

A criação de uma obra requer atenção em seu contexto
autoral e com base na discussão vista sobre direitos autorais,
surgem novas formas de autoria. A autoria colaborativa possui
aspecto inovador de produção intelectual e a obra é influen-
ciada pela interação de seus colaboradores e pelo contexto
cultural que se encontram.

IV. ACORDOS DE AUTORIA E LICENÇAS ABERTAS: O
PROJETO LATIN

Apresenta-se, a seguir, os processos sugeridos na forma
de Acordos de Autoria, possibilitando uma solução para o



enquadramento legal multinacional de produção autoral co-
laborativa [7]. Estes Acordos de Autoria são considerados
documentos probatórios, que devem ser registrados nos paı́ses
de origem dos autores e da divulgação da obra criada e
irá proporcionar aos autores colaboradores, um conjunto de
critérios, tais como orientações ou sugestões. Este documento
tem o intuito de programar o desenvolvimento e limitações da
obra criada.

• Acordo de Autoria Coletiva: os autores possuem mesma
hierarquia e a contribuição pessoal se unirá a uma criação
única e autônoma, sem que seja possı́vel atribuir a
qualquer um deles, separadamente, o direito de seção
de toda ou em parte da obra criada. Na autoria cole-
tiva, é impossı́vel atribuir a cada autor, separadamente,
direito distinto em toda a obra, ou seja, uma fração
ou proporção sobre a propriedade da obra completa. Os
direitos econômicos pertencem à pessoa que coordenou
e planejou o trabalho, salvo acordo em contrário. Os
participantes serão designados “colaboradores” e o re-
sponsável pelo planejamento e coordenação será desig-
nado como “coordenador”. Será necessária a adoção de
uma licença para as obras derivadas desta obra original.

• Acordo de Autoria Colaborativa: os autores estão
em plena igualdade e as contribuições podem ou não
ser distinguı́veis mas o resultado é unitário original.
A criação é o resultado da colaboração conjunta dos
autores. Todos os coautores são juridicamente iguais
sobre os direitos econômicos, são coproprietários dos
direitos autorais das criações resultantes, independente-
mente das contribuições que proporcionalmente repre-
sentam na obra. As decisões de colaboração são feitas
por unanimidade, a menos que expressamente conven-
cionado outra solução. Neste tipo de acordo não serão
definidos distintos papéis, ao atribuir a autoria, todos os
participantes serão designados coautores. Será necessária
a adoção de uma licença para as obras derivadas desta
obra original.

• Obras Derivadas conforme o Acordo de Autoria:
As Obras Derivadas recepcionam o que foi estabelecido
no Acordo de Autoria e na Licença especificamente
adotada na obra original. Qualquer obra derivada deve
citar corretamente as obras originais. Nos processos de
coautoria, com acordos coletivos ou colaborativos, deve-
se e adaptar as definições citadas e a licença especı́fica
às obras. Nestas definições e licença, adota-se a forma de
versionamento que resultará as obras derivadas.

Independente do acordo de autoria, sendo coletivo ou cola-
borativo, a adoção de uma licença aberta define as orientações
futuras que poderão surgir com o uso e versionamento para
obras derivadas, que automaticamente se enquadram e recep-
cionam o que está estabelecido na licença, adequando a obra
derivada nas especificações e orientações da licença original
determinada pelos autores.

Outro aspecto importante no processo de autoria colabo-
rativa multinacional de recursos educacionais abertos é a

adoção de licenças abertas. As licenças abertas surgem como
fundamento legal, expresso pelos próprios criadores, titulares
do direito autoral de uma obra, para auxiliar nas produções
colaborativas. Estas produções possibilitam um movimento
social em torno de uma obra, formalizando a proteção legal
e autorizando previamente e expressamente suas condições de
uso. Caracterizadas como uma alternativa para que o direito
autoral seja preservado de acordo com os critérios de uso e
derivação que o autor da obra original escolheu, baseada na
adoção da licença a qual a obra será regida.

Conforme [9], como consequência do copyleft, movimento
destinado à democratização dos direitos, foram introduzidas
as licenças CC (Creative Commons), licenças públicas gerais,
especı́ficas para cada obra autoral, destinadas a viabilizar a
livre redistribuição de obras fonográficas, cientı́ficas e literárias
de acordo com a vontade do seu titular.

Existe atualmente uma série de iniciativas de REAs e, mais
especificamente, de livros abertos, como Wikibooks, Booktype
e Connexions, por exemplo. O projeto LATIn [8] soma-se
a essas iniciativas no sentido de fornecer um conjunto de
metodologias e estratégias aliadas a uma plataforma especı́fica
de software de suporte à criação, edição, reúso, remixagem e
disseminação de livros-texto colaborativos abertos.

O livros didáticos de textos abertos estão protegidos pelos
direitos autorais, em domı́nio público. Os autores disponibi-
lizam a obra criada e abrem mão sobre o direito patrimonial
que existe sobre suas criações. Seus direitos morais continuam
inerentes à obra. Estes livros são publicados e disponibilizados
nos meios informáticos com o intuito de universalização
do conhecimento, contudo, o formato de criação é fruto de
um contrato, que será definido conjuntamente, e denominado
acordo de autoria [4]. Não somente o acordo de autoria,
que poderá ser de forma coletiva, mas também devem ser
observadas as condições de utilização da obra, chamadas de
“licença”.

As licenças abertas são as que garantem o direito do autor,
as condições à proteção das liberdades de usar e desfrutar
dos benefı́cios de seu uso para o trabalho, condições para
utilização e, assim, facilitando futuras modificações.

Os livros didáticos de textos abertos são protegidos pelos
direitos autorais, neste caso, o autor abre mão do direito
patrimonial. Conforme a obra adquire caracterı́sticas distintas,
como a autoria colaborativa, que possui mais de um autor, os
contratos ou acordos de autoria definem direitos e obrigações
das partes envolvidas [6], e as licenças, as condições de
utilização que poderá ocorrer, inclusive para obras derivadas.

Na escrita de livros didáticos de textos colaborativos abertos
do projeto LATIn, utiliza-se uma licença aberta chamada
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Esta licença
possui cláusulas que interferem no exercı́cio dos direitos
patrimoniais e morais dos autores da obra [3]. Em relação
aos direitos patrimoniais, o autor cede de forma exclusiva
a exploração, livre distribuição e reprodução da obra e em
relação aos direitos morais. O autor autoriza sua modificação,
adaptação e redefinição [4]. Outra caracterı́stica dessa forma
de licenciamento, é a outorga a qualquer pessoa a possibilidade



de reproduzir, reutilizar, adaptar, remixar, publicar ou distribuir
os livros didáticos de textos colaborativos abertos, premissas
do conceito de recursos educacionais abertos.

A estrutura de contratos e acordos de autoria, que definem
direitos e obrigações das partes envolvidas, juntamente com a
escolha da licença, que define as condições de uso de obras
intelectuais [6], tornam-se necessárias para o futuro da obra.
Desse modo, utilizar uma licença aberta não significa abrir
mão dos direitos morais, mas de uma adaptação na era digital,
com plataformas de autoria colaborativa, além de adequar a
obra, observando os aspectos legais envolvidos.

A escrita de livros didáticos de textos abertos e cola-
borativos baseia-se em direitos de propriedade intelectual,
como o direito autoral envolvido. Conforme a formação do
grupo de autores, diversas culturas podem influenciar na obra,
produzindo a autoria multicultural.

Foi o caso do Projeto LATIn, onde participaram nove
universidades latino-americanas e três universidades européias,
conforme mostra a Tabela I, sendo apenas as universidades
latino-americanas, localizadas em paı́ses distintos, que colabo-
raram para a criação de um total de 25 livros didáticos aber-
tos direcionados para estudantes universitários. Estes livros
estão disponı́veis, de forma gratuita, na biblioteca digital do
projeto (http://proyectolatin.org), conforme mostra a Fig. 2
Os estudantes podem ler, imprimir e compartilhar-los [8].
Para cada livro escrito, era necessário a participação de ao
menos três universidades, para que pudessem abordar car-
acterı́sticas especı́ficas da América Latina em cada um dos
livros. Este caráter multicultural e multinacional permitiu o
compartilhamento, de forma colaborativa, de conhecimentos e
de estratégias de ensino entre os autores e coautores.

Fig. 2. Biblioteca digital do Projeto LATIn. Fonte: http://proyectolatin.org.

A escrita de cada livro, envolveu a formação de grupos
de escritura que foi viabilizada por uma plataforma digital
oferecido pelo Projeto LATIn, onde os professores partici-
pantes puderam interagir, discutir e trocar informações para
a elaboração dos livros, vencendo, assim, os obstáculos da
distância. O papel do coordenador foi fundamental para sin-

cronizar, distribuir e gerenciar as atividades do seu grupo.
Com esta iniciativa, os estudantes latinoamericanos puderam

ter acesso a livros didáticos abertos e adaptados ao contexto
cultural da região, a um custo menor que os livros tradicionais
impressos, cumprindo os objetivos do projeto.

Por terem sido produzidos por diferentes paı́ses, um dos
impasses e preocupação foi a adequação das obras à previsão
legal em todos os paı́ses membros do projeto, pois cada um
possui soberania sobre sua legislação, mas seguem orientações
conforme os tratados e convenções internacionais como sig-
natários da OMPI quanto aos direitos autorais. Uma das
soluções encontradas foram os acordos de autoria, que, com
a adoção de uma licença para a produto final criado, geram
amparo legal para os autores e para o recurso educacional
aberto produzido.

TABLE I
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES DO PROJETO LATIN

Universidade Paı́s
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) Equador

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) Brasil
Universidad de la República (UDELAR) Uruguai
Universidad Nacional de Rosario (UNR) Argentina

Universidad Autônoma de Aguascalientes (UAA) México
Universidad Austral de Chile (UACh) Chile

Universidad Central de Venezuela (UCV) Venezuela
Universidad Católica San Pablo (UCSP) Peru

Universidad del Cauca (UNICAUCA) Colômbia
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Bélgica

Universidad de Alcalá (UAH) Espanha
Université Paul Sabatier (UPS) França

No Projeto LATIn, o processo de autoria colaborativa
multinacional foi considerado, conforme seus objetivos iniciais
de criação, um recurso educacional aberto adquirindo os
conceitos e definições de autoria e para utilização derivada,
respeitando o enquadramento legal adotado.

O Acordo de Autoria adotado foi o de Acordo de Autoria
Colaborativa, juntamente com a adoção da Licença Creative
Commons, uma licença aberta que contribui legalmente para
o Acordo sobre Obras Derivadas conforme o Acordo de
Autoria, determinando como será a continuidade da obra, das
contribuições futuras.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou como os aspectos legais interferem
na produção de obras colaborativas multinacionais, como
os livros didáticos de textos abertos. Uma experiência na
produção de recursos educacionais abertos foi apresentada no
contexto da América Latina, o projeto LATIn.

O processo de autoria leva a uma revisão dos direitos
autorais em aspectos informáticos e colaborativos, uma vez
que envolve a legislação de diferentes paı́ses. Deve haver
uma observação e adequação às orientações de organismos
internacionais [12] relacionados à propriedade intelectual, de
forma a garantir direitos a todos os colaboradores, inclusive
àqueles ligados às obras derivadas.

Discutiu-se o aspecto autoral de criação colaborativa de
recursos educacionais abertos, descrevendo como uma obra



pode ser criada de forma conjunta, uma produção proveniente
de diversos autores. Essa colaboração significa que uma obra
é fruto da autoria entre os participantes e seu produto final
será uma discussão de objetivos comuns, com a construção de
um conhecimento formado e estruturado colaborativamente.

Apresentaram-se os aspectos legais envolvidos no conceito
de autor, a observação das licenças abertas a serem adotadas,
os acordos de autorias definidos pelos autores participantes do
projeto autoral e os direitos autorais envolvidos ao tema, sendo
estes patrimoniais e morais.

Sugere-se a ampliação do estudo de produção e autoria
colaborativa para as questões legais relacionadas ao direito
da propriedade intelectual sobre o direito de áudios, imagens
e vı́deos em recursos abertos.
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Aeronáutica - ITA, Brasil. Professor do ITA (aposentado) e atualmente pro-
fessor e diretor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui experiência
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educação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).


