
 
 

 

 

CTS GAME STUDIES 

CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE – FGV/RJ 
Praia de Botafogo, 190, 13º andar. 22250-900 Rio de Janeiro RJ Brasil 

http://ctsgamestudies.com 

1

JOGOS ELETRÔNICOS, PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

1. Propriedade Intelectual e Jogos 
A propriedade intelectual compreende os campos da Propriedade Industrial, do Direito 

Autoral e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros. Estão sob essa 

classificação, portanto, desde obras literárias, artísticas e científicas até invenções, 

descobertas científicas e marcas. Além dos campos mais amplos do direito autoral e da 

propriedade intelectual, são regidos por lei específica os softwares (lei 9.609/98: 

http://bit.ly/AxfFLd). No Brasil, os Jogos Eletrônicos são um segmento econômico 

importante (leia o relatório do CTS Game Studies sobre o mercado brasileiro de jogos: 

http://bit.ly/y4maYq), além de manifestação cultural reconhecida pelo Poder Público 

(veja “Jogos Eletrônicos agora fazem parte do PRONAC”: http://bit.ly/xG1yjI) e tema 

emergente em estudos acadêmicos. Seu caráter de 

manifestação artística e cultural, bem como de 

produto industrializado e programa de software, 

levanta questionamentos a respeito do regime de 

direitos aplicável: é o jogo sujeito às regras de 

direitos autorais, de propriedade industrial ou de 

software? 

a. Direito Autoral 
Os Direitos Autorais são institutos constitucionais 

de proteção da autoria com o intuito de estimular a 

produção artística e cultural. São a garantia ao 

criador de filmes, músicas, obras literárias, pinturas 

etc. de direitos sobre suas obras. O Direito Autoral 

compreende uma série de prerrogativas que tem o 

autor sobre sua obra. Basicamente, divide-se entre 

direitos Patrimoniais e Morais. Os direitos Morais 

incluem, dentre outros, a autoria da obra e o direito 

de ter seu nome indicado em sua circulação; são inalienáveis e irrenunciáveis, o que 

significa que não se pode cedê-los, vendê-los ou licenciá-los. Os Patrimoniais, por outro 

lado, são aqueles relacionados aos aspectos econômicos da obra e são mais flexíveis 

quanto à cessão. A partir do momento de criação da obra, ela está protegida pelos 

direitos autorais, independentemente de registro. 

b. Propriedade Industrial - Marcas e Patentes 
Propriedade industrial divide-se, basicamente, em marcas e patentes. Marca é a 

representação simbólica da identidade de uma empresa. Patente é o registro de uma 

invenção, processo ou outro elemento patenteável – não são patenteáveis ideias ou 

seres vivos. A propriedade industrial estabelece direitos de monopólio sobre 

manifestações intelectuais aplicáveis à indústria. Dessa forma, abarca modelos de 

utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de 

Fonte: Flickr Creative Commons: 

http://flic.kr/p/bE4X1B por blakespot. 



 
 

 

 

CTS GAME STUDIES 

CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE – FGV/RJ 
Praia de Botafogo, 190, 13º andar. 22250-900 Rio de Janeiro RJ Brasil 

http://ctsgamestudies.com 

2

serviço, nome comercial etc. A propriedade industrial serve como instrumento de 

repressão à concorrência desleal e é estabelecida por meio de registro no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

c. Lei do Software 
A Lei do Software estabelece tutela especial dos 

direitos de autor sobre programas de computador. 

Um programa de computador é compreendido, na 

lei, como “a expressão de um conjunto organizado 

de instruções em linguagem natural ou codificada, 

contida em suporte físico de qualquer natureza, de 

emprego necessário em máquinas automáticas de 

tratamento da informação, dispositivos, 

instrumentos ou equipamentos periféricos, 

baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-

los funcionar de modo e para fins determinados”. 

A lei estabelece uma série de especificações em 

relação aos direitos estabelecidos para obras 

literárias na Lei de Direitos Autorais (lei 9.610/98), 

complementando suas disposições e adaptando-as à realidade dos softwares. 

2. Creative Commons 
Em uma sociedade extremamente interconectada, em que o compartilhamento é a 

chave da comunicação, uma arquitetura legal que permita que isso se processe 

rapidamente é essencial. A liberdade que proporcionam as 

licenças CC é fundamental para a construção de serviços 

que pretendam utilizar plenamente a capacidade da 

Internet. Com o Creative Commons, projetos de diversas 

categorias prosperam, inclusive jogos eletrônicos. A 

capacidade de acessar rápida e legalmente o vasto 

repositório de recursos gráficos e audiovisuais que a 

Internet oferece – como músicas, imagens e textos – é um 

imenso facilitador no processo criativo, dando origem a 

projetos inteiramente compostos por material licenciado 

em CC – em alguns casos, produzidos colaborativamente, 

como o game em estilo visual novel “Katawa Shoujo” (http://katawa-shoujo.com/) –, 

como “You Are Trash” (http://ctsgamestudies.com/jogos/#0) e “The Free Culture Game” 

(http://www.molleindustria.org/freeculturegame-eng). 
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3. Jogos e Liberdade de Expressão 

a. Proibições Judiciais e Projetos de Lei 
Os jogos eletrônicos compõem cada vez mais parte essencial da cultura brasileira e 

mundial e têm penetração na sociedade e em sua percepção de mundo. Deve-se notar, 

entretanto, que o “conteúdo de diversos jogos, por mais culturais e artísticos que sejam, 

é direcionado para variadas faixas etárias. Tal é o caso de GTA que, assim como diversos 

filmes e livros, adota os adultos como público-alvo. Por isso, da mesma forma como 

filmes são classificados pelo Ministério da Justiça, também são os jogos. O que não deve 

proceder, no entanto, são projetos de lei e decisões judiciais proibitivas, como a do 

Counter-Strike e EverQuest (2007); e Bully (2008), que invalidam essa liberdade de 

expressão do jogo eletrônico e ultrapassam a diretriz etária já estabelecida pelo próprio 

governo. O jogo só atua como mídia de expressão na medida em que o público adequado 

possa consumi-lo. Talvez a rixa não seja com o conteúdo veiculado (afinal outras mídias 

fazem o mesmo), mas com o formato. Provavelmente, porque a mídia do jogo eletrônico 

é nova e ainda terreno desconhecido para muitos.” 

(Trecho de “Games: uma mídia de expressão”, leia mais 

em http://ctsgamestudies.com/artigos/#games-midia-

expressao). 

b. Liberdade de Expressão nos Jogos 
Jogos eletrônicos, como expressão cultural e artística, 

baseiam-se na liberdade de expressão para sua plena 

realização. Para garantir que isto seja alcançado, deve-

se operar cuidadosamente a regulação de conteúdo. 

Em função do desconhecimento e preconceito por 

parte da sociedade leiga, os jogos eletrônicos têm sido 

alvo de proibições e regulamentações exageradamente 

restritivas. O resultado tem gerado grande controvérsia 

uma vez que o acesso aos games é vetado por 

completo, incluindo o acesso a maiores de 18 anos, 

quando deveria ser regulado de acordo com a faixa 

etária. A proteção da criança, do adolescente e da 

própria sociedade inclui não só a separação de 

conteúdo nocivo, mas também o acesso à cultura e à arte. Torna-se evidente, portanto, 

que cabe aos indivíduos o direito fundamental da liberdade de expressão perante esses 

bens culturais que representam mais que uma simples forma de entretenimento.” 

(Trecho de “Games e Liberdade de Expressão”, leia mais em 

http://ctsgamestudies.com/artigos/#games-lib-exp). 
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