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resumo 
 

 

A nova reconfiguração do ciberespaço altera as dinâmicas sociais e 
coloca em evidência questões de cunho social, cultural, 
informacional, comunicacional e ético, a partir do acesso, uso e 
reuso de objetos digitais de forma não consentida pelo autor das 
criações intelectuais (domínio literário, científico e artístico). 
Contudo, essa abundância de conteúdos disponibilizados no 
ciberespaço requer dos utilizadores novas formas de agir, interagir 
e reagir diante desses objetos digitais. Assim sendo, esta 
investigação propõe-se analisar o comportamento 
infocomunicacional dos alunos, a partir dos usos e representações 
na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e social, e 
articulado com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 
Para tanto, o desenho metodológico dialoga com as questões e 
objetivos propostos nesta investigação, sendo a natureza da 
investigação de cariz mista (qualitativa e quantitativa). Os 
instrumentos de recolha de dados e fontes de informação que 
subsidiam a análise, comparação, discussão e compreensão do 
fenômeno investigado, a priori, são: a) instrumentos de recolha de 
dados (inquéritos por questionários e entrevistas); b) fontes de 
informação (diretores e coordenadores dos cursos de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, e alunos dos referidos 
cursos) e repositórios de trabalhos científicos (repositórios 
institucionais, bases online de artigos científicos, como Scopus, 
Web of Science, Academic Search Complete, b-on, Periódicos 
Capes, Eric, entre outras fontes, nomeadamente publicações em 
formato analógico, como livros sobre a problemática em estudo) e 
c) documentos (leis e legislações que envolvam o direito autoral; e 
currículos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
das universidades investigadas). 
Para o locus da investigação, foram delimitados os cursos de 
Biblioteconomia das Universidades Federais do Brasil e Ciência da 
Informação das Universidades Públicas de Portugal, onde os 
sujeitos participantes são alunos dos primeiros e últimos anos dos 
cursos e os Coordenadores e Diretores dos Cursos. 
Considera-se que a análise dos comportamentos 
infocomunicacionais dos participantes envolvidos na investigação 
tem impacto no desenho curricular dos cursos, pois garante 
reflexões sobre o significado real do uso consciente desses objetos, 
a partir de um enquadramento legal. 
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abstract 
 

The new reconfiguration of cyberspace alter social dynamics and 
highlights social, cultural, informational, communicational and ethical 
issues from the access, use and reuse of digital objects without the 
consent of the author of the intellectual creations (literary, scientific 
and artistic domain). However, this abundance of content available in 
cyberspace requires users new ways to act, interact and react to these 
digital objects. Therefore, the investigation proposes to analyze the 
infocommunication behavior of academics from the uses and 
representations in the use of digital objects in the academic and social 
areas, and articulate with the laws governing copyright in cyberspace. 
Thus, the methodological design will dialogue with the issues and 
objectives proposed in this research, investigative nature of mixed 
character (qualitative and quantitative). The data collection tools and 
sources of information that will support the analysis, comparison, 
discussion and understanding of the phenomenon investigated, a 
priori, are: a) data collection instruments (surveys by questionnaires 
and interviews); b) sources of information (directors and / or 
coordinators of Librarianship courses and Information Science and 
students of these courses) and scientific work repositories 
(Institutional Repositories, online databases of scientific articles as 
Scopus, Web of Science, Academic Search Complete, B-on, Capes, 
Eric, among other sources, including publications in analog format as 
books on the problem under study) and c) documents (laws and 
legislation involving copyright, and curricula of Librarianship and 
Information Science courses of the universities investigated). 
For the research locus, the Librarianship and Information Science 
courses of the Federal Universities in Brazil and public in Portugal are 
delimited, with the following participating subjects: students of the first 
and last years of the courses and the Coordinators / Directors of the 
courses. 
It is considered that the analysis of infocommunication behavior of the 
participants involved in the investigation will impact the curricular 
design of courses, ensuring reflections on the real meaning of the 
conscious use of these objects, from a legal framework. 
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 2 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo visa proceder à análise dos usos e representações que os alunos 

dos cursos de Biblioteconomia das Universidades Federais do Brasil e Ciência da Informação 

das Universidades Públicas de Portugal têm sobre a utilização dos objetos digitais no âmbito 

acadêmico e social; assim como o conhecimento que dispõem sobre o Direito de Autor (DA) 

no ciberespaço. Nesse contexto, entende-se por objeto digital toda a tipologia de 

arquivos/ficheiros de texto, imagem, áudio, vídeo ou multimédia. 

No contexto contemporâneo em que o acesso à informação e ao conhecimento se faz 

tendencialmente através de suportes digitais (objetos digitais), é de toda a pertinência 

conhecer qual o nível de formação das novas gerações sobre as questões relativas ao direito 

autoral, que tipo de usos fazem desses objetos (acesso, partilha, manipulação, redistribuição 

de objetos digitais manipulados, etc.) e que representações têm sobre a legitimidade das 

apropriações que realizam. 

Sendo assim, o direito de autor, embora seja cenário de muitas discussões e tendo 

recebido evidência na mídia neste século, é, há longo tempo, matéria que suscita debates e 

interesses pessoais ou de grupos de produtores. Mais recentemente, também tem tido a 

atenção dos utilizadores envolvidos em questões como o direito à paternidade da 

“obra/objeto digital”, ou à proteção das criações intelectuais no domínio literário, científico e 

artístico, propriamente dito. 

Entender esse cenário social, que envolve a massificação dos recursos multimídia no 

ciberespaço, coloca em discussão as circunstâncias que os originam, além dos caminhos 

percorridos: da natureza bélica ao sonho de um espaço universal, Internet, do acesso ao uso, 

da autoria individual à coletiva, do que é um direito individual ao que é um bem coletivo, 

direito de todos. 

No entanto, é preciso estabelecer alguns conceitos-chave para a compreensão desse 

fenômeno. O que se poderá entender como ciberespaço? Quais são as bases que o 

sustentam? Quais são as implicações sociais e legais envolvidas nesse cenário? De que forma 

a sociedade tem se organizado no paradigma baseado na informação e na comunicação? 

Quais as consequências resultantes dessa nova configuração? Quem são os atores envolvidos 

nesse cenário? Quais são as implicações legais? Quais são os desafios para o Direito de Autor 

(DA) no âmbito dos objetos digitais e interação no ciberespaço? Que novos enquadramentos 
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dos direitos autorais surgem com o Copyleft e o Creative Commons na sociedade em rede, em 

que o usuário se transforma em prosumer (consumidor-produtor de conteúdos)? Responder 

a essas questões exige investigações no seio das instâncias que compõem a sociedade, 

particularmente a acadêmica. 

 

Justificativa e problematização 

 

A motivação para o desenvolvimento da pesquisa “O Comportamento 

Infocomunicacional dos Alunos Universitários na Apropriação de Objetos Digitais no Quadro 

do Direito Autoral: o caso dos alunos dos cursos de Biblioteconomia das Universidades 

Federais do Brasil e Ciência da Informação das Universidades Públicas de Portugal” começa a 

ser delineada a partir da experiência em sala de aula como docente do curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Essa experiência permitiu visualizar o 

potencial da aplicação e/ou utilização desses recursos, objetos digitais, na vida acadêmica e 

social dos alunos. 

Tal afirmativa encontra-se alinhada à compreensão de que se vive numa sociedade 

marcada pelo uso rotineiro da internet e suas aplicações/ferramentas; e pela diversidade dos 

objetos digitais (arquivos/ficheiros de texto, imagem, áudio, vídeo ou multimídia) 

disponibilizados na web, quer sejam de forma gratuita ou sob a égide do direito de autor, 

copyright e de licenças de uso. 

Nesse contexto, percebe-se que: se de um lado existem recursos diversos, abundantes 

e de “fácil acesso”, do outro têm-se que esses objetos digitais precisam ser analisados à luz 

das legislações vigentes e também da autoridade de quem os disponibiliza. Pode-se, ainda, 

visualizar aspectos que se relacionam à qualidade, às formas de disponibilização e à 

fragilidade/volatilidade (dos depósitos) onde esses recursos são armazenados. 

Entendendo-se que a Biblioteconomia e Ciência da Informação têm como matéria-

prima a informação registrada, independente do suporte que a abriga, mostra-se legítima uma 

investigação que discuta, reflita e analise a natureza criativa, original e legal de utilização 

desses objetos digitais disponibilizados/divulgados nessa nova configuração do espaço social 

pelos alunos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, à luz das legislações 

vigentes.  
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Observando-se essa conjectura, percebeu-se um solo fértil para esta investigação nas 

áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação e Multimédia em Educação. Essa 

convergência viabilizará/oportunizará a análise dos usos e representações dos alunos desses 

cursos e instituições referidas na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e 

social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 

O mérito e atualidade da temática investigada conferem uma natureza 

inovadora/original à pesquisa. Isso porque permitirá discutir, analisar e inferir os 

comportamentos dos futuros profissionais da Biblioteconomia e Ciência da Informação de 

acordo com a utilização e as representações que possuem sobre as potencialidades e 

legalidades envolvidas quando da decisão de usar ou não um objeto digital, disponibilizado no 

ciberespaço. 

Tais inferências poderão ter impacto no desenho curricular dos cursos de forma a 

garantir reflexões sobre o significado real do uso consciente desses objetos, a partir dos 

limites, exceções e prerrogativas que a lei proporciona. Como consequência, julga-se 

contribuir para a formação de profissionais cada vez mais focados nos utilizadores, 

considerando o acesso e uso garantido através dos espaços como Unidades de Informação 

(bibliotecas, arquivos, museus, centros de informação e outros), acerca do direito autoral, e a 

sensibilização dos utilizadores para essa necessidade. 

Ademais, a assertiva de que a pesquisa é inovadora é possível de ser declarada em 

decorrência de estudos feitos em repositórios de referência onde é depositado o 

conhecimento produzido nas pós-graduações do Brasil e Portugal, como: a Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações (BDTD), vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), no Brasil; e o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

(RCAAP), em Portugal. Nesses repositórios não foram encontrados estudos com o foco 

analítico que aqui se propõe.  

 

Questões de investigação 

 

A presente pesquisa tem duas questões de investigação orientadoras, as quais se 

pretendem responder: 
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a) Quais os usos e representações dos alunos dos cursos de Biblioteconomia do Brasil 

e Ciência da Informação em Portugal no que respeita a apropriação dos objetos 

digitais? 

Na procura de resposta para essa questão, ter-se-á em consideração as dinâmicas de 

apropriação dos objetos digitais para fins acadêmicos e sociais, considerando-as no âmbito do 

comportamento infocomunicacional. O referencial formal sobre a legitimidade da 

apropriação dos objetos digitais é, naturalmente, o quadro legal estabelecido pelas 

leis/normativos do direito autoral e direitos conexos no Brasil e Portugal. 

Considerando que a investigação tem o seu recorte no contexto formativo, é 

pertinente que se equacione em que medida a formação prevê a aquisição de conhecimento 

ao nível do quadro legal estabelecido pelas leis/normativos do direito autoral. Desse modo, a 

segunda questão orientadora é: 

b) Existe no currículo desses alunos disciplinas focadas na problemática do direito 

autoral? 

 

Objetivos 

 

Na busca em responder às questões de investigação orientadoras desta pesquisa, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral  

 

Analisar os usos e representações dos estudantes dos cursos de Biblioteconomia das 

universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das universidades públicas de 

Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e social, de forma articulada 

com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Comparar as legislações dos direitos autorais referentes aos objetos digitais no Brasil 

e em Portugal;  
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b) Analisar se os currículos acadêmicos contemplam o direito autoral relativo aos 

objetos digitais na formação dos estudantes de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação; 

c) Avaliar a apropriação que os alunos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação fazem dos objetos digitais em sua formação acadêmica e vida social 

cotidiana;  

d) Comparar o uso dos objetos digitais nos ambientes acadêmico e social; 

e) Apreender qual o nível de conhecimento da legislação sobre direito autoral que os 

alunos têm; 

f) Avaliar qual o nível de respeito pelo direito autoral nas práticas de consumo e 

partilha de objetos digitais; 

g) Conhecer a perspectiva dos coordenadores e diretores dos cursos sobre a presença 

da problemática do Direito Autoral no currículo e da sua importância na formação 

dos alunos em causa, com especial enfoque no DA no âmbito dos objetos digitais e 

seus (re)usos. 

 

Estrutura da Tese 

 

O presente documento encontra-se organizado em capítulos que visam apresentar o 

seu conteúdo de forma articulada: Introdução, Enquadramento teórico, Metodologia, 

Pesquisa de Campo e Conclusões e contributos. 

A Introdução propicia um contato inicial com a identificação da temática, os motivos 

que levaram à investigação a partir de sua justificativa e relevância, as questões de 

investigação, bem como a pertinência e originalidade da pesquisa que ora se propõe.  

O enquadramento teórico cumpre a missão de apresentar e articular as tendências da 

temática sobre: Direito autoral no contexto do ciberespaço, Comportamento 

infocomunicacional, Competencias infocomunicacionais e Competência ética e de Direito de 

Autor. 

Quanto à metodologia, destacam-se as decisões que se mostraram coerentes para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Assim sendo, descreve-se a natureza da investigação, locus 

e sujeitos de investigação, as técnicas de recolha de dados e as fontes de informação. Em 
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continuidade, apresentam-se as Análises da Pesquisa empírica, Conclusões e contributos, e 

bibliografia. 
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CAPÍTULO 1: DIREITO AUTORAL NO CONTEXTO DO CIBERESPAÇO NO BRASIL E EM 

PORTUGAL: sob o olhar da legislação 
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CAPÍTULO 1: DIREITO AUTORAL NO CONTEXTO DO CIBERESPAÇO NO BRASIL E EM 

PORTUGAL: sob o olhar da legislação 

 

A sociedade é marcada pela intervenção do homem na construção, aplicação e uso de 

tecnologias, o que demonstra a sua capacidade criativa e inventiva, determinada por 

motivações diversas: sobrevivência, vida cotidiana, estética, descobertas científicas e criações 

intelectuais nos domínios literário, científico e artístico. 

Essas capacidades ficam patentes quando se lança o olhar sobre a história da 

humanidade. Por isso, neste espaço temporal, da Pré-história à Era Contemporânea, 

destacam-se aspectos que se relacionam às Tecnologias da Informação (TI), ou às Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), como contemporaneamente são chamadas. Nessa 

tentativa, recorre-se à obra A questão dos livros: passado, presente e futuro, do historiador 

Darnton (2010), que propõe uma abordagem histórica a partir “das maneiras usadas para 

transmitir a informação” (2010, p. 39). Nas palavras de Darnton (2010, p. 39), “é possível 

afirmar que houve quatro mudanças fundamentais na tecnologia da informação desde que os 

humanos aprenderam a falar”. Essa afirmação pode ser visualizada no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Panorama da informação 

Período 
aproximado 

Mudanças na TI Significados 

1000 a.C Invenção da escrita 
Considerado o avanço tecnológico mais significativo da história 
da humanidade. 

Séc.III 
Substituição do 
pergaminho pelo códice 

Modificou fisicamente o livro, isto é, permitiu o folhear da 
página do livro e alterou a experiência com a leitura. 

1450 Invenção da imprensa 
Favoreceu a produção e difusão do conhecimenro, bem como 
as relações comerciais com a obra. 

1969-1998 
Comunicação eletrônica 
e a invenção da Internet 

Abre caminho para a era da informação e pode ser demarcada 
em quatro momentos:  
- Arpanet (1969) 
- Internet (1974) 
- Web (1991) 
- Google (1998) 

Fonte: Darnton (2010, pp. 39–41). 

 

Essas mudanças deflagaram rupturas no seio da sociedade e alteraram o seu curso. 

Como exemplo, têm-se os eventos que podem ser associados a este “Panorama da 

informação” de Darnton (2010) e, ainda, as produções de ordem artística, literárias, culturais 

e intelectuais, que se aproximam de autoria e obra. 
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É fato que a saída da oralidade para a escrita “transformou a relação do ser humano 

com o passado e abriu caminho para o surgimento do livro como força histórica. ” (Darnton, 

2010, p. 40). Essa força viabilizou as possíveis trajetórias do refinamento do livro para a 

tecnologia seguinte, o códice. 

Até então, a produção das obras era feita manualmente por copistas (monges, copistas 

profissionais e amadores) e tinham as seguintes características: a produção em pequena 

escala, dada a demora do trabalho, e alto valor financeiro em sua confecção (envolvendo o 

material e mão de obra). Devido a essas particularidades, a reprodução era difícil e não 

prejudicava os direitos patrimoniais do autor (Santos, 2009). Somado a isso, nesse período, 

não se tinha a problemática autoral conforme observado no período pós Gutenberg. 

No entanto, é com a imprensa dos tipos móveis do alemão Johannes Gutenberg (1450) 

que o livro e as facilidades de sua produção e reprodução se propagaram. Para Santos (2009, 

p. 25), 

 

Depreende-se, pois, que o modo de reprodução de obras literárias viveu uma revolução com 
o advento da impressão gráfica no século XV, substituindo, em definitivo, as cópias 
manuscritas feitas em pergaminho e papiro. Sem dúvida a invenção de Gutenberg fez com que 
a forma escrita se firmasse de modo permanente, propiciando as condições necessárias para 
que as idéias [sic] e várias outras expressões atingissem divulgação em escala industrial. 

 

Essa inovação modificou sobremaneira a veiculação da informação escrita e despertou 

o interesse comercial de grupos, bem como o controle dos reis sobre o pensar do autor. Tais 

fatos viabilizaram o surgimento do impressor e do livreiro, e, nas relações conflituosas destes 

com o criador da obra, o autor. Vale ressaltar que, aqueles que, de fato, debruçavam-se na 

ação do criar não tinham seus direitos morais (essa discussão antecede a esse período) e tão 

pouco os patrimonias (direito de receber remuneração pela sua criação, confira seção 1.4) 

assegurados. 

Nessa linha, Santos (2009, p. 29) diz que 

 

forçoso é reconhecer que a história do mercado editorial divide-se em antes e depois do 
invento de Gutenberg e, não por acaso, a história do direito autoral toma corpo a partir desse 
momento, iniciando seu percurso no tocante às obras literárias. Dessa feita, os regimes de 
direito de autor são criações da modernidade, que surgiram após o advento de um 
determinado avanço tecnológico no campo da informação e da comunicação: a imprensa de 
tipos móveis. 
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Ainda nessa vertente histórica e, em particular, com a revolução industrial, os serviços 

e mão de obra, até então muito demarcadas pela manufaturação dos insumos, passaram a 

ser otimizadas pela mecanização dos serviços, quando foi introduzida uma tecnologia mais 

fina e de grande impacto social. Em continuidade, o período posterior, denominado de era 

pós-industrial, foi “Caracterizada como a sociedade centrada na informação e no 

conhecimento, [...] é uma economia alicerçada e dependente da comunicação, em toda a 

extensão da palavra” (Tarapanoff, Suaiden, & Oliveira, 2002, "Introdução", para.1). 

Evidencia-se, assim, um paradigma tecno-informacional que tem como matéria-prima 

as Tecnologias de Informação (TI) e, posteriormente, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Sua base está centrada nas redes e ambientes digitais, que ampliam novas 

formas de comunicar, relacionar e disponibilizar informações nas sociedades (civis e jurídicas).  

Para Castells (2005), 
 

O que nós sabemos é que esse paradigma tecnológico tem capacidades de performance 
superiores em relação aos anteriores sistemas tecnológicos. Mas para saber utilizá-lo no 
melhor do seu potencial, e de acordo com os projectos e as decisões de cada sociedade, 
precisamos de conhecer a dinâmica, os constrangimentos e as possibilidades desta nova 
estrutura social que lhe está associada: a sociedade em rede (p. 19). 

 

A sociedade em rede, ainda no ponto de vista de Castells (2005),  

 

em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de 
comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de 
computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 
acumulado nos nós dessas redes (p. 22). 

 

Esse modus operandis aparentemente simples compreende mudanças nunca dantes 

imaginadas, as quais se afirmam a partir de meados dos anos 90, do século XX, com a 

generalização da comercialização do acesso doméstico à Internet, tornando-se 

progressivamente irreversível. Com efeito, os espaços físicos se modificam; estruturas de 

redes se reconfiguram a partir da desmaterialização do espaço (ciberespaço); e esse espaço 

passa a abrigar diferentes objetos digitais. 
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No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 
‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’, a 
partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, 
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 
contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva (Lévy, 1997, p. 158). 

 

Contudo, essa reconfiguração de espaço implica, também, novas formas de lidar com 

o que dele deriva, a exemplo das redes, materiais multimídia e/ou objetos digitais, além das 

relações humanas e sociais. De fato, essas mudanças impactam na forma de se relacionar, 

organizar, utilizar, manusear e usufruir dos bens de produção e consumo, os quais requerem 

do indivíduo competências particulares para que possam se apropriar dos recursos gerados e 

disponíveis nesse ambiente digital, que é a mais-valia da Sociedade da Informação. 

As mudanças tecnológicas impactam no jeito de ser e agir do utilizador. Nesse contexto 

diluído, cooperativo, colaborativo e que suscita novos olhares e adaptações, em particular dos 

usos e reusos que são feitos na produção intelectual do autor (objetos digitais), o ambiente 

digital passa a prever uma contextualização legal. 

 

1.1 Um recorte na história: contextualização do DA 

 

É oportuno, antes de um maior aprofundamento sobre as leis ou matérias que 

envolvem o Direito Autoral, visualizar no tempo, fator cronológico, como se davam as relações 

entre autor, produtor e utilizador, e quais os percursos/vieses encontrados da antiguidade 

clássica à contemporaneidade sobre as crenças e verdades da paternidade e dos privilégios 

submetidos a uma obra literária, além dos diversos interesses que a circundavam. 

Para Hess (2002, citado por Rosa, 2009, p. 9), tais direitos sobre a garantia e proteção 

ao direito de autor e copyright eram inexistentes “na Grécia, em Roma, na China, no mundo 

árabe e em toda Idade Média”. Para tanto, é oportuno ressaltar que, em particular, na idade 

média, a ideia de difusão do saber estava fortemente marcada pela doutrina cristã do 

conhecimento como dádiva de Deus: logo, a gratuidade da transmissão condicionava-se a esse 

dom (Hess citado por Rosa, 2009, p. 9). 

Contudo, o desenvolvimento tecnológico liderou mudanças na estrutura social e na 

produção da escrita em larga escala. Como consequência, ocorriam os conflitos de interesse 

que, no ponto de vista de Pereira (A. L. D. Pereira, 2003, “§ 1. Dos reais”, para.1), 
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Os direitos de autor surgiram modernamente com a introdução da tecnologia dos caractéres 
móveis na Europa através da célebre invenção da Imprensa devida a Gutenberg no séc. XV. 
Porém, não se tratava então de reconhecer direitos aos autores, mas antes da outorga de 
privilégios reais de impressão e comercialização de livros, muitos deles oriundos dos 
pensadores da Antiguidade greco-romana. 

 

Tal premissa não traz em sua base a proteção ao autor; outrossim, caracteriza o poder 

e a censura do rei sobre essa nova atividade econômica. Na ocasião, o comércio livreiro 

começava a se desenvolver e a exigir investimentos em maquinários. Aquilo que era comum, 

das obras serem inicialmente impressas por um livreiro e copiadas por outros, “começou a 

ameaçar o retorno do capital investido pelos livreiros em máquinas de impressão e a 

introduzir o caos concorrencial no novo mercado do livro” (Rosa, 2009, p. 11). Numa reação a 

essa desordem, “Os livreiros começam então a reclamar uma qualquer forma de protecção” 

(Rosa, 2009, p. 11), ficando ao cargo do rei a concessão de privilégios. 

Todavia, essas concessões não resolveram o problema. Na verdade, geraram 

descontentamentos por criarem monopólios de certos livreiros na impressão de 

determinadas obras. Entretanto, é oportuno destacar que  

 

os privilégios eram acordados e podiam ser revogados pelo soberano, pelo que não se 
constituíam um direito de propriedade no sentido moderno. Para além de poderem ser 
revogados, o nível de proteção que eles estabeleciam estava confinado por limites bastante 
estreitos (Rosa, 2009, p. 11). 

 

Do direito de autor, propriamente dito, é notadamente a Inglaterra, com o Estatuto de 

1710 da Rainha Ana, que introduziu aquilo que viria a ser o nascimento, ou, ainda, o 

surgimento do direito de autor como se concebe modernamente (A. L. D. Pereira, 2003; Rosa, 

2009). 

O referido Estatuto deu a conhecer elementos-chave na estruturação do DA: direito à 

cópia, estabelecimento do domínio público e permissão da associação do nome do autor à 

sua criação (Santos, 2009), assim como a associação do copyright ao estímulo à criatividade. 

A partir do Estatuto de 1710, com o regime do copyright, observava-se nos países 

europeus uma movimentação na tentativa de ter um ordenamento jurídico comum de 

proteção à criação da propriedade literária e artística. A França, por exemplo, liderada pelos 

ideais ilumistas, lançava o olhar para o autor como criador e proprietário da obra, 

determinando, assim, um novo regime autoral: Droit d’auteur. 
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Fato é que a história do DA ficou marcada por estes dois grandes momentos históricos: 

o Estatuto de 1710 ou Estatuto da Rainha Ana e a Revolução Francesa, com o seu ideal de 

liberdade, fratenidade e igualdade. Tais países (Inglaterra e França) criaram os regimes de 

direito autoral: copyright (sistema anglo-saxônico) e Droit d’auteur (sistema continental 

europeu), e as tendências para o mundo. 

Portanto, depreende-se que: 

a) O Copyright, DA da Inglaterra, voltava-se ao direito de reprodução, cópia da 

obra. Logo, o foco recaía para o produtor/editor, enquanto que o papel do autor 

inexistia nesse processo. A esse respeito, Vianna (2005, p. 3) esclarece que: 

 

Esta perversa simbiose entre o poder dominante e os donos de meios de produção de livros 
não visava tutelar qualquer direito de autor, mas tão-somente garantir o monopólio de 
reprodução das obras, daí porque foram chamados de copyright (direito da cópia). 

 

b) O Droit d’auteur, em França, reconhece o direito que o autor tem sobre suas 

criações. Abrão (2002, citada por Vianna, 2005, p. 91) diz que: 

 

Foi a jurisprudência francesa, então, que começou a disciplinar as relações entre escritores e 
editores, e os laços perpétuos que os uniam, obrigando, em histórica decisão que das futuras 
transações desses direitos participassem os herdeiros de grandes escritores como La Fontaine 
e Fénelon. 

 

Pode-se dizer que o diferencial da natureza jurídica entre esses dois regimes baseia-se 

em que o copyright se centra na reprodução da obra e na pessoa do editor, ao passo que o 

Droit d’auteur reside na propriedade do direito ao autor. Quanto aos Princípios Orientadores 

Comuns desses sistemas, estes são discriminados de forma objetiva por Rosa (2009, p. 29): 

 

 Aplica-se apenas às expressões e não às ideias. 

 Existem numerosas excepções ao direito do autor, que se traduzem num uso público 
legítimo. 

 Os prazos de protecção não são perpétuos, antes limitados, apesar dos sucessivos 
prolongamentos que têm vindo a ter lugar. 

 Apesar de não ser originariamente o caso nos países anglo-saxões, hoje em dia não se exige 
registo para efeitos de autoria. 

 Os direitos morais são uma parte integrante do conteúdo do direito de autor na Europa 
continental. 
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No que se relaciona aos países adeptos desses regimes, tem-se que a adoção de um 

país por um desses institutos determina as relações jurídicas em âmbito nacional e o aceite 

das tendências, discussões e tomadas de decisões como países membros das Convenções 

Internacionais. Assim, esses Tratados, Convenções e Acordos internacionais decorreram, em 

princípio, com objetivos de unificar os sistemas na Europa Continental, tendo em vista que as 

linhas jurídicas dominantes e em uso nos regimes autorais desses países eram diferentes. Por 

isso, faz-se necessário tecer comentários, mesmo que brevemente, sobre os principais 

tratados e convenções, além dos reflexos que impuseram ao cenário internacional essa 

matéria. 

Infere-se que esses eventos dão o aporte para as diretrizes gerais e caminhos a serem 

trilhados pela harmonização do DA. Das convenções sobre a matéria e abrangência 

transfronteiriça do DA a Convenção de Berna (1886) é a pioneira e notadamente a que define 

as bases para uma regulação internacional do DA. Para Pereira (M. Pereira, 2013, p. 67),  

 

A relevância desse acordo está no fato de este ter fixado diretrizes fundamentais a respeito da 
proteção autoral, estabelecendo, assim, uma orientação legal comum, ou melhor, padrões 
mínimos (princípio da proteção mínima), abaixo dos quais os países signatários não poderiam 
ficar. 

 

A esse respeito, Pereira (2013) cita como exemplo a definição de prazos gerais mínimos 

para a exploração exclusiva patrimonial de uma obra literária e artística, que é determinada 

pela Convenção de Berna. 

 

em regra, este prazo durará toda a vida do autor e mais cinquenta anos após a sua morte. 
Assim os Estados signatários passariam a ter que respeitar esse prazo mínimo, significando 
que, em suas respectivas legislações internas, poderiam até ampliá-lo (como efetivamente 
ocorreu em vários países), mas nunca reduzí-lo (M. Pereira, 2013, p. 67). 

 

Da convenção de Berna ficaram estabelecidos princípios como: Tratamento Nacional, 

Proteção mínima e Proteção automática das obras. Enfim, devido à sua importância, a 

Convenção de Berna recebeu uma adesão ímpar dos países (em longo prazo); cabe destacar a 

não participação dos Estados Unidos da América (EUA) por conta da incompatibilidade do 

sistema jurídico copyright em detrimento ao DA europeu continental (M. Pereira, 2013). Como 

forma de manter-se atualizada frente às mudanças tecnológicas, a Convenção de Berna 

passou por cinco reedições, sendo a última datada da década de 1971. 
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Posteriormente, tem-se a Convenção Universal ou de Genebra (1952), que foi 

organizada pelos EUA, “cujo principal objetivo foi o de tentar estabelecer uma ponte entre os 

sistemas anglo-saxônico (adotado pelos EUA) e o continental-europeu” (Santiago,2006, citado 

por, M. Pereira, 2013, p. 70). Como resultados dessa convenção, citam-se a adesão 

significativa dos países a esse evento e os princípios fundamentais: Tratamento nacional 

(sendo os mesmos estipulados na Convenção de Berna) e formalidade mínima indispensável 

(a proteção da obra intelectual estaria vinculada ao símbolo do Copyright, a letra C dentro de 

uma circunferência) (M. Pereira, 2013). Ainda, “Genebra foi revisada em 1971 (juntamente 

com a Convenção de Berna) e, finalmente, com a adesão dos EUA em 1989 à Berna, a 

Convenção Universal, perdeu muito de sua importância jurídica, tendo os diferentes sistemas 

tornado-se cada vez mais próximos.” (M. Pereira, 2013, p. 72). 

Da Convenção de Roma, em 1961, pode-se dizer basicamente que “teve como principal 

objetivo promover uma proteção mínima internacional para artistas intérpretes ou 

executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiofusão.” (M. Pereira, 2013, p. 

72). Enfim, tratou dos direitos conexos. 

Em 1967 foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 

Estocolmo, como parte da Organização das Nações Unidas (ONU). A OMPI “tem como um de 

seus principais objetivos promover a proteção da propriedade intelectual pelo mundo” (M. 

Pereira, 2013, p. 73), assim como administrar as Convenções de Paris, Berna, Universal ou 

Genebra e a de Roma. Pereira (A. D. Pereira, 2016, p. 22) assinala que “A adaptação do direito 

de autor ao ambiente digital ficou a dever-se, em primeiro lugar, aos novos tratados da 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) sobre Direito de Autor e sobre 

Prestações e Fonogramas”. Essa atualização das Convenções de Berna e de Roma 

aconteceram na cidade de Genebra, em dezembro de 1996, com objetivos claros de aproximar 

as matérias direito autoral e tecnologias digitais. O referido autor comenta que: 

 

Para além da proteção dos programas de computador e das bases de dados, destaca-se a 
consagração de uma nova forma de utilização de obras ou prestações, caracterizada pela 
colocação à disposição do público para acesso no local e no momento individualmente 
escolhidos, que no direito de autor é enquadrada no direito exclusivo de comunicação ao 
público, enquanto que nos direitos conexos dos artistas e dos produtores de fonogramas é 
autonomizada como um novo direito exclusivo. Além disso, os tratados da OMPI consagram a 
proteção jurídica das medidas tecnológicas de proteção das obras e prestações em que assenta 
a exploração online, em acesso condicionado, das obras e prestações, bem como a proteção 
das informações para gestão eletrónica dos direitos (DRM) (A. D. Pereira, 2016, p. 22). 
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Após a criação da OMPI, surgiram outros acordos, como o Trade Related Intellectual 

Property Aspects ou Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), 

no ano de 1994. Esse acordo, por estar subordinado à Organização Mundial do Comércio 

(OMC), suscitou questionamentos e debates se seria a OMC o melhor local de acolhecimento 

da propriedade intelectual, já que esta é um mecanismo que regula o comércio internacional. 

Pereira (M. Pereira, 2013, p. 80) ratifica que: 

 

Para além das críticas dirigidas ao fato de a propriedade intelectual ter passado a ser regulada 
por um organismo de comércio internacional, há uma polêmica mais profunda e anterior que 
convém destacar: seria a OMC o organismo mais apropriado para discutir as questões 
culturais?  

 

Nessa vertente, Pereira enfatiza que: 

 

Para começar, a filosofia do acordo TRIPS (ADIPS) parece, em larga medida, tratar os direitos 
de autor como meras mercadorias de comércio. Os direitos de autor parecem ser convertido 
em privilégios do comércio, esquecendo-se até a razão de ser do direito de autor, que é 
proteger, desde logo, a autoria, isto é, a criatividade do engenho humano ao nível de formas 
originais de expressão literária e artística. Este valor, no qual deve continuar a assentar o 
direito de autor, encontra-se consagrado no Art. 27.º da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem [...]. (A. L. D. Pereira, 2004, p. 53) 

 

A partir dessas discussões, deu-se a conhecer “o conceito de ‘exceção cultural’, que 

sustenta um tratamento diferenciado (que não o dado pela OMC), à cultura (produtos 

culturais).” (M. Pereira, 2013, p. 81). Posteriormente, esse termo foi assumido pela Unesco 

como Diversidade Cultural (gerando uma convenção específica, Convenção sobre a Proteção 

e a Promoção da Diversidade de Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas, em 2007). 

Apesar de polêmico, o acordo TRIPS permitiu, além de sanções aos que descumprirem 

os termos do acordo, algumas inovações (M. Pereira, 2013), como:  

- o não menos controverso programa de computador ser alocado à categoria de obras 

literárias; 

- criação de mecanismo conciliatório e/ou de acompanhamento, como o Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC); 

- proteção dos artistas intérpretes ou executantes dos produtores de fonagramas e dos 

organismos de radiodifusão. 
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Em linhas gerais, o acordo TRIPS, segundo Pereira (2013), tem como princípios: 

Princípio do tratamento nacional (o mesmo da Convenção de Berna), Princípio do tratamento 

da nação mais favorecida e Princípio da prevenção de abuso e Princípio da obrigatoriedade ou 

adesão sem reserva. 

Todavia, assinala-se que as experiências vivenciadas no ciberespaço colocaram em 

discussão a eficácia desses regimes jurídicos no ambiente digital. Como consequência, novas 

discussões e alternativas são apresentadas como possíveis ensaios para a harmonização dos 

interesses e conflitos que não mais são do autor e produtor, mas também do utilizador.  

Com efeito, por iniciativa da OMPI, decorreram dois acordos internacionais que 

tiveram “como motivação principal os desafios propostos pelas inovações tecnológicas 

atreladas à internet” (M. Pereira, 2013, p. 85). Tal intento materializou-se nos acordos World 

Intelectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Copyright Treaty ou WTC) e World 

Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (WPPT Treaty). 

Desses acordos resultaram o que se segue: 

a) WTC, buscou estabelecer padrões de proteção às mídias digitais e programas de 

computador. Apresentou mecanismos inibidores de acesso e reprodução dos 

artefatos produzidos pela criação humana, sem autorização do criador e 

protegidos pelas Convenções e Tratados, acima referidos; adoção de medidas de 

segurança1 aos artefatos tecnológicos (travas) pelos países signatários; 

b) WPPT, contemplou e reconheceu os direitos morais dos artistas intérpretes ou 

executantes e produtores de fonogramas. 

No que respeita às críticas, particularmente ao acordo WIPO Copyright Treaty, 

relacionam-se às travas de segurança dos artefatos tecnológicos adquiridos por um utilizador 

 

Por exemplo, este acordo não traz ressalvas a respeito das possíveis finalidades do ato de 
contorno das travas tecnológicas (circumvention), que podem, perfeitamente, ser legítimas 
(fair use) e/ou legais, como ocorre no caso do uso para fim privado desses mecanismos de 
desbloqueio de travas. Imagine-se o desbloqueio dessas travas tecnológicas para se realizar a 
cópia privada de um CD- conduta esta que não se configura nenhuma ilegalidade” (Vaidhyana-

Than,2001, citado por, M. Pereira, 2013, p. 87). 
 

                                                           
1 Denominados de Sistemas de Proteção de Direito Digital/Digital Rights Management (DRM) objetivam impedir o uso indevido de alguns 

arquivos eletrônicos. 
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Enquanto que no acordo WPPT os aspectos dos direitos morais concedidos aos artistas 

intérpretes ou executantes e produtores de fonograma são evidenciados, ao mesmo tempo 

em que é concedido um ganho, este pode configurar-se em uma barreira na utilização da obra, 

já que o autor intelectual, e declarado da obra, pode, também, vetar possíveis adaptações (M. 

Pereira, 2013). 

Sobre o acordo TRIPS, Pereira (2013) expressa que esse acordo propiciou a abertura das 

questões jurídicas do DA em âmbito digital. Entretanto, ressalva-se que esse acordo TRIPS, 

por fazer parte de uma agenda da OMC, formalizou a propriedade intelectual como um bem 

mercadológico, passando a ser associada às produções de ordem intelectual como uma 

propriedade econômica. Então, por assim ser, deve estar sujeita à proteção transfronteiriça.  

Entendendo-se que os questionamentos sobre os rumos e abrangência do DA são de 

ordem internacional, nesta investigação, o foco recairá sobre os países Brasil e Portugal, 

conforme será apresentado na seção que se segue. 

 

1.2 O Direito autoral nos países Brasil e Portugal2 

 

Antes que sejam apresentadas as particularidades e/ou similaridades entre as 

legislações autorais brasileira e portuguesa (seção 1.4), vale fazer uma breve contextualização 

desses países, de modo a conhecer a trajetória do DA e estabelecer uma comparação, quando 

possível, a partir de suas raízes.  

No caso do Brasil, é notória a influência da coroa portuguesa, considerando que era 

um país colonizado por Portugal. O ordenamento jurídico, se assim é possível dizer, por cá era 

semelhante ao da coroa. Sobre isso, Menezes (2007, citado por Santos, 2009, p. 43) frisa que: 

 

durante o período colonial a imprensa era proibida e não havia qualquer estímulo à evolução 
do sistema de impressão gráfica. A legislação submetia-se ao ordenamento jurídico português, 
cuja constituição, de 1838, apenas, garantia, mas não especificava, os direitos dos escritores 
sobre seus textos. 

 

Portanto, a história do Direito Autoral no Brasil é recente, sendo que, para Chaves 

(1987 citado por Branco Júnior, 2007, p. 19; Chaves citado por Santos, 2009), corresponde a 

                                                           
2 Este subcapítulo retoma texto, embora com temática diferente, apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação-

ENANCIB (2017). 
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“três grandes fases compreendidas entre os anos de 1827 a 1916, de 1916 a 1973 e a partir 

deste ano aos dias atuais”. Essas fases apresentam marcos importantes na trajetória do DA, 

por isso serão mencionadas as principais leis, conforme segue abaixo (Branco Júnior, 2007; 

Caetano, 2016; Paranaguá, Pedro; Branco, 2009): 

a) Lei de 11 de agosto de 1827 - Tratava da criação dos Cursos de Ciências Jurídicas 

e Sociais nas cidades de São Paulo e Olinda, além das definições de concessões 

e privilégios às publicações dos professores por um prazo de dez anos. 

Sinalizava, portanto, uma definição temporal e de exclusividade ao professor 

autor; 

b) Lei nº 496 (1º de agosto de 1898) - Também conhecida como a Lei Medeiros e 

Albuquerque (1º de agosto de 1898). Computa na história do DA brasileiro 

como a primeira Lei a tratar de forma específica o DA. Contudo, até a presente 

data, não se tinha um ordenamento jurídico que envolvesse as criações 

literárias, artísticas e científicas, obrigando, assim, o registro da obra na 

Biblioteca Nacional; em 1916, essa lei foi revogada pelo Código Civil;  

c) Lei de 1973 ou Lei nº 5988/73 - Com essa Lei, também conhecida como a Lei de 

1973, o DA brasileiro recuperou a sua autonomia legislativa. Cita-se como 

alterações marcantes a não obrigatoriedade do registro da obra na Biblioteca 

Nacional; o direito patrimonial da obra se estendia aos sucessores do autor, 

após sua morte; criação do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA) e do 

Escritório de Arrecadação e Distribuição (ECAD), entre outras; 

d) Lei nº 9.610/1998 - Aprovada pelo Congresso Nacional em 1998, revogou a Lei 

nº 5988/73, a qual, atualmente, regula o DA no Brasil. 

 

Desse corpus acima descrito, o foco volta-se para o momento presente, quando se 

discute o impacto do ambiente digital e as convergências das mídias. As reflexões aqui 

apresentadas recaem, portanto, na terceira fase da história do DA brasileiro, mais 

precisamente na Lei de Direito Autoral nº 9.610/1998 (19 de fevereiro de 1998). Em 

conformidade com essa lei, no seu artigo 1º, reza que: “Esta Lei regula os direitos autorais, 

entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são conexos” (Brasil, 

2017).  
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De um ponto de vista pragmático, a LDA nº 9.610/1998 apresenta o corpus jurídico 

regulador e conciliador de interesses entre criador/autor e o estímulo aos interesses culturais 

e informacionais. Não obstante, a referida lei apresenta os dispositivos legais para esse feito.  

No que respeita a participação do Brasil em convenções internacionais, Daves (2015, 

p. 25) afirma que o país 

 

ratificou os principais instrumentos jurídicos internacionais que tratam sobre propriedade 
intelectual, entre eles: a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 
(Decreto n.º 75.572, de 1975; Decreto n.º 635, de 1992 e Decreto n.º 1.263, de 1994); a 
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 (Decreto n.º 
75.699, de 1975); o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes de 1971 (Decreto 
n.º 76.4722, de 1975); o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 (Decreto n.º 
81.742, de 1978); a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais de 1961 
(Decreto n.º 3.109,de 1999) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio de 1994 (Decreto 
n.º 1355, de 1994).  

 

Destaca-se que o Brasil aderiu à Convenção de Berna em 1922, sendo o primeiro país 

da América Latina a participar dessa Convenção. (M. Pereira, 2013). Entretanto, “não adotou 

em seu ordenamento jurídico o tratado WCT, razão pela qual o instituto do Copyright não é 

aplicado no país” (P. P. Pinheiro, 2016, p. 207). 

No que respeita a Portugal, pode-se dizer que no século XVI não era diferente do 

contexto de alguns países europeus, que seguiam, na tendência da época, o regime de 

privilégios que favoreciam os editores e livreiros em detrimento do autor. Contudo, esse 

regime foi extinto com a Revolução Liberal de 1820 (Caetano, 2016). 

Mesmo com todos esses feitos, foi a Carta Constitucional de 1826, outorgada por D. 

Pedro IV, que mudou a situação, como pode ser percebido no §24) do artigo 145, que 

reconhece como papel dos inventores “‘a propriedade das suas descobertas ou das suas 

produções’, mas não assegura a protecção à criação literária” (SPA, 2018). Nota-se que a lei 

não foi totalmente apreciada no meio literário (Caetano, 2016), porque não contemplava a 

proteção aos autores nacionais. A esse respeito, a SPA (SPA, 2018, p. 4) afirma que Almeida 

Garrett escreveu: 

 

Findo o privilégio, se era temporário, ou não o havendo, entendia-se que toda a obra 
impressa entrava no domínio público e que, vivo ou morto, com herdeiros ou sem eles, 
qualquer um podia reimprimir, vender, representar se era obra dramática, usar dela, enfim, 
como coisa sua ou coisa de ninguém, que tanto vale. 
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Em continuidade, no ano de 1839, Almeida Garrett apresentou à Câmara dos 

Deputados um Projeto de Lei sobre propriedade literária e artística, defendendo, entre outras 

situações, a fixação de prazos para proteção das obras em 30 anos, após a morte do autor. 

Somente em 1841 o projeto foi aprovado, mas não chegou a se tornar lei devido à conjuntura 

política daquele momento (Caetano, 2016; SPA, 2018). 

No período de 1851, em decorrência da aprovação e publicação da primeira lei 

portuguesa sobre o Direito de Autor, mantendo-se em vigor até 1867, aconteceu “o primeiro 

dos grandes debates acerca da propriedade literária em Portugal” (Rosa, 2009, p. 23). Para 

ilustrar esse cenário, pode-se mencionar as intensas trocas de ideia entre Almeida Garret e 

Herculano, envolvendo questionamentos sobre propriedade literária (Caetano, 2016). 

Cabe aqui registrar que, em decorrência da movimentação internacional em torno da 

matéria direito autoral, no ano de 1889, Portugal e Brasil 

 

celebram uma convenção com vista a equiparação do tratamento dos autores em ambos os 
países. Contudo, dado que na altura os direitos de autor ainda não eram alvo de proteção 
jurídica no Brasil, tal convenção veio sobretudo a proteger as obras de autores brasileiros em 
Portugal em detrimento da proteção dos autores portugueses no Brasil (Leitão, 2011, p.34, 
citado por Caetano, 2016, p. 89). 

 

Diante das discussões no cenário internacional acerca do DA, e embora a União 

Internacional das Nações para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas tenha sido assinada 

na Convenção de Berna no ano de 1886, Portugal só aderiu a essa Convenção em 1911, 

durante o governo Provisório da República Portuguesa (SPA, 2018). Após adesão, Portugal 

adaptou a sua legislação nacional, em 1927, aos princípios da Convenção de Berna e, 

particularmente, aos que se relacionavam à perpetuidade da proteção da obra, mantendo-se 

em vigor por quase quatro (4) décadas (Caetano, 2016; Rosa, 2009). 

Caetano (2016) destaca, para além dos citados, alguns momentos importantes na 

trajetória do DA em Portugal, como a apresentação de um projeto contemplando a eliminação 

da perpertuidade, por intermédio da Câmara Corporativa. A esse respeito, Caetano (2016) 

argumenta que, embora o projeto tenha sido aprovado, não se tornou lei devido à pressão do 

grupo de autores. Entretanto, no ano de 1956, esse mesmo Projeto de Lei de 1953 retornou 

“no intuito de transformá-lo em lei, após uma revisão elaborada por José de Oliveira Ascensão. 

A 27 de abril de 1966 é assim publicado o Decreto-Lei 46980 aprovando o Código do Direito 
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de Autor” (Caetano, 2016, p. 90). Sua principal característica era a definição do prazo de 50 

anos para duração dos direitos autorais após a morte do autor. 

Ademais, deu-se no ano de 1985 a aprovação do Código do Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos (CDADC), pelo Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de março de 1985, ainda em vigor 

no país, apesar de ter sofrido atualizações em decorrência de alterações nas legislações 

nacionais e/ou convenções e acordos internacionais. Esse código tinha a missão de, “Para 

além de harmonizar o quadro jurídico nacional com a legislação internacional e adaptar os 

direitos de autor às novas tecnologias [...] teve também como missão clarificar alguns dos 

conceitos introduzidos anteriormente na legislação nacional” (Caetano, 2016, p. 91). Como 

exemplo, cita-se o conceito equilíbrio. 

Sobre o conceito equilíbrio, Caetano (2016, p. 91) assevera que: 

 

deve ter em conta que ‘a indispensável proteção dos direitos de autor não pode exercer-se em 
detrimento dos legítimos direitos e interesses de editores, produtores, realizadores e 
radiodifusores nem dos utentes em geral, pelo que não se deve, ao assegurá-la, perder de vista 
o interesse público’. 

 

Deve-se enfatizar que o Código foi alterado pelas Leis nºs 45/85, de 17 de setembro, e 

114/91, de 3 de setembro, e Decretos-Leis nºs 332/97 e 334/97, ambos de 27 de novembro, 

pela Lei nº 50/2004, de 24 de agosto, pela Lei nº 24/2006 de 30 de junho e pela Lei nº 16/2008, 

de 1 de abril) -CDA-, Comunidade Europeia. 

De todo modo, a definição de uma legislação autoral nacional deve refletir a Carta 

magna de seu país, os interesses da sociedade, assim como os acordos transfronteiriços 

firmado em Convenções, Tratados e Acordos Internacionais (Cf. Seção 1.1). 

 

1.2.1 Tendências do DA no Brasil e Portugal 

 

Das atualidades do DA no âmbito digital, os cenários brasileiro e português têm 

demonstrado, no ano de 2019, tendências que vão de consulta pública da LDA, Brasil, à 

aprovação da diretiva europeia, União Europeia, e que contemplam o ambiente digital. 

O Brasil faz a proteção à propriedade intelectual do autor numa legislação datada de 

1998. Desde a sua criação, já possuía pontos polêmicos marcados, em especial por não 

contemplar o acesso à informação e à cultura. Caracteriza-se como uma legislação pouco 
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flexível e não atenta aos interesses educacionais, culturais e informacionais. Embora 

carecendo de melhoras, ao longo das duas últimas décadas, sofreu uma única atualização 

voltada à gestão coletiva de direitos autorais (Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013) e aos 

interesses das associações de gestão coletiva de direitos autorais, dando outras providências.  

A atualização, portanto, não se manifestava em relação ao vazio deixado pelo não 

reconhecimento das Bibliotecas, Arquivos e Museus (Unidades de Informação). No ano de 

2012, foi anunciada uma esperança com o Projeto de Lei nº 3133/2012, que visava alterar a 

Lei nº 9.610, de 1998, e que contemplaria as referidas instituições culturais. No entanto, o 

projeto de lei não se consubstanciou. 

Passados sete anos dessa tentativa frustada de atualização da LDA brasileira e que, 

atualmente, clama por mudanças, de modo a atender às novas demandas advindas 

especialmente com a era digital, as quais nem o marco civil da internet deram conta, e 

seguindo a tendência da União Europeia, Canadá, Estados Unidos (que têm discutido 

internamente suas legislações), eis que vem à tona, embora tardiamente, uma consulta 

pública da LDA. 

Assim sendo, no ano de 2019, mais precisamente no dia 28 de junho de 2019, o 

Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial da Cultura, abriu consulta pública 

pela internet sobre a “reforma da Lei de Direitos Autorais” por um período de sessenta dias, 

sendo prorrogado por mais 15 dias, ou seja, até o dia 15/09/193, com o objetivo de construir 

um Anteprojeto de Lei para a reforma da LDA. Para o Ministério (Romeo, 2019, p. 1), “Este é 

o primeiro passo do governo federal para a construção de um anteprojeto de lei para a 

reforma da LDA e para a formulação de uma política pública destinada ao setor que inclua a 

participação da sociedade civil”. 

Segundo o Ministério (Romeo, 2019, p. 1), 

 

É necessário, portanto, atualizar a lei, em particular para lidar com as novas tecnologias e os 
novos modelos de negócios que surgiram ao longo desse período. Entre as áreas diretamente 
relacionadas ao tema, estão os serviços de streaming de música, livros, filmes e seriados; 
plataformas de disponibilização e compartilhamento de conteúdo por terceiros; tecnologias 
de inteligência artificial, coleta de dados, impressão em 3-D e realidade virtual. 

 

                                                           
3 Link disponibilizado para participação (http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-

intelectual/). 

http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-intelectual/
http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitos-autorais-e-propriedade-intelectual/
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Dentre os eixos elencados para comentários e sugestões relacionados à reforma da 

LDA (Lei nº 9.610), disponibilizado no formulário4 que trata da “opinião de temáticas que 

deveriam ser incluídas necessariamente em uma reforma da LDA”, surge a alternativa 

Limitações e Exceções para museus, bibliotecas, arquivos e instituições e de pesquisa. Eis que 

se vislumbra, nessas exceções, a possibilidade de manifestações sobre as vias do abastecer a 

sociedade brasileira com acesso à cultura, educação e informação.  

Valente e Monteiro (CC Brasil, 2019) coordenaram dois encontros5 com instituições de 

memória, em São Paulo, objetivando debater pontos da consulta pública. Nesses encontros 

foram destacados oito pontos importantes a serem discutidos na LDA e que contemplam as 

instituições de memória. Os pontos destacados e debatidos, a priori, por Valente e Monteiro 

são: 

 

Criação de camadas adicionais de direitos para obras em domínio público, Possibilidade de 
criação de cópia para preservação sem autorização do autor, Possibilidade de realização de 
mineração de dados e texto para fins científicos e culturais, Possibilidade de reprodução de 
obras esgotadas, Possibilidade de exceções de uso de obras órfãs, Reprodução de obras e 
objetos em catálogos e terminais e Limitação de responsabilidade (boa fé) para funcionários 
de instituições de memória. (CC Brasil, 2019, para. 6o "Criação..."). 

 

Para além desses, foram arrolados: autorização do autor para a exposição de obras, 

intervenções para restauros de obras e orientações para os participantes explorarem a LDA e 

levantar questões que não estivessem contempladas nas anteriores, mas que considerassem 

relevantes. Portanto, como aludido, 

 

Na sequência, 8 pontos foram discutidos como sugestão de contribuição específica das 
instituições para a consulta pública. Os 8 pontos foram delineados a partir da análise de 
problemas práticos que a atual lei de direitos autorais causa às instituições que possuem a 
missão de preservar e difundir coleções. (CC Brasil, 2019, para. 6o "Em ambos..."). 

 

Esse momento, vivenciado pelo Brasil, recebeu o reflexo da Diretiva dos Direitos 

Autorais da União Europeia, aprovada no dia 26 de março de 2019.  

                                                           
4 Link disponibilizado e que dá acesso ao questionário e formulário e sugestões para a reforma da Lei de Direitos Autorais-LDA (Lei n 
9.610/1998): http://cultura.gov.br/secretaria/secretarias/sdapi-secretaria-de-direitosautorais-e-propriedade-intelectual/. 
5 “Nos dias 9 e 12 de agosto [2019], Mariana Valente e Juliana Monteiro, coordenadora geral do CC Brasil e coordenadora da área de 
instituições de memória, respectivamente, se reuniram com profissionais de museus de São Paulo para discutir a consulta pública lançada 
pelo governo federal sobre a reforma da Lei de Direitos Autorais. (https://br.creativecommons.org/cc-discute-reforma-da-lei-de-direitos-
autorais-com-museus-em-sp/) 
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Em sentido oposto à LDA, o Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) 

português, como já aludido (Seção 1.4), contempla essas questões fundamentais, como 

ressalvado. No entanto, ainda carecendo de melhoras, estão os aspectos de ordem digital, os 

quais também impactam nas instituições culturais e informacionais. 

Nesse sentido, estava em curso desde 2016, no Parlamento Europeu, a reforma da 

Diretiva da União Europeia sobre Direitos Autorais no Mercado Único Digital e que foi 

aprovada no dia 26 de março de 2019. O Parlamento Europeu, ao votar favorável à nova Lei 

de Direitos Autorais, recebeu pressões das indústrias (Google, YouTube, entre outros), 

ativistas da internet, youtubers, influenciadores digitais e utilizadores sob a alegação de que 

as alterações impostas pelos Art. 15º e Art. 17º, que alteraram os artigos 11º e 13º, 

respectivamente, trarão consequências por tratarem do regime de propriedade e serviços de 

conteúdos digitais (Padrão, 2019). As alegações recaem para o entendimento de que “em seu 

formato atual burocratizaria a internet, criaria novos custos e tolheria a criação coletiva” 

(Padrão, 2019, p. 4). 

De concreto, os artigos 15 (Proteção de publicações de imprensa no que diz respeito 

às utilizações em linha) e 17 (Utilizações de conteúdos protegidos por serviços em linha) 

regulam as formas de compartilhamento online. Conforme o art. 17, “plataformas online 

necessitam agora obter do titular dos direitos uma autorização para divulgar ao público tais 

obras” (Curvello, 2019, p. 1). Para Al Sur (2019, p. 5), 

 

Os debates e a indignação pública na UE concentraram-se nos artigos 15 e 17 da Diretiva (ex-
artigos 11 e 13 nos projetos de lei), mas a sociedade civil europeia trabalhou nos últimos cinco 
anos para destacar o interesse público em questões como a conquista de direitos mínimos 
para as atividades educativas digitais em toda a Europa e a melhoria do quadro jurídico das 
instituições de património cultural. Estas questões chegaram à diretiva. 

 

No que respeita às instituições de patrimônio cultural e memória, acredita-se que 

tiveram ganhos com essa nova diretiva. Embora a nova diretiva esteja envolta em polêmicas, 

Keller (2019) lembra que ela é mais ampla do que os artigos 15 e 17, os quais regulam os 

deveres e responsabilidades das plataformas em relação às obras protegidas por direito 

autoral. Os aspectos que tratam das instituições culturais e demandadas por elas foram 

representadas, particularmente, no artigo 14. 

O artigo 14 da Diretiva, portanto, contempla as obras de arte visual no domínio público 

e requer que os Estados Membros 
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determinem que, quando o prazo de proteção de uma obra de arte tiver expirado, qualquer 
material resultante de um ato de reprodução dessa obra não estará sujeito a direitos autorais 
ou direitos conexos, a menos que o material resultante desse ato de reprodução seja original. 
[Há] sensação de que é a própria criação intelectual do autor. (Keller, 2019, p. 3). 

 

Todavia, como enfatiza Keller (2019, p. 2), “O que é de domínio público na forma 

analógica nem sempre está no domínio público sob a forma digital”. Nesse sentido, a diretiva 

deixa mais claros os aspectos dos direitos relacionados, algo semelhante aos direitos autorais, 

“que concedem direitos exclusivos aos criadores de obras fotográficas que não atendem ao 

critério de originalidade necessário para receber proteção de direitos autorais” (Keller, 2019, 

p. 2). 

A Diretiva assegura, também, outros aspectos já previstos na Lei de Direitos Autorais 

anterior relacionados à educação e cultura. 

Os efeitos dessa diretiva deverão ser sentidos no Brasil, mas não só. O grupo Al Sur 

(2019, p. 6) destaca que “A América Latina não deve seguir cegamente este exemplo”, mas 

deve viabilizar discussões críticas, pesquisas sobre os efeitos da diretiva, incentivar a 

participação “de autoridades locais, a academia, o setor privado, autores e criadores e a 

sociedade civil” (Al Sur, 2019, p. 6). Logo, deve-se discutir e buscar um equilíbrio entre direitos 

de autor, acesso ao conhecimento e liberdade de expressão no ambiente online (Al Sur, 2019). 

Em termos práticos, a Diretiva pode trazer alterações no cenário brasileiro, haja vista 

que, nesse aspecto, as percepções do Brasil no Marco Civil da Internet diferenciam-se da 

Diretiva Europeia, pois impactam em seu artigo 17. O Marco Civil da Internet resguarda a 

liberdade de expressão e impede a censura, conforme previsto em seu art. 19, que prevê que 

o: 

 

[...] provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário. (Brasil, 2014, p. 6). 

 

Contudo, Curvello (2019, p. 2) lembra que, no Brasil, 

 

 

 



 

 28 

o parágrafo 2º estabelece que a aplicação deste limite de responsabilidade a infrações a 
direitos autorais depende de previsão legal específica, o que ainda não ocorreu. 
Alternativamente, os tribunais pátrios aplicam sistematicamente as normas relativas à Lei de 
Direito Autoral e, assim, isentam de qualquer responsabilidade por violação de direito autoral 
os provedores que, após notificação, removeram o conteúdo infringente de suas plataformas. 

 

Enfim, “De qualquer forma, ainda precisamos ver como tudo isso funcionaria na 

prática para saber quem será afetado e como, além da fiscalização envolvida” (Padrão, 2019, 

p. 3). A Diretiva não é uma lei, mas um orientador às leis dos países participantes da União 

Europeia, os quais terão um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para se adequarem às novas 

regras (Padrão, 2019). 

Apresentados os cenários dos países Brasil e Portugal, por uma questão de 

organização, trabalhar-se-á de maneira dialogada nas próximas seções com os diplomas legais 

de ambos os países e os aspectos que se relacionam ao ambiente digital. 

 

1.3 Ambientes Digitais e Direito Autoral 

 

O Direito Autoral (DA) está imbricado no direito ao acesso à informação, à 

comunicação, ao conhecimento e à cultura, direitos que são garantidos por leis e convenções 

internacionais, sobre os quais nem o autor se pode opor. 

Todavia, as tensões envolvidas nesse campo são muitas e, ao se transpor deste 

ambiente mais consolidado, o tradicional/analógico, porém não menos polêmico, para o 

digital, os problemas e os debates tornam-se ainda mais evidentes, visto que a lei não 

acompanha com a mesma agilidade, do ponto de vista do autor, produtor e utilizador, essa 

nova reconfiguração do espaço.  

De fato, essa reconfiguração tem otimizado o acesso à informação. Contudo, existem 

aspectos que precisam ser observados, como comenta Fernández-Molina (2004, p. 11): 

 

Sin embargo, estas nuevas opciones ofrecidas por el avance de la tecnología también suponen 
un problema para los derechos de autor de las obras intelectuales: la conversión de las 
publicaciones en simples cadenas de bits permite que su copia, modificación y transmisión 
pueda llevarse a cabo sin conocimiento del titular de los derechos y prácticamente sin coste ni 
esfuerzo alguno. 

 

Considera-se que o ambiente digital abriga em seu espaço os mais variados conteúdos 

informacionais e que são representados “fisicamente” em objetos digitais ou termos 
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correlatos como documento digital, documento eletrônico, arquivo de computador, recurso 

digital, entre outros (Yamaoka & Gauthier, 2013). Embora o termo objetos digitais remeta 

para arquivos/ficheiros originados ou editados em formatos diversos, como edição em textos, 

imagens, vídeos, áudios e multimídias, buscou-se na literatura conceitos que pudessem 

explicitar de forma teórica essa percepção empírica. Percebeu-se não haver, ainda, um 

consenso sobre o conceito; no entanto, observou-se na área de preservação digital esforços 

para compreender e responder a uma necessidade emergente, que é a definição de um 

conceito. 

Face a essa “anuência”, tornou-se necessário se assumir um que representasse a 

natureza do objeto digital, e que se coadunasse com o meio em que é gerado e utilizado. 

Assim sendo, “os objetos digitais incluem textos, bases de dados, imagens fixas ou em 

movimento, gravações de som, gráficos, software ou páginas Web, entre muitos outros 

formatos possíveis dentro de um vasto repertório cada vez mais diversificado” (Biblioteca 

Nacional de Australia, 2003; García & Jaroszczuk, 2009, p. 30, tradução livre)6. 

Dessa forma, os objetos digitais relacionam-se diretamente aos arquivos nascidos 

digitais ou que, de alguma forma, foram traduzidos para esse formato. Assim, assegurar o 

controle desses objetos no espaço digital e garantir ao criador os seus direitos sobre o uso e 

reuso não consentidos de sua criação é, por vezes, difícil.  

Todavia, torna-se imprescindível atentar para o fato de que a mudança do cenário 

físico para o digital implica uma característica essencial, que é a desmaterialização do suporte 

físico. Esse entendimento fará a diferença na compreensão das novas formas em que são 

distribuídos e utilizados os objetos digitais (obras), e, consequentemente, o tratamento dos 

institutos jurídicos frente a essas mudanças do analógico para o digital, incluindo o 

comportamento do utilizador. Dito de outra forma, nas palavras de Pinheiro (P. P. Pinheiro, 

2016, p. 175), 

 

Dentro do Direito Digital7 , um fator determinante para o estudo do direito autoral está 
atrelado à desmaterialização de seu suporte físico. A obra não é mais distribuída em seu 
modelo tradicional, como, por exemplo, em livro ou CD, ela é acessada pelo usuário. O 

                                                           
6 Original: “Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, 
programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente.” 
7 “O Direito Digital consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e 

são aplicados até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, em todas as suas áreas (Direito 

Civil, Direito Autoral, Direito Comercial, Direito Contratual, Direito Econômico, Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Penal, Direito 

Internacional etc.)” (P. P. Pinheiro, 2016, p. 77). 
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entendimento deste novo formato de distribuição é essencial para se criarem formas de 
proteção do direito de autor na era digital e também para compreender o motivo que leva a 
um comportamento coletivo crescente de ‘que se está publicada na Internet então é público, 
então pode pegar’ [itálico nosso]. 

 

Nesse sentido, Martins (2012, p. 54) explica que: 

 

A princípio, podemos afirmar que, como não há restrições quanto às plataformas de 
abrangência das disposições legais relativas à proteção autoral, serão aplicadas para a internet 
as mesmas disposições cabíveis a qualquer outro meio em que estejam disponíveis obras 
protegidas pelos direitos autorais.  

 

Ratificando o exposto, Santos (2009, p. 108) afirma: 

 

A internet não revogou o direito autoral do ponto de vista jurídico. No entanto, houve uma 
mudança sob a ótica do usuário da Internet [...]. Em outras palavras, a conjugação da 
tecnologia digital com a Internet mostra-se hoje o terreno fértil para a violação dos direitos 
autorais. 

 

No entanto, observa-se no art. 7º da LDA brasileira uma clara alusão sobre a matéria: 

“São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 

futuro”(Brasil, 2017, p. 5). Então, quais obras estariam sob a tutela da lei? Os objetos digitais 

enquadrariam-se nessa categoria? 

Para que se possa chegar a essas questões, faz-se necessário primeiro conceituar o que 

seria uma obra. Para clarificar o conceito, Hammes (2002) esclarece que: 

 

Note-se que a obra se exterioriza num substrato material e dele se distingue. O autor continua 
com o direito exclusivo sobre a obra ainda que o substrato material pertença a outrem. 
Somente assim é possível compreender que o proprietário de um exemplar da obra não o pode 
utilizar irrestritamente. Ainda que tenha direito de transferir a propriedade desse exemplar, 
não pode dispor do conteúdo intelectual da obra. (B. C. P. Martins, 2012, p. 25). 

 

Dito isso, o art. 7 da Lei de Direitos Autorais (LDA) brasileira explicita que a proteção 

das obras serão “expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou 

intangível, conhecido ou que se invente no futuro” (Brasil, 2017, p. 5). Embora o DA não faça 

menção direta ao termo objeto digital, por analogia entende-se que os objetos digitais podem 

ser enquadrados nesse artigo 7, logo estão sob os auspícios da lei autoral. Para Santos (2009, 
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p. 112), “a transformação de obras intelectuais de átomos para bits8 não põe fim aos direitos 

autorais [...]”. 

Vale frisar que o fato de um objeto digital encontrar-se disponível e acessível na internet 

não lhe é conferido a legitimidade de pertencer a uma coletividade, e nem de ter livre 

utilização, visto que o livre uso de obras de terceiros ou obras alheias só serão legítimas se 

ocorrerem dentro dos limites e exceções enquadradas no DA, ou seja, é o uso consentido pela 

lei. A esse respeito, Branco Júnior (2007, p. 2) posiciona-se 

 

A LDA, ao instituir limitações aos direitos autorais, não legitima diversas condutas que são 
diariamente verificadas. Muitas dessas condutas, embora sejam, sob a leitura rigorosa da lei, 
violadoras de direitos autorais, na verdade estão a serviço da liberdade de expressão e do 
acesso à cultura, ou seja, de princípios constitucionalmente protegidos. 
A situação se torna ainda mais grave quando analisadas questões relativas aos direitos autorais 
em obras disponíveis na internet. 

 

Afirmar que esses problemas são decorrentes desse novo cenário seria ingênuo, pois ele 

apenas alargou o que já acontecia. Pereira (2003) corrobora ao afirmar: “Claro que os 

problemas que a Internet generalizou não nasceram ontem. E, por isso, algumas leis, no 

direito comparado, contemplavam já soluções para este novo meio de comunicação [...]” ("3.2 

O actual código", para. 2). O autor acrescenta que, “Neste sentido, a evolução do direito de 

autor estará em continuidade com soluções já anteriormente consagradas” (Pereira, 2003, p. 

"3.2 O actual Código" para. 3), nomeadamente a Convenção de Berna, que é a expressão 

maior.  

Em meio a essa discussão, Pereira (2003) se posiciona de maneira bastante singular: 

 

Não nos juntamos ao requiem pelo direito de autor, isto é, recusamos a visão da sua ‘morte 
anunciada’ no ambiente digital. Mas, de igual modo, também não defendemos uma visão 
maximalista dos direitos de autor na SI. Parece-nos que a perspectiva correcta assenta na 
defesa de um papel promocional dos direitos de autor na sociedade da informação, que 
todavia não os remeta a uma dimensão puramente instrumental da política de informação. De 
entre os diversos aspectos que o direito de autor deverá promover, enquanto pilar jurídico 
fundamental da construção da sociedade da informação [...] (“§4. Uma perspectiva”, para.4). 

 

                                                           
8 Cabe destacar que a modificação de um formato ou mídia para outro necessita da autorização dos detentores dos direitos morais e 

patrimoniais da obra. 
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Tendo-se definido esses aspectos que envolvem os objetos digitais e o ambiente que 

os acolhe, serão introduzidos os elementos que constituem o Direito do Autor e, 

particularmente, o DA no Brasil e em Portugal. 

 

1.4 Objetos digitais e o Direito Autoral brasileiro e português 

 

Sendo o DA um ramo dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), acha-se oportuno 

tecer comentários que possam clarificar e fundamentar os elementos necessários para que 

haja a proteção da criação intelectual. Dessa forma, os DPI visam à proteção dos direitos da 

criação intelectual humana em seu sentido mais genérico, ou seja, como afirma Leite (2004), 

“o termo propriedade intelectual surgiu recentemente para descrever os direitos de 

propriedade sobre as mais variadas formas de produtos intangíveis criados pela mente 

humana (‘human intelect’), ampliando a abrangência do termo ‘propriedade industrial’, há 

muito definido” (citado por Martins, 2012, p. 13). 

De forma complementar, Vianna (2005, p. 3) assevera que “A invenção da ‘propriedade 

intelectual’ remonta, pois, às origens do sistema capitalista, quando por pressão dos autores 

de obras intelectuais, torna-se por propriedade um ente incorpóreo que em rigor é ‘trabalho 

intelectual’”. 

Todavia, os DPI têm dois grandes ramos: os Direitos de Autor (DA) e os Direitos de 

Propriedade Industrial (PI). Ademais, possuem um objeto comum, o direito de propriedade. 

Assim sendo, “a sua principal característica consiste em atribuir ao respectivo titular um 

direito exclusivo da sua exploração - a atribuição de um monopólio de exploração” (Oliveira, 

2010, p. 1). Logo, o objeto ao qual recai a proteção é “(...) o resultado da criatividade humana: 

não estará protegido pelos DPI aquilo que se encontra na natureza e que não foi objecto de 

uma intervenção - de uma manipulação - humana [...]” (Oliveira, 2010, p. 1). 

Fica evidente a manipulação de “algo” e de forma criativa. Contudo, é necessário 

definir o que é criativo quando se trabalha com o DA, isto é, o que se caracteriza como novo, 

visto que a criatividade fica mais evidente na Propriedade Industrial (marcas, patentes, 

desenhos industrias entre outros). Para contornar essas diferenças, Rocha (2003), diz: 
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A originalidade é a marca da personalidade resultante do esforço do autor; nada tem que ver 
com a novidade requerida em matéria de propriedade industrial, que se mede objectivamente 
a partir do conceito de anterioriedade [sic], sendo o bem imaterial novo aquele que difere dos 
que já fazem parte do fundo comum da cultura, ciência ou técnica. (pp. 4–5). 

 

No DA, a criatividade envolve o conceito de originalidade como algo subjetivo, ou seja, 

pode ser algo inédito ou ainda algo que, apesar de não ser totalmente novo, apresente 

sutilezas, as quais estarão relacionadas aos percursos de criação do próprio autor. Portanto, 

a existência da originalidade e a exteriorização da ideia é que garantirão a proteção e as 

prerrogativas estabelecidas no Direito Autoral.  

E o que seria um autor para o DA? A LDA brasileira, no Capítulo II, que trata Da Autoria 

das Obras Intelectuais, diz nos Artigos 11, 12 e 13 que: 

 

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica; Parágrafo único. 
A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta 
Lei. Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou 
científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo 
ou qualquer outro sinal convencional; Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não 
havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas 
no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade 
na sua utilização” (Brasil, 2017, p. 6). 

 

A esse respeito, Abrão (2002) comenta: 

 

Para fins da tutela autoral, autor é o criador de obra juridicamente protegida. Portanto, autor 
de idéia, de método, de projeto, de formato, de sistema não é autor de nada, é judicialmente 
carecedor de ação, porque inexiste obra. Ainda que o método, por exemplo, esteja inserido na 
própria obra, o que se protege é esta e não aquele. Autor é aquele que une, na linguagem 
moderna, inspiração (idéia) a boa dose de transpiração (trabalho) no esforço físico e mental 
de produzir a base corpórea de sua criação intelectual. Sem obra não há autoria intelectual 
protegida. (citada por, B. C. P. Martins, 2012, p. 20). 

 

Desse modo, autor é o criador intelectual e aparente da obra, logo, possuidor dos 

direitos autorais. Com efeito, é relevante ter-se em consideração que a proteção se relaciona 

à exteriorização da ideia de forma explícita. Para a ideia não existe proteção, no entanto, 

quando exteriorizada de “alguma forma”, em qualquer suporte, ela produz provas sobre si.  

Sendo assim, a ideia pode se exteriorizar a partir de uma obra, pois 
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Uma vez realizada a publicação, produz-se um fenômeno que escapa ao seu domínio: a idéia 
não é somente sua; o público a possui e já não pode perde-la mais. A idéia é refratária, por sua 
própria natureza, ao direito de propriedade que presume a possibilidade de uma posse 
exclusiva (Chaves, 1995 citado por Martins, 2012, p. 41). 

 

Para o DA não existe condições obrigatórias de registro, divulgação, publicação, 

utilização ou exploração para que se efetive a proteção da obra. A esse respeito, no Brasil, o 

Capítulo III, Do Registro das Obras Intelectuais, Art. 18, afirma que: 

 

A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. Art. 19. É facultado ao 
autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1o do art. 17 da Lei no 

5.988, de 14 de dezembro de 1973. (Brasil, 2017). 
 

Em Portugal, o Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), Capítulo I, 

Da obra protegida, Artigo 1.º 3, define que “Para os efeitos do disposto neste Código, a obra 

é independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração” (Portugal, 2008, p. 

1901). Contudo, são consideradas como obras protegidas as que contenham “as criações 

intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, 

como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos 

dos respectivos autores” (Portugal, 2008, p. 1901).  

Na tentativa de fortalecer e permitir um ordenamento jurídico que possa orientar o 

criador e o utilizador no sentido das boas práticas, utilizam-se corpora de leis. Esses 

instrumentos jurídicos que regulam o DA nesses países e dispõem, dentre outras definições, 

dos tipos de obra por elas tuteladas, são apresentados no Quadro 2 (Das obras protegidas 

pelo DA Brasil e Portugal). É possível identificar similaridades nas leis que são justificáveis, pois 

ambas têm suas bases no direito francês (Droit d’Áuter) e convenções internacionais. 
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Quadro 2 - Das obras protegidas pelo DA Brasil e Portugal 

BRASIL PORTUGAL 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 1998. Lei de 
Direitos Autorais 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
(Aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/65 de 

14.03.1985) 

Das Obras protegidas (Art. 7º) Obras originais (Art. 2º) 

I - Textos de obras literárias, artísticas e científicas; a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos; 

II – as conferências, alocuções, sermões e outras 
obras da mesma natureza; 

b) Conferências, lições, alocuções e sermões; 

III – as obras dramáticas e dramático musicais; c) Obras dramáticas e dramático-musicais e a sua 
encenação; 

IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja 
execução cênica se fixe por escrito ou por outra 
qualquer forma; 

d) Obras coreográficas e pantomimas, cuja expressão 
se fixa por escrito ou por qualquer outra forma; 

V – as composições musicais, tenham ou não letra; e) Composições musicais, com ou sem palavras; 

VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, 
inclusive as cinematográficas; 

f) Obras cinematográficas, televisivas, fonográficas, 
videográficas e radiofónicas; 

VII – as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia; 

g) Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, 
cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura; 

VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, 
escultura, litografia e arte cinética; 

h) Obras fotográficas ou produzidas por quaisquer 
processos análogos ao da fotografia; 

IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras 
da mesma natureza; 

i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos 
industriais e obras de design que constituam criação 
artística, independentemente da protecção relativa à 
propriedade industrial; 

X – os projetos, esboços e obras plásticas 
concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

j) Ilustrações e cartas geográficas; 

XI – as adaptações, traduções e outras 
transformações de obras originais, apresentadas 
como criação intelectual nova; 

l) Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à 
arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou às outras 
ciências; 

XII – os programas de computador; m) Lemas ou divisas, ainda que de carácter 
publicitário; se se revestirem de originalidade; 

XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, 
enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 
obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual. 

n) Paródias e outras composições literárias ou 
musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo 
de outra obra. 

Fonte: LDA, Brasil (1998) e Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Portugal (2008). 

 

Em consonância, a própria lei e/ou código estabelece conceitos importantes, como: 

autoria, obra, tipos de obras que estão sobre a proteção da lei (Quadro 2), princípio que pode 

dirimir, ou não, os conflitos e interesses entre criador, produtor e utilizador. Para tanto, duas 

acepções orientam o DA, que são: o Direito Moral e o Direito Patrimonial (Figura 1). 
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Figura 1 - Estrutura do Direito da Propriedade Intelectual (DPI)9 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Os Direitos Morais compreendem objetivamente o conjunto de prerrogativas que visa 

à proteção dos direitos de autor e daqueles ligados a ele, como o direito à paternidade da 

obra, à integridade da obra, de nominação, de divulgação, de inédito, de integridade, de 

modificar a obra, de retirar e/ou suspender de circulação a obra, de repúdio de projeto e de 

ter acesso a exemplar único e raro. Esse é o regime jurídico dos direitos morais do direito de 

autor (Figura 2). 

  

                                                           
9 Imagens retiradas do Google imagens. 
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Figura 2 - Ramos do Direito Autoral (DA)10 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Compete ao autor da obra decidir sobre os caminhos que sua criação pode percorrer 

(sendo, portanto, juridicamente garantido os seus direitos de natureza irrenunciável, 

imprescritível, intransferível e impenhorável). 

Por outro lado, o Direito Patrimonial envolve as relações jurídicas de ordem econômica 

e comercias da obra. Aqui são estabelecidos o direito exclusivo de exploração econômica 

(parcerias, comerciais ou não), direito de reprodução, direito de distribuição da obra (livros, 

arquivos de música, imagens, entre outros), que, em via de regra, é firmado por contrato e/ou 

licença, e o direito de comunicação ao público. É sobre esse direito patrimonial que incide as 

aberturas da própria lei para que haja a função social da propriedade intelectual. Todavia, 

esses limites não interferem no direito moral do autor (Figura 2). 

Ao contrário do Direito Moral, o Direito Patrimonial possui, ainda, a característica 

temporal da perda de sua proteção após 70 anos, contados a partir de primeiro (1º) de janeiro 

do ano subsequente ao falecimento do autor. Decorrido esse período e considerando a linha 

sucessória, a obra cai em domínio público, implicando o livre uso da obra por qualquer 

                                                           
10 Imagens retiradas do Google imagens. 
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utilizador, sem que haja autorização prévia do criador. Todavia, o direito moral do autor 

continua ad aeternitatem, perpétuo, e pode ser representado pelos familiares do autor. 

Estando a obra em domínio público, a responsabilidade passa a ser do Estado. 

Verifica-se, entretanto, que há nesse direito patrimonial a problemática da reprodução 

e comunicação pública da obra. Para Oliveira (2014, p. 20), o conceito de reprodução 

 

implica a prévia fixação11 da obra, pode ser definido como o acto de multiplicação de um 
exemplar, constituindo actualmente a manifestação mais importante no domínio dos Direitos 

de Autor. 
 

A reprodução tem resultado tanto na difusão cultural quanto na replicagem e 

alteração dos formatos originais. Por outro lado, embora existam as facilidades do ambiente 

digital na ampliação do acesso à cultura, à informação e à educação, há que se considerar que 

promovem, também, dificuldades no controle da produção, inseguranças sobre a autoria e 

obtenção de remuneração pelo autor/criador da obra.  

Em uma situação real, Martins (2012, p. 42) exemplifica condições a que uma obra está 

submetida, bem como o uso pelo utilizador 

 

Quando adquirimos um livro, um CD, um DVD, não estamos adquirindo a propriedade 
da obra do autor. O titular da propriedade (intelectual) é o autor. Assim, aquele 
adquire uma obra, quando em circulação no mercado na forma de produto cultural, 
não estará recebendo as faculdades de proprietário da obra, como a de usar, gozar e 
fruir, pois elas permanecerão com o titular dos direitos autorais. 

 

Todavia, subentende-se que não há uso irrestrito. Entretanto, existe no DA o respeito 

à propriedade e às condições para o exercício da função social.  

Na tentativa de equacionar os interesses do autor (patrimoniais) com os de ordem 

cultural (instituições culturais e utilizadores) é estabelecido um dispositivo denominado 

Limites e Exceções do DA, com o objetivo nobre de promoção e acesso à cultura pela 

sociedade. No entanto, essas limitações impactam diretamente no problema da cópia privada.  

No que respeita a esses limites, Pierre (2012, p. 3) comenta que “os limites impostos 

ao direito de autor criam o princípio da livre utilização da obra e, quando a reprodução é 

                                                           
11 Depende de autorização do autor a fixação da obra, entendendo-se por fixação a incorporação de sons ou de imagens, separada ou 

cumulativa, num suporte material suficientemente estável e duradouro que permita a sua percepção, reprodução ou comunicação de 

qualquer modo, em período não efémero. 
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permitida, não são necessárias autorização nem remuneração”. Pierre (2012) ainda afirma 

que os fundamentos das limitações se baseiam no direito da coletividade, do interesse público 

e no direito ao acesso à cultura e à informação.  

Esses fundamentos são provenientes de discussões e premissas asseguradas por 

Convenções como a: de Berna (UNESCO, 1886), Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1948), Convenção Universal da Unesco (1952), Roma (1961), Constituições (de cada país), 

Leis/Códigos do próprio DA (com bases no Droit d’Auter ou Copyright), Diretivas e Tratados da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, a partir de 1967) e o acordo Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS, 1994). 

Considerando que existam argumentos legítimos e constitucionais ao acesso dos bens 

culturais, informação e comunicação, assim como o direito ao estímulo à criação intelectual e 

artística, deve-se harmonizar essas vertentes em detrimento ao próprio DA. Para Trabuco 

(2007), 

 

A pretensa liberdade de uso privado não é entendível como princípio de base do sistema de 
Direito de Autor, mas deve ser concebida, a par com os demais limites, como o resultado da 
ponderação de interesses. O uso privado assume, assim, o papel de contrapartida social da 
protecção da liberdade de criação cultural pois que, no âmbito constitucional, esta liberdade 
é ponderada face a outros direitos fundamentais, entre os quais destacamos o direito de 
expressão e divulgação do pensamento, o direito de informar e de ser informado, a liberdade 
de aprender e de ensinar, e o próprio direito de propriedade privada (p. 13). 

 

Na LDA do Brasil, o Capítulo IV trata Das Limitações aos Direitos Autorais que não 

constituem ofensa aos direitos autorais. Assim sendo, os Art. 46, 47 e 48 descrevem as 

situações em que a reprodução dispensa o consentimento do autor, ou seja, da utilização do 

objeto digital/obra pelo copista e sem finalidade lucrativa; situação contrária somente ocorre 

com a autorização do autor. 

 

Pode-se dizer que as limitações aos direitos autorais são autorizações legais para o uso de 
obras de terceiros, protegidas por direitos autorais, independentemente de autorização dos 
detentores de tais direitos. E uma vez que a regra é impedir a livre utilização das obras sem 
consentimento do autor, as exceções previstas pela LDA em seu artigo 46 são interpretadas 
como constituindo rol taxativo (Branco Júnior, 2007, p. 65). 

 

Do ponto de vista do utilizador, essas limitações conflitam com a pretensa liberdade 

que o ciberespaço proporciona. 
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Sobre esse Capítulo IV, que elenca as situações lícitas nas quais são permitidas ao 

utilizador o uso da criação do autor, deve-se enfatizar que a fonte inspiradora para a geração 

de novos conhecimentos, a matéria-prima, é o contexto social e cultural. A partir desse 

entendimento é que se pode promover uma discussão social sobre o acesso e uso das obras 

pela coletividade. 

Embora esse dispositivo Limites e Exceções do DA vise fortalecer e criar 

responsabilidades entre o direito de autor e o direito da coletividade no acesso à cultura e 

informação, ele se mostra insuficiente e, por vezes, contrário aos direitos humanos. 

No caso do Brasil, a LDA fere o princípio constitucional (Carta Magna do Brasil), 

sobretudo quando se coloca restritiva ao acesso desse bem imaterial, da obra, ou, ainda, 

quando prioriza em demasia os aspectos econômicos de produtores. Tal situação gera uma 

contradição para o Brasil, o qual participa das convenções e acordos internacionais. 

Em contrapartida, o Código (CDADC) de Portugal apresenta os limites à exploração na 

Secção II, Capítulo II, Da utilização livre, Art. 75.º, que estabelece os critérios para o uso 

privado da cópia sem a autorização do autor, destacando os mais importantes, como: O direito 

à cópia privada, Fins de comunicação social e Fins de ensino e de divulgação cultural.  

As alíneas que tratam das limitações aos direitos autorais ou da utilização livre, sem 

constituir ofensas ao autor, apresentam-se de forma sumarizada no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Da utilização livre das obras: Brasil e Portugal 
Brasil Portugal 

LEI 9.610 de 19 de fevereiro 1998.Lei de Direitos 
Autorais 

Código Do Direito De Autor E Dos Direitos Conexos 
(Aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/65 de 14.03.1985) 

Das Limitações aos direitos autorais (Artigos 46 a 48) Da utilização livre (Artigo 75, 2 a 5) 

I – a reprodução 2- São lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes 
utilizações da obra: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo 
informativo, publicado em diários ou periódicos, com a 
menção do nome do autor, se assinados, e da publicação 
de onde foram transcritos;  
 

a) A reprodução de obra, para fins exclusivamente privados, em 
papel ou suporte similar, realizada através de qualquer tipo de 
técnica fotográfica ou processo com resultados semelhantes, 
com excepção das partituras, bem como a reprodução em 
qualquer meio realizada por pessoa singular para uso privado e 
sem fins comerciais directos ou indirectos;   

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados 
em reuniões públicas de qualquer natureza;  
 

b) A reprodução e a colocação à disposição do público, pelos 
meios de comunicação social, para fins de informação, de 
discursos, alocuções e conferências pronunciadas em público 
que não entrem nas categorias previstas no artigo 7.º, por 
extracto ou em forma de resumo; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da 
imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo 
proprietário do objeto encomendado, não havendo a 
oposição da pessoa neles representada ou de seus 
herdeiros;  

c) A selecção regular de artigos de imprensa periódica, 
sob forma de revista de imprensa; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso 
exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o 
sistema Braille ou outro procedimento em qualquer 
suporte para esses destinatários; 

d) A fixação, reprodução e comunicação pública, por quaisquer 
meios, de fragmentos de obras literárias ou artísticas, quando a 
sua inclusão em relatos de acontecimentos de actualidade for 
justificada pelo fim de informação prosseguido; 
 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos 
trechos, para uso privado do copista, desde que feita por 
este, sem intuito de lucro; 

e) A reprodução, no todo ou em parte, de uma obra que tenha 
sido previamente tornada acessível ao público, desde que tal 
reprodução seja realizada por uma biblioteca pública, um 
arquivo público, um museu público, um centro de 
documentação não comercial ou uma instituição científica ou 
de ensino, e que essa reprodução e o respectivo número de 
exemplares se não destinem ao público, se limitem às 
necessidades das actividades próprias dessas instituições e não 
tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica 
ou comercial, directa ou indirecta, incluindo os actos de 
reprodução necessários à preservação e arquivo de quaisquer 
obras; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro 
meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, 
para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida 
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra; 

f) A reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins 
de ensino e educação, de partes de uma obra publicada, 
contando que se destinem exclusivamente aos objectivos do 
ensino nesses estabelecimentos e não tenham por objectivo a 
obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa 
ou indirecta;  

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino 
por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua 
publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e 
expressa de quem as ministrou; 

g) A inserção de citações ou resumos de obras alheias, 
quaisquer que sejam o seu género e natureza, em apoio das 
próprias doutrinas ou com fins de crítica, discussão ou ensino, 
e na medida justificada pelo objectivo a atingir;  

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, 
fonogramas e transmissão de rádio e televisão em 
estabelecimentos comerciais, exclusivamente para 
demonstração à clientela, desde que esses 
estabelecimentos comercializem os suportes ou 
equipamentos que permitam a sua utilização; 

h) A inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias 
em obras próprias destinadas ao ensino; 
 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando 
realizadas no recesso familiar ou, para fins 
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de 
ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

i) A reprodução, a comunicação pública e a colocação à 
disposição do público a favor de pessoas com deficiência de 
obra que esteja directamente relacionada e na medida 
estritamente exigida por essas específicas deficiências e desde 
que não tenham, directa ou indirectamente, fins lucrativos; 
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Brasil Portugal 

LEI 9.610 de 19 de fevereiro 1998.Lei de Direitos 
Autorais 

Código Do Direito De Autor E Dos Direitos Conexos 
(Aprovado pelo Decreto-Lei nº 63/65 de 14.03.1985) 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou 
científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; 

j) A execução e comunicação públicas de hinos ou de cantos 
patrióticos oficialmente adoptados e de obras de carácter 
exclusivamente religioso durante os actos de culto ou as 
práticas religiosas; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos 
trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou 
de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a 
reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 
nova e que não prejudique a exploração normal da obra 
reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses dos autores. 

l) A utilização de obra para efeitos de publicidade relacionada 
com a exibição pública ou venda de obras artísticas, na medida 
em que tal seja necessário para promover o acontecimento, 
com exclusão de qualquer outra utilização comercial; 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem 
verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe 
implicarem descrédito. 

m) A reprodução, comunicação ao público ou colocação à 
disposição do público, de artigos de actualidade, de discussão 
económica, política ou religiosa, de obras radiodifundidas ou de 
outros materiais da mesma natureza, se não tiver sido 
expressamente reservada; 

Art. 48. As obras situadas permanentemente em 
logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias 
e procedimentos audiovisuais. 

n) A utilização de obra para efeitos de segurança pública ou 
para assegurar o bom desenrolar ou o relato de processos 
administrativos, parlamentares ou judiciais; 

o) A comunicação ou colocação à disposição de público, para 
efeitos de investigação ou estudos pessoais, a membros 
individuais do público por terminais destinados para o efeito 
nas instalações de bibliotecas, museus, arquivos públicos e 
escolas, de obras protegidas não sujeitas a condições de 
compra ou licenciamento, e que integrem as suas colecções ou 
acervos de bens; 

p) A reprodução de obra, efectuada por instituições sociais sem 
fins lucrativos, tais como hospitais e prisões, quando a mesma 
seja transmitida por radiodifusão; 

q) A utilização de obras, como, por exemplo, obras de 
arquitectura ou escultura, feitas para serem mantidas 
permanentemente em locais públicos; 

r) A inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido 
noutro material;  

s) A utilização de obra relacionada com a demonstração ou 
reparação de equipamentos; 

t) A utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, 
de um desenho ou planta de um edifício para efeitos da sua 
reconstrução ou reparação. 

3 - É também lícita a distribuição dos exemplares licitamente 
reproduzidos, na medida justificada pelo objetivo do acto de 
reprodução. 

4 - Os modos de exercício das utilizações previstas nos números 
anteriores não devem atingir a exploração normal da obra, nem 
causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor. 

5 — É nula toda e qualquer cláusula contratual que vise eliminar 
ou impedir o exercício normal pelos beneficiários das 
utilizações enunciadas nos n.os 1, 2 e 3 deste artigo, sem 
prejuízo da possibilidade de as partes acordarem livremente 
nas respectivas formas de exercício, designadamente no 
respeitante aos montantes das remunerações equitativas. 

Fonte: LDA, Brasil (1998) e Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Portugal (2008). 

 
Das permissões acima descritas, destacam-se, especialmente, as possibilidades que se 

relacionam aos aspectos, culturais, informacionais e educacionais dos países analisados. O 

Quadro 3, Da utilização livre das obras: Brasil e Portugal, sinaliza as diferenças e coberturas 
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para assegurar o acesso e uso da produção do conhecimento pela sociedade. Tais ausências 

são visíveis na lei brasileira. 

Ao se contrapor às leis desses dois países, observa-se que o instituto português faz 

referência, mesmo não sendo ainda o ideal, à garantia e ao acesso à cultura através de 

instituições como bibliotecas, museus, arquivos públicos e escolas. No Art.75, nº. 2, alínea e) 

e o) do CDADC: 

 

Alínea e) 
A reprodução, no todo ou em parte, de uma obra que tenha sido previamente tornada 
acessível ao público, desde que tal reprodução seja realizada por uma biblioteca pública, um 
arquivo público, um museu público, um centro de documentação não comercial ou uma 
instituição científica ou de ensino, e que essa reprodução e o respectivo número de 
exemplares se não destinem ao público, se limitem às necessidades das actividades próprias 
dessas instituições e não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou 
comercial, directa ou indirecta, incluindo os actos de reprodução necessários à preservação e 
arquivo de quaisquer obras; 
Alínea o) 
A comunicação ou colocação à disposição de público, para efeitos de investigação ou estudos 
pessoais, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas 
instalações de bibliotecas, museus, arquivos públicos e escolas, de obras protegidas não 
sujeitas a condições de compra ou licenciamento, e que integrem as suas colecções ou acervos 
de bens; (Portugal, 2008, p. 1910). 

 

A esse respeito, num estudo feito por Dias, Fernández-Molina, & Borges (2011), 

comparando as exceções do DA para as Bibliotecas na legislação europeia e latino-americana, 

os autores concluíram, entre outras coisas, que: 

 

Não obstante, verificam-se importantes diferenças entre uns países e outros. Da nossa análise 
comparativa, se extrai que as leis dos países da União Europeia se encontram mais actualizadas 
e protegem melhor os interesses das bibliotecas e dos cidadãos, do que as leis dos países 
latino-americanos. Especialmente grave é o caso da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai, 
em cujas leis nem sequer surgem as excepções que beneficiam as bibliotecas, querendo isto 
significar, que pertencem, aproximadamente, aos 10% dos países do mundo que não as 
contemplam. (p.18). 

 

A LDA brasileira tem sido alvo de críticas, em particular a que trata da reprodução da 

obra, já que envolve interesses patrimoniais em detrimento do direito da difusão cultural, 

ferindo princípios humanos e constitucionais, e culminam em restrições demasiadas e 

contrárias a esses fundamentos. Em resposta, a LDA tem sido avaliada como uma das 

legislações autorais mais restritas do mundo (Branco Júnior, 2007; Caetano, 2016). Esse fato 
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foi verificado pela International Consumers (2011), durante o lançamento do relatório anual 

de Propriedade Intelectual, IP Watchlist, quando dos 20 (vinte) países avaliados, o Brasil figura 

em quarto lugar no ranking dos piores regimes de direito autoral do mundo (a avaliação 

considera os interesses dos consumidores no acesso aos produtos educacionais e culturais, 

como livros e música) (International Consumers, 2011), (Caetano, 2016). 

Em complemento, pode-se dizer que a legislação brasileira omite a participação de 

instituições culturais, como as bibliotecas, na difusão da cultura, pois não são citadas nos 

limites e exceções da lei (Quadro 3). Entretanto, negligenciar essas Instituições que dão o 

aporte informacional à sociedade contraria o que é definido na Constituição Federal brasileira, 

que dispõe sobre o Direito à educação (art.20512) e cultura (art. 215 e 21613). 

Diante dessa realidade, em particular a brasileira, questiona-se se os limites e exceções 

do DA visam proporcionar o acesso ao bem cultural, independente do domínio público e das 

obras órfãs. Qual tem sido o papel dessas instituições que tradicionalmente são as guardiãs 

do saber da humanidade e responsáveis em promover o acesso e uso ao conhecimento 

gerado? 

Nesse entendimento é que os limites do DA deveriam se relacionar diretamente aos 

interesses e objetivos públicos, assegurando o direito à cultura, à educação e à comunicação 

por intermédio do acesso à obra/objeto digital. Porém, instala-se aqui aquilo que Wachowicz 

(2015) denomina de dicotomia clássica: interesse público versus interesse privado. 

Entretanto, as aberturas do Direito à reprodução (Brasil) e Da utilização livre (Portugal) 

previstas no DA, considerando a dimensão social da difusão cultural da obra e, em especial, o 

uso da obra protegida sem o consentimento do autor, ainda não resolvem os problemas de 

acesso e uso dos objetos digitais. Ao contrário, no ambiente digital, os conflitos de interesses 

foram alargados entre ambas as partes (autor, produtor e utilizador), imputando-se, 

particularmente, ao utilizador a apropriação indevida, usurpação e/ou contrafação 14  aos 

                                                           
12 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Brasil. 
Constituição (1988)., 2007, p. 136). 
13 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; (Brasil. Constituição (1988)., 2007, pp. 139–140). 
14 Relacionam-se as violações aos direitos dos titulares de obras intelectuais. 
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objetos digitais descarregados/download da internet, opondo-se às pretensas e imaginadas 

liberdades do espaço digital. 

A esse respeito, Pinheiro (2016, p. 178) argumenta que “Não se pode permitir a 

formação de uma geração de plagiadores, de copiadores, de pessoas que dizem ‘achei no 

google’. O Direito deve proteger o autor para proteger a própria evolução da Sociedade”. Ao 

se pensar apenas do ponto de vista da lei é plausível a afirmação. Todavia, cabe aqui levantar 

algumas questões: sendo a internet um novo meio que amplia e viabiliza a circulação rápida, 

fácil na copiagem e replicação por via de compartilhamento de arquivos, mesmo que não 

alterando o seu conteúdo, estaria o utilizador violando os titulares do direito autoral (criador 

intelectual e declarado da obra)?  

Para Pinheiro (2016, p. 180), 

 

A problemática jurídica não reside no compartilhamento de arquivos via Internet, mas sim no 
fato de tais arquivos serem disponibilizados, na maioria das vezes, de forma gratuita e sem 
autorização dos autores das obras ou pagamento dos direitos. Pela lei atual, basta a 
reprodução não autorizada de uma obra para caracterizar violação do direito de autor. 

 

Para Bittar (2015, p. 40), no Brasil, “a atual configuração da Lei 9.610/1998, mesmo 

com as alterações introduzidas pela Lei 12.853/2013 (Lei do Marco Civil à Internet), já se 

mostra insuficiente para lidar com os usos privados de conteúdos de obras acessíveis pela 

internet, mediante download”. Reforçando esse pensamento, Pinheiro (2016, pp. 177–178) 

exprime que 

 

a Lei [brasileira] ainda precisa de algumas melhorias, especialmente no tocante às questões de 
‘uso justo15’ (do inglês ’fair use’) do ‘direito a uma cópia de manuseio’, que, em verdade, na 
era digital, torna-se um direito a reprodução do original para finalidade particular limitada. 
Na verdade, a Lei já diz que cabe ao autor determinar o que será permitido ou não fazer com 
a sua obra. Sendo assim, de certo modo, os autores podem criar as regras a seu modo, no caso 
concreto, decidindo o que querem ceder ou não de seu direito. Por isso, muitos têm aderido 
ao uso da licença Creative Commons. 

 

Será esse o caminho que trará, quem sabe, a resposta para a harmonização dos 

interesses entre autor, produtor e utilizadores dos objetos digitais, considerando que cabe ao 

autor decidir a forma como disponibilizará sua obra? Esse equilíbrio centrar-se-á na proteção 

                                                           
15 Considera que determinados usos de obras protegidas pelo DA não violariam os direitos do detentor desses direitos autorais, ou seja “O 

instituto do Fair Use é uma das diversas maneiras de interpretar as limitações ao Direito do Autor no mundo” (Fernandes, 2017, p. 28). 
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do autor e na permissão do acesso livre ou consentido do objeto digital/obra, a partir de 

alternativas, como o Creative Commons (licenças criativas), que já estão em curso e que 

podem minimizar a problemática do acesso e uso dos conteúdos na Internet. O autor tem a 

oportunidade de decidir, para além da via mais conhecida e tradicional, DA, sobre a adesão 

ou apoio ao movimento do copyleft a partir das licenças.  

Para Bittar (2015), o contexto social viabiliza essa nova forma de lidar com as questões 

da regulação e dos direitos autorais sem que isso culmine na violação de tais direitos.  

Iglésias (2016, p. 41), por sua vez, argumenta que 

 

O equilíbrio consiste em proteger o autor não deixando, contudo, de permitir a todos aqueles 
que pretendem usufruir da sua produção, um acesso livre, simples, mas regulado em benefício 
do mesmo. O direito de autor e o acesso não são adversários, mas devem unir-se em prol de 
um objetivo comum: o desenvolvimento cultural. É afinal a criatividade dos artistas e o 
património que salvaguardam e criam através das suas obras o que faz mover a história. 

 

Entretanto, Pinheiro (2016, p. 183) adverte com propriedade sobre a seguinte 

situação: 

 

Vale lembrar que o Direito é reflexo do modelo socioeconômico estabelecido. Logo, antes de 
criar uma legislação melhor é importante rever o modelo de negócios. Em princípio, aquele 
que lucra com conteúdos de terceiro é que deve remunerá-lo. Além disso, deve haver garantia 
ao acesso à informação pelos internautas e conscientizá-los da necessidade de cumprir com o 
uso ético e legal do serviço oferecido. 

 

Essa via do ético e legal carece de uma reflexão em médio e longo prazos, mas com 

caráter duradouro, a partir de investimentos na educação do utilizador desde a tenra idade, 

favorecendo a diminuição de situações ilícitas e viabilizando o bom uso das fontes de 

informação (do acesso e download à apropriação do conteúdo) disponibilizadas no ambiente 

digital. Essa visão é compartilhada e defendida pelas áreas da Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, bem como por organismos e instituições como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Federação Internacional das 

Associações e Instituições Bibliotecárias16 (IFLA). 

                                                           
16 A Federação Internacional de Associações de Bibliotecas e Instituições (IFLA) é o principal organismo internacional que representa os 

interesses da biblioteca e serviços de informação e seus usuários. É a voz global da profissão de bibliotecários e de informação. Fundada em 

Edimburgo, na Escócia, em 1927, numa conferência internacional. Fonte: (http://www.biblioteconomiainteligente.com.br/telaIfla.php). 

http://www.biblioteconomiainteligente.com.br/telaIfla.php
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Esses olhares impactariam diretamente nas bibliotecas, arquivos e museus, porque 

viabilizariam o desenvolvimento de sua missão em reunir, organizar e tornar acessível a 

produção social através das atividades de preservação, empréstimo e digitalização de obras. 

Algo que não é contemplado em sua totalidade nas leis autorais de Portugal e de forma 

alguma na legislação brasileira. Portanto, é sobre esses olhares vocacionados ao equílibrio 

entre autor e utilizador que a Seção 1.5 trata das ações que visam à construção de uma 

proposta universal que venha catalizar esses interesses. 

 

1.5 O DA para além do interesse privado: uma dimensão cultural 

 

Ainda que a Convenção de Berna tenha consagrado limites e exceções ao DA em prol 

da cultura, não se tem uma unanimidade dessas prerrogativas ao serem transpostas às 

legislações autorais dos países. Sobre isso, um exemplo a ser citado é a legislação brasileira. 

Para além de problemas dessa ordem, tem-se, ainda, o imperativo do ambiente digital e dos 

objetos digitais, que carecem de maior clareza sobre como podem ser licenciados e/ou 

utilizados nos ambientes culturais, como as bibliotecas, museus e arquivos; independente de 

terem nascidos e/ou transformados em objetos digitais. 

Para tanto, precisa-se observar as formas de proteção existentes, ou ampliar os 

privilégios dessas Instituições culturais. Têm-se questões que se avultam nos contratos 

celebrados com os editores e distribuidores das obras autorais, tanto em formato digital 

quanto em formato analógico, e que impactam nas formas como poderão ser disponibilizados.  

Tal problemática envolveu biblioteca e editora num embate de ordem jurídica no ano 

de 2013. O litígio foi protagonizado entre a Universidade de Darmstadt e a editora Eugen 

Ulmer KG “a propósito da colocação à disposição do público, pela TU Darmstadt, através de 

terminais colocados nas instalações de uma biblioteca, de um livro que faz parte da coleção 

desta última e cujos direitos de exploração a Ulmer detém” (Alemanha. Tribunal Federal de 

Justiça, 2014, p. 2). Das decisões tomadas pelo Tribunal, baseadas na Diretiva 2001/9, foram 

declaradas, a partir das exposições das partes envolvidas, que: 
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1) O conceito de ‘condições de compra ou licenciamento’, que figura no artigo 5.°, n.° 3, alínea 
n), da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, 
relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação, deve ser entendido no sentido de que implica que o titular do direito 
e um estabelecimento, como uma biblioteca acessível ao público, previsto nesta disposição, 
devem ter celebrado um contrato de licença ou de utilização da obra em causa que especifique 

em que condições pode o estabelecimento utilizá‑la. 
2) O artigo 5.°, n.° 3, alínea n), da Diretiva 2001/29, lido em conjugação com o seu artigo 5.°, 

n.° 2, alínea c), deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a que um Estado‑Membro 
conceda às bibliotecas acessíveis ao público, previstas nestas disposições, o direito de 
digitalizarem as obras que fazem parte das suas coleções, se esse ato de reprodução for 
necessário para efeitos da colocação à disposição dos utilizadores dessas obras, através de 
terminais destinados a esse efeito, nas instalações desses estabelecimentos. 
3) O artigo 5.°, n.° 3, alínea n), da Diretiva 2001/29 deve ser interpretado no sentido de que 
não abrange atos como a impressão das obras em papel ou a sua gravação num dispositivo de 
memória USB praticados por utilizadores a partir de terminais destinados a esse efeito 
instalados em bibliotecas acessíveis ao público, previstas nessa disposição. Em contrapartida, 
tais atos podem, consoante o caso, ser autorizados a título da legislação nacional que transpõe 
as exceções ou as limitações previstas no artigo 5°, n.° 2, alíneas a) ou b), desta diretiva, desde 
que se verifiquem, em cada caso concreto, as condições exigidas por essas disposições. 
(Alemanha. Tribunal Federal de Justiça, 2014, p. 9). 

 

Com esse veredito, a corte julgou o processo favorável à Biblioteca, garantindo o 

direito da digitalização, disponibilização gratuita em seus terminais internos e, ainda, “que o 

leitor pode imprimir ou salvar partes da obra em um cartão de memórias. Mas, nesse caso, 

deve ser paga uma contrapartida ao detentor do direito autoral” (A. Pinheiro, 2014, p. 1). 

Considerando o contexto que envolve criação, criador e bens culturais, podendo 

culminar em situações como o exemplo acima citado, a IFLA entende que há uma necessidade 

emergente em se defender o acesso à cultura e à informação nos ambientes informacionais, 

especialmente porque as bibliotecas ampliam o acesso ao conhecimento. 

 

Todos los días, las bibliotecas en todas partes del mundo ayudan a cientos de milliones de 
personas a realizar su trabajo, estudio, investigación y atividades recreativas. Al ser las 
principales instituiciones culturales y científicas que proporcionan la información como un bien 
público, éstas preservan nuestro patrimonio cultural, apoyan la educación y investigación, y 
ayudan a las personas con discapacidades para ejercer su derecho de acceso a los contenidos. 
(IFLA, 2014, para. 2o "Las limitaciones y excepciones"). 

 

Sendo a IFLA uma organização independente, não governamental, sem fins lucrativos 

(Belluzzo, 2018), que representa a área da Biblioteconomia, e estando atenta às questões que 

envolvem os usos legais da informação nos formatos analógico e digital (objeto 

digital/documento) pelos utilizadores, além dos papéis que o bibliotecário deve desempenhar 
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nesse processo de mediação autor, obra e utilizador, tem trabalhado ativamente no 

desenvolvimento de agendas que discutam os rumos do DA para as instituições culturais e 

educativas, “vocacionadas para a promoção do acesso à informação e à cultura e tendo 

naturalmente em conta o valioso patrimônio constituído pelos seus fundos” (Resende & 

Rocha, 2012, p. 1). 

A IFLA entende, também, que há uma necessidade crescente da atualização sobre as 

exceções do DA que permitam às bibliotecas e arquivos preservarem e tornarem acessíveis as 

obras, destacando, inclusive, a importância de se pensar nos ambientes digitais. Isso porque 

as aberturas do DA foram estabelecidas para a imprensa analógica, retratando, portanto, a 

obra impressa. Logo, 

 

no han sido actualizadas para cumplir con las necesidades de la era digital, especialmente en 
relación a los ambientes de archivo digital y aprendizajes virtuales. Las nuevas tecnologías han 
creado nuevas oportunidades para que los usuarios participen en una sociedad donde se 
incluya la información en todos los aspectos: se ha movido a los usuarios del fotocopiado de 
capítulos de libros impresos hacia la descarga de capítulos de libros electrónicos. Las leyes 
restrictivas del copyright continúan obstaculizando el acceso y la reproducción de materiales 
para ifines de intercambio de conocimiento. 
Es necesario un sistema actualizado que permita a las bibliotecas ofrecer a los usuarios tanto 
servicios anteriores como nuevos; al ritmo de los cambios tecnológicos en curso, y para 
cooperar y compartir recursos en varias partes del mundo. (IFLA, 2014, para. 4o "Por qué es..."). 

 

Nesse sentido, a IFLA tem se empenhado junto aos estados membros da OMPI, 

objetivando obter apoio para a criação “de un instrumento internacional de vinculación sobre 

limitaciones y excepciones del copyright para permitir a las bibliotecas preservar sus 

colecciones, apoyar la educación y la investigación, y prestar materiales” (IFLA, 2014, para. 6o 

"Qué está..."). 

Nesse empreendimento tem estabelecido parcerias com o Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA), a Electronic Information for Libraries (EIFL) e a Corporação Innovarte na 

produção de um instrumento legal e vocacionado às bibliotecas e arquivos. Dessa forma, 

afirma que “ha producido una propuesta de Tratado [TLIB17] para orientar a los Estados 

Miembros de la OMPI en la actualización de las limitaciones y excepciones para las bibliotecas 

en todo el mundo” (IFLA, 2014, para. 6o "Qué está..."). 

                                                           
17Para maiores informações, consultar no endereço: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/tlib_v4_4.pdf. 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/tlib_v4_4.pdf
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O tratado Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and 

Archives (TLIB) baseia-se num conjunto de princípios que foi desenvolvido no ano de 2009, 

com a participação de bibliotecários, especialistas em propriedade intelectual, representantes 

de deficientes visuais e representantes da sociedade civil, ONGs. Essa proposta apresenta os 

critérios/regras que devem fazer parte dos benefícios a serem contemplados nos limites e 

exceções para as bibliotecas e arquivos, conforme ilustrado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Proposta do Tratado TLIB 

Princípios 

Importação paralela (compra de livros do exterior) 

Utilizações transfronteiriças de obras e materiais reproduzidos sob uma limitação e exceção 

Empréstimos para bibliotecas 

Fornecimento de documentos da biblioteca 

Preservação de materiais de biblioteca e arquivo 

Uso de obras e outros materiais sob direitos conexos para benefício de pessoas com deficiência 
(Acessibilidade) 

Utilização de trabalhos para educação, pesquisa e estudo privado 

Utilização de obras para fins pessoais e privados 

Acesso a obras retiradas 

Obras órfãs 

Obrigação de respeitar exceções a direitos autorais e direitos relacionados 

Obrigações relativas a medidas de proteção tecnológica 

Limitação de responsabilidade das bibliotecas e arquivos 

Fonte: traduzido do original (IFLA 2017)18 . 

 

Essas sugestões propostas pelo TLIB são uma base orientadora de situações a serem 

consideradas no contexto das instituições culturais e que relacionam documentos 

provenientes tanto do formato analógico quanto do digital, ou, ainda, que foram 

transformados em digitais. Deve ser aludido que tal proposta não se constitui em uma camisa 

de força, mas observa os atos falhos das leis autorais que não contemplam tais instituições, 

ou, quando o fazem, não respondem a contento as necessidades e missões culturalmente a 

elas atribuídas. Por isso, 

 

 

                                                           
18 Traduzido do original. “The Treaty proposal covers: 
*Parallel importation (i.e buying books from abroad); *Cross-border uses of works and materials reproduced under a limitation and 
exception; * Library lending; *Library document supply; *Preservation of library and archival materials; *Use of works and other material 
under related rights for the benefifit of persons with disabilities; *Use of works for education, research and private study; *Use of works for 
personal and private purposes; *Access to retracted and withdrawn works; *Orphan works. 
It also proposes: 
*Obligation to respect exceptions to copyright and related rights; *Obligations concerning Technological Protection Measures; *Limitation 
on liability for libraries and archives”. (IFLA, 2017, para. 7o "The Treaty..."). 
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O Tratado proposto sugere uma base para todos os países, estabelecendo uma estrutura para 
leis nacionais de direitos autorais que seja flexível e consistente com a legislação internacional 
existente. Não procura impor harmonização ou uma abordagem ‘padrão’. 
Foi projetado para acomodar necessidades comuns e diferenciação de acordo com os níveis 
de desenvolvimento e particularidades dos Estados Membros da OMPI. Embora a proposta 
torne obrigatório o tratamento de certas questões-chave, em alguns casos há flexibilidade 
para implementação, usando o padrão internacional do ‘uso justo’, conforme estabelecido na 
Convenção de Berna19 (traduzido do original, IFLA, 2017). 

 

Essa proposta tenta responder a um conjunto de situações que são vivenciadas no dia 

a dia de quem está no fazer profissional e que precisa lidar com as ausências das legislações 

que não vislumbram privilégios necessários a essas instituições culturais e patrimoniais.  

Dessa forma, a IFLA tem atuado na organização e definição de privilégios para as 

bibliotecas, assim como potencializado o entendimento e aplicação do DA dentro dos espaços 

profissionais. Por isso, no dia 20 de agosto de 2018 teve aprovado pelo seu Conselho 

Administrativo a IFLA Statement on Copyright Education and Copyright Literacy; essa 

declaração política é “This IFLA policy statement, aimed at governments (including 

intergovernmental organisations), libraries, library associations and library educators, looks to 

explain the concept of copyright literacy, its importance within the broader work of libraries, 

and make recommendations for improvements” (IFLA, 2018). 

Defendendo essa premissa, entende-se ser favorável uma posição moderada nos 

embates entre autor e utilizador, assim como na defesa de caminhos mais sólidos pelo viés da 

educação. Tal caminho é possível a partir do desenvolvimento de competências/habilidades 

informacionais tão em voga no contexto hodierno e considerados requisitos mínimos para ser 

e estar na SI.  

Nessa perspectiva, organismos internacionais como a Unesco, voltados às questões da 

educação e cultura em âmbito mundial, preocupam-se com mobilizações de novas 

competências a serem desenvolvidas pelos utilizadores na SI. Para tanto, lançou o “Media and 

Information Literacy Curriculum for Teachers¨, local onde apresenta, discute e sugere 

atividades a partir do desenvolvimento de módulos estruturados a serem trabalhados com 

professores em salas de aula. 

                                                           
19 Traduzido do original  
“The Treaty proposal suggests a basic foundation for all countries, setting out a framework for national copyright laws that is flflexible and 
consistent with existing international law. It does not seek to impose harmonisation or a ‘one size fifits all' approach. 
It has been designed to accommodate common needs as well as difffferentiation according to levels of development and particularities of 
WIPO Member States. Although the proposal makes it mandatory to address certain key issues, in most cases there is flflexibility for 
implementation, using the international standard of "fair practice" as set out in the Berne Convention” (IFLA, 2017, para. 8o "The Treaty 
proposal..."). 
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Ademais, a Unesco está comprometida com a proteção dos direitos autorais em todos 

os campos criativos, intelectuais e culturais, devendo, portanto, existir um reconhecimento 

total de que os direitos autorais são essenciais para intensificar a criatividade individual e o 

avanço das expressões culturais e do conhecimento, bem como a promoção da diversidade 

cultural. 

Nesse caminho, a Seção 2 apresenta o trilhar de uma área que busca conhecer, 

dialogar e analisar as dinâmicas geradas no espaço digital (ciberespaço), particularmente as 

práticas infocomunicacionais no acesso e uso dos objetos digitais, assim como as suas 

possíveis implicações quando não observados o comportamento ético do uso legal desse 

arsenal digital que se encontra disponível, de forma gratuita ou paga, porém não livre de 

regras autorais. 
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CAPÍTULO 2: AS TEIAS DO COMPORTAMENTO INFOCOMUNICACIONAL 
 

A Ciência da Informação (CI), área base desta investigação, tem seu surgimento num 

contexto social marcado pelo desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido nos períodos 

de guerra, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria (Araújo, 2018). Esses momentos evidenciam 

o aumento da produtividade e uso da informação, vindo culminar naquilo que foi denominado 

explosão da informação.  

A segunda metade da década de 1940, com a introdução dos Cybernetics or control 

and communication in the animal and the machine, de Wiener, em 1948, e da The 

mathematical theory of communication, de Shannon e Weaver, em 1949, foi determinante 

aos novos questionamentos que darão o contributo para o nascer da Ciência da Informação 

(Araújo, 2018; L. V. Pinheiro & Loureiro, 1995). Contudo, é na década de 1960 que 

concretamente a CI dá um grande passo na sua construção teórica, definição e 

estabelecimento de relações interdisciplinares.  

Como toda ciência, a CI tem construído e solidificado nesses anos seu objeto de estudo, 

a Informação, e sua natureza interdisciplinar. Nessa trajetória fica patente a força das 

discussões teóricas da área e os reflexos em seu entorno. 

 

Ela é trans e interdisciplinar, o que significa estar dotada de um corpo teórico-metodológico 
próprio construído, dentro do paradigma emergente pós-custodial, informacional e científico, 
pelo contributo e simbiose da Arquivística, da Biblioteconomia/Documentação, dos Sistemas 
de Informação e Organização e Métodos. A Museologia (renovada e não patrimonialista) 
poderá vir a integrar este núcleo. Tende a intervir fecunda e activamente no seio da 
interdisciplina Ciências da Comunicação. E desenvolve, por força da natureza transversal do 
seu objecto científico (a Informação) à condição e vida humanas, um amplo arco de 
interdisciplinaridade que privilegia as Ciências Sociais e Humanas (História, Sociologia, 
Antropologia, a Psicologia Cognitiva e Social, as Ciências da Educação, etc.), mas inclui também 

a Matemática e algumas Ciências Naturais. (A. M. Silva, 2006, p. 141). 
 

A CI se alinha no século XXI, assim como aconteceu no século XX, às problemáticas e 

discussões contemporâneas advindas do ambiente digital. Em complemento, Araújo sinaliza 

alguns dos desafios impostos a essa ciência, podendo aqui serem sumariadas como: acesso à 

informação, pluralidade e igualdade na participação do conteúdo digital, fenômeno da pós-

verdade, fim do chamado paradigma do balcão e gerenciamento do patrimônio cultural 

(Araújo, 2018). 
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Nesse cenário, a CI se reinventa no sentido de “perceber o desenho de novas teorias, 

de novas dimensões do conceito de informação e mesmo a emergência de um novo modelo, 

marcadamente pragmatista 20  e sociocultural, de estudo dos fenômenos informacionais.” 

(Araújo, 2018, pp. 50–51). Tal tendência se manifesta pelos pesquisadores lusitanos 21 

Armando Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro, da Universidade do Porto, que apresentam 

um quadro teórico da CI a partir de dois (02) modelos: “um primeiro historicista, tecnicista e 

custodial (correspondente aos campos da arquivologia e biblioteconomia, tal como 

estruturados no final do século XIX e início do século XX) e um segundo, dinâmico, científico e 

informacional, caracterizador propriamente do surgimento da ciência da informação” (Araújo, 

2018, p. 83). 

Com efeito, Silva defende que a CI é uma  
 

ciência social que investiga os problemas, temas e casos relacionados com o 
fenómeno [infocomunicacional] perceptível e cognoscível por meio da confirmação 
ou não das propriedades inerentes à génese do fluxo, organização e comportamento 
infocomunicacionais [grifo do autor] (origem, coleta, organização, armazenamento, 
recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação). 
(A. M. Silva, 2006, pp. 140–141). 

 

Silva e Ribeiro (2002, p. 37) enunciam o objeto de estudo da CI, a informação, “como 

um conjunto estruturado de representações mentais codificadas (símbolos significantes) 

socialmente contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer suporte material 

(papel, filme, banda, magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de forma 

assíncrona e multidirecionada” (citado por A. M. Silva, 2006, p. 64). Todavia, o próprio Silva 

(2006, p. 25) complementa que o conceito de informação carece de diferentes propriedades 

ou atributos que lhe são inerentes, a saber: 

 

 estruturação pela acção (humana e social) – o acto individual e/ou colectivo funda e modela 
estruturalmente a informação; 
 integração dinâmica – o acto informacional está implicado ou resulta sempre tanto das 
condições e circunstâncias internas, como das externas do sujeito da acção; 

                                                           
20 Nas palavras de Araújo (2018, p. 51), “Termos como pragmático, intersubjetivo, sociocultural são usados para descrever esse novo 

modelo, apontando que informação é algo da ordem não apenas do objetivo ou subjetivo mas também do coletivo, de uma construção 

social. Nessas descrições, informação aparece ligada a termos como documento, saberes, ação, contexto, cultura, memória, coletivo, 

sociedade, histórico”. Tem-se como marco para essa perspectiva o I International Conference on Conceptions of Library and Information 

Science-I CoLIS, realizado na Finlândia, em 1991. 
21  Em publicação lançada pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) figuram como 

pesquisadores de referência nos campos da Ciência da Informação e Museologia (Dodebei & Lima, 2011). 
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 pregnância – enunciação (máxima ou mínima) do sentido activo, ou seja, da acção fundadora 
e modeladora da informação; 
 quantificação – a codificação linguística, numérica, figurativa é valorável ou mensurável 
quantitativamente; 
 reprodutividade – a informação é reprodutível sem limites, possibilitando a subsequente 
retenção/memorização; e 
 transmissibilidade – a (re) produção informacional é potencialmente transmissível ou 
comunicável. 

 

Essas seis (6) propriedades ou atributos relacionam-se aos aspectos físico (mensurável, 

reprodutível e transmissível), semântico (simbólica) e pragmático (ação humana e contextos), 

(Araújo, 2018) da informação. Em conjunto, 

 

Estes elementos caracterizadores da Informação – fenómeno humano e social pelo qual se 
consuma a comunicação –, aliados à definição acima apresentada, constituem, pois, em 
síntese, as bases mínimas e fundamentais, para o discurso científico sobre aquilo que 
consideramos ser o objecto de estudo de uma área teórico-prática em consolidação, que 
determina competências profissionais em conformidade com a respectiva fundamentação 
teórica e com as exigências do desempenho profissional no ‘terreno’. (A. M. Silva, 2006, p. 25). 

 

A esse respeito, Silva & Silva (2012, pp. 3426–3427) esclarecem que: 

 

Esse estabelecimento junto com a clarificação das propriedades da informação em Silva (2006, 
p. 25) constitui a base da compreensão do fenômeno infocomunicacional. Nesse fenômeno é 
percebido que se o combustível da transformação cultural é o avanço tecnológico, o papel de 
lubrificante, de certo, é desempenhado pela informação, e o comportamento humano atua 
como engrenagem dessa máquina chamada sociedade. Com os usuários participando de um 
ecossistema que lhes permite ampliar as atividades de participação e consequente busca e uso 
da informação, além das interações comunicacionais passivas comumente reconhecidas. 
Dessa forma, as práticas infocomunicacionais figuram num ambiente de socialização com 
conexão ubíqua, memória online e partilhável, gerando desafios para investigadores, 
organizações, governo e para os próprios indivíduos melhor usufruírem dessa experiência em 
suas interações.  

 

Evidencia-se, assim, que aspectos como necessidade, busca, uso da informação e 

interações comunicacionais imbricam-se no conceito de comportamento infocomunicacional. 

Contudo, o comportamento infocomunicional “revela-se como uma manifestação da 

existência do ser-no-mundo” (Costa, Silva, & Ramalho, 2014, p. 165). Por assim ser, deve haver 

sinergia entre o que usa, no caso o utilizador, e o ambiente explorado, o espaço digital. 

A despeito da opção pelo conceito de comportamento infocomunicacional, este 

alinha-se à compreensão do conceito de CI e Informação, de Silva (2006) e de Silva e Ribeiro 
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(2002), e das competências requeridas no ambiente digital, em Borges (2011 e 2014; e em 

parcerias 2016, 2017), já que o objeto desta investigação aporta no ambiente digital e nas 

relações de uso e reuso da informação, tendo a convergência para os objetos digitais a partir 

das práticas sociais (informação e comunicação) dos utilizadores nas interações e 

compartilhamentos desses objetos digitais (cf. seção 1.3).  

Portanto, o comportamento infocomunicacional ultrapassa as questões apenas da 

busca da informação, relacionando-se “também de participação e comunicação pelas 

possibilidades que o meio digital traz em si” (Borges, 2011, citada por Pinho, 2012, p. 11).  

Para clarificar essa argumentação, faz-se um apanhado desse caminhar e redirecionar 

do comportamento informacional ao comportamento infocomunicacional, além das nuances 

que lhe são características. Essa discussão se avulta na seção 2.1, que se segue. 

 

2.1 Comportamento infocomunicacional: transitando entre conceitos 

 

A CI, por ter um cariz trans e interdisciplinar, acolhe e permite os relacionamentos 

necessários com as demais disciplinas do saber a partir de três grandes áreas constitutivas de 

atuação: a Gestão da Informação, a Organização e Representação da Informação e o 

Comportamento Informacional (A. M. Silva, 2006, p. 141). 

Mesmo que o aporte teórico das reflexões aqui ancoradas tenha como base o método 

quadripolar pós-custodial, informacional e científico, de Silva (2006) e Silva e Ribeiro (2002), e 

descrito por Terra (2014, p. 49) como um “novo paradigma, típico da Sociedade da 

Informação, caracteriza-se pela ênfase colocada na informação e pela consciência do seu 

natural dinamismo”, alinha-se com as percepções apresentadas por Araújo (2018), que dão a 

conhecer os novos desafios da CI, impostos pela sociedade, destacando, inclusive, as teorias 

contemporâneas: Produção e comunicação científica, Representação e organização da 

informação, Estudos sobre os sujeitos, Gestão da Informação, Economia política da 

informação, Estudos métricos da informação e Memória, patrimônio e documento. 

Para tanto, vale destacar Os estudos sobre os sujeitos, que acolhem como subáreas: a) 

práticas informacionais (fundamenta-se na etnometodologia, a partir do conceito de prática, 

e em Bourdieu, com o conceito de habitus), b) Mediação da informação (reveste-se de um 

novo olhar, surge como uma interferência intencional, em oposição à imparcialidade e à 

neutralidade), c) Apropriação (categoria analítica diretamente ligada à informação), d) 
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Information Literacy (Competência Informacional, que teve como antecedentes os serviços de 

referência e a educação do usuário), e e) Competência crítica da informação (tem elementos 

da Competência da Informação, mas busca superar suas limitações a partir do pensamento 

crítico, especialmente de Paulo Freire) (Araújo, 2018).  

Tem-se, particularmente na Information Literacy, a convergência para o delineamento 

do Comportamento Infocomunicacional, cujo conceito que começa a se desenvolver antecede 

uma discussão que nasce nos Estudos Centrados no Usuário ou Estudos de Usuários (Aguiar, 

2013; Araújo, 2018; Costa et al., 2014). Estes, por sua vez, compreendiam “como os cientistas 

e técnicos procediam para obter informação (comportamento de busca da informação diante 

da percepção de necessidades informacionais)” (Costa et al., 2014, p. 50). 

A segunda metade do século XXI marca uma série de mudanças na área, inclusive a 

integração das “práticas de pesquisas da Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação, assumindo, também a denominação de estudos de comportamento 

informacional” (Costa et al., 2014, p. 151).  

Todavia, o foco central dos estudos do comportamento do usuário (utilizador), 

denominado Estudo do Usuário e, posteriormente, Comportamento Informacional, foi 

inicialmente mantido por algum tempo, pois estava relacionado às habilidades de busca e uso 

da informação, focando nos aspectos físicos, cognitivos e interações humanas com os sistemas 

de informação e envolvendo os processos de busca (fontes e canais de informação). Os 

principais expoentes autores são: Wilson (1999, 2000), Kuhlthau (2004), Fisher; Erdelez e 

McKechnie (2005), Silva (2006), dentre outros (Silva, L. L. da, Silva, A. M. da, Autran, M. de M. 

M., Borges, 2011). 

Para melhor compreensão dessa mudança, Araújo (2018, p. 59) argumenta que: 

 

A evolução do campo dos chamados estudos dos usuários, conduziu nas últimas duas décadas, 
a estudos que passaram a privilegiar não mais as questões cognitivas (tipos de lacuna de 
informação, tipos de informação a preencher essas lacunas), mas as compreensões dessas 
questões, voltando-se para enfoques mais interpretativos das práticas dos usuários. Buscou-
se ampliar o escopo dos estudos para além do indivíduo, tentando-se perceber em que medida 
os critérios de julgamento de relevância dos usuários são construídos coletivamente. 

 

Nessa construção para o Comportamento Informacional, Costa et al. (2014, pp. 151–

152) relacionam as principais fases que representam o início e as tendências dessa área, as 

quais estão sintetizadas no Quadro 5:  
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Quadro 5 - Fases e tendências do Estudo de Usuários de 1940 a 2010 

Década Finalidades 

1940 Agilizar e aperfeiçoar serviços e produtos prestados pelas bibliotecas, sendo restritos à área de 
Ciências Exatas. 

1950 Intensificam-se os estudos a cerca do uso da informação entre grupos específicos de usuários, 
agora abrangendo as Ciências Aplicadas. 

1960 Os estudos de usuários enfatizaram neste momento o comportamento dos usuários, surgindo, 
assim, estudos de fluxo da informação, canais formais e informais, abrangendo tecnólogos e 
educadores como sujeitos de investigação. 

1970 Os estudos de usuários passaram a se preocupar com mais propriedade com o usuário e com a 
satisfação de suas necessidades de informação, atendendo a outras áreas do conhecimento 
como: Humanidades, Ciências Sociais e Administrativas. 

1980 Os estudos se voltaram à avaliação de satisfação e desempenho. 

1990 Os estudos se dedicaram ao comportamento informacional, que define como as pessoas 
necessitam/buscam/fornecem/usam a informação em diferentes contextos, incluindo o espaço 
de trabalho e a vida diária. 

2000 Os estudos passaram a abranger tanto o comportamento informacional, quanto a avaliação de 
satisfação e desempenho, enfatizando a relação entre usuários e sistemas de informação 
interativos, no contexto social das tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

2010 Inicio de uma nova fase. Demonstrando uma regeneratividade dos antigos estudos do 
comportamento informacional, realizados agora sob novas abordagens disciplinares. 

Fonte: extraído de Costa et al. (2014). 

 

Essa nova fase a partir de 2010, como refere Costa et al. (2014), e as tendências 

apresentadas por Araújo (2018), com a Information Literacy, apontam que, no Brasil, se 

desenvolve em Comportamento Informacional e, em Portugal, converge para o 

Comportamento Infocomunicacional22.  

No Brasil, a área do Comportamento Informacional pode estar vinculada aos 

conhecidos Estudos de Usuários. Gasque e Costa (2010, p. 21) ponderam que, “Embora se 

observe no Brasil, nos últimos anos, a emergência de pesquisas intituladas Comportamento 

Informacional de Usuários, em geral tais investigações ainda são conhecidas como ‘estudos 

de necessidades’, contidos no tópico ‘estudos de usuários’”. Entretanto, como reafirmado por 

Costa et al. (2014) e Araújo (2018), essa área se reorganiza com novas abordagens, como, por 

exemplo: Comportamento infocomunicacional, Estudos sobre sujeitos. 

Em contrapartida, a abordagem Comportamento Infocomunicacional, para além da 

tendência apresentada por Araújo (2018) com a Information Literacy, tem origem no grupo 

de pesquisadores portugueses das universidades de Porto e Aveiro, que vem empreendendo 

esforços na construção conceitual dessa área23. A esse respeito, Costa et al. (2014, p. 158) 

asseveram que: 

                                                           
22 Tendência que se segue nesta investigação. 
23 Como exemplos, podem ser citados: em Portugal, a Unidade de Investigação do ICPD denominada de Communication Sciences and 
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atribuímos a origem e a difusão da nomenclatura de comportamento infocomunicacional em 
língua portuguesa às pesquisas e às publicações lusitanas, de modo particular, da Faculdade 
de letras da Universidade do Porto e do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro, através da investigação, do desenvolvimento e da inovação do Programa 
Interestitucional de Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais 
(ICPD) sob a responsabilidade das duas instituições. 

 

Tal abordagem se encontra em desenvolvimento a partir da construção e aplicação 

desse conceito em teses, artigos e eventos científicos produzidos por essas instituições 

lusitanas e pelas parcerias luso-brasileiras, além de eventos e produções científicas brasileiras. 

Entretanto, deve-se declarar que a compreensão do comportamento infocomunicacional dar-

se-á a partir de um conjunto de competências que são requeridas ao utilizador no ambiente 

digital. Sobre essas competências, Borges (2014, p. 126) afirma que: 

 

O desenvolvimento de competências infocomunicacionais em ambientes digitais pode ser 
visto como parte de um processo social atual, no qual indivíduos e organizações estão sendo 
confrontados com a necessidade de empregar um conjunto de competências requeridas para 
usar, produzir e gerir diferentes tipos de informação, serviços e produtos, bem como se 
comunicar e interagir socialmente através dos meios eletrônicos. Assim é fundamental 
compreender o que e quais são as competências exigidas ou promovidas nesse contexto e as 
consequências que o seu uso gera em termos de participação social. 

 

Tal visão conduz ao entendimento do contexto e da base teórica das competências 

infocomunicacionais. 

 

2.2 Competências infocomunicacionais 

 

Compreende-se que o cenário da SI, com seu fenômeno e paradigma centrados na 

informação, requer utilizadores possuídores de habilidades no trato com a tecnologia, 

informação, dispositivos digitais, mas não só eles. São requeridas, ainda, interação e reação, 

ou seja, comunicação dos conteúdos informacionais disponivíes em ambientes digitais. 

No entanto, os eventos que determinam hoje esse contexto social estão enraizados na 

tecnologia e na desmaterialização do suporte físico e plasticidade do ambiente digital. Assim, 

os utilizadores não precisam, necessariamente, se deslocarem a um ambiente tradicional para 

                                                           
Techologies Research Center- CETEC.MEDIA; e no Brasil a Realização do Seminário de Competências Infocomunicacionais e Participação 

Social, promovido pelo Grupo de Estudos de Políticas de Informação, Cultura e Comunicações (GEPICC) e da 2ª Jornada Científica 

Internacional da Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação (MUSSI) e o Grupo de 

Pesquisa Cultura e Processos Info-comunicacionais (CULTICOM). (Costa et al., 2014). 
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suprir suas necessidades informacionais e/ou comunicacionais, bem como explorar as 

potencialidades do ciberespaço. Essa visão pode estar relacionada ao que Araújo (2018) 

denomina de “o fim do chamado paradigma do balcão”, ou seja, é “um modelo de ação em 

que se pensa os sistemas de informação como lugares para atender a um cliente com uma 

necessidade de informação, que se dirigia a eles” (Araújo, 2018, p. 50), o que não mais 

representa a realidade.  

Diante dessas mudanças determinadas pelos avanços tecnológicos, exigem-se 

utilizadores capazes de buscar, fazer uso e se apropriar da informação nesse ambiente social, 

o espaço digital. São necessários comportamentos próprios (comportamento 

infocomunicional) para o uso e apropriação da informação, tendo em vista um conjunto de 

competências infocomunicacionais.  

A observação das necessidades do utilizador no trato com as fontes de informação na 

biblioteca tem nos Serviços de Educação de Usuários de Biblioteca Escolar, nas décadas de 

1950 e 1960, o desenvolvimento de competências no uso da biblioteca. Por isso, esses serviços 

podem ser vistos como os precursores da ideia daquilo que seria a Information Literacy. 

Entretanto, o termo Information Literacy começa, de fato, a ser conhecido no ano de 

1974, com o bibliotecário americano Paul Zurkowski, que apresentou o relatório The 

Information service environment relationships and priorities, onde inseriu pela primeira vez a 

expressão Information Skill24 (Dudziak, 2012; Melo & Araújo, 2007; Nascimento & Perrotti, 

2017; A. M. Silva, 2008).  

Nascimento e Perroti (2017) afirmam que Zurkowski 

 

Apresentou um panorama dos recursos oferecidos pela indústria da informação, bem como 
comparou os serviços oferecidos pelas bibliotecas e explicitou as mudanças que estavam 
ocorrendo entre ambos, que sofriam forte influência do desenvolvimento tecnológico. A partir 
da constatação desse cenário mutável, os cidadãos americanos não possuíam as habilidades 
para utilizar os recursos de informação disponíveis e que viessem a ser desenvolvidos. Assim, 
Zurkowski sugere à Comissão a criação de um programa que tornasse as pessoas information 
literates, a ser desenvolvido entre os anos de 1974 a 1984. (Nascimento & Perrotti, 2017, p. 
38). 

 

De acordo com Dudziak, para Zurkowski, “a informação adiciona valor ao país e à 

população. Segundo ele, há inúmeras rotas de acesso e fontes de informação que, muitas 

                                                           
24 Em contrapartida, o termo Information Literacy originou-se “a partir do entendimento do conceito de Information skills” (Melo & Araújo, 

2007). 
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vezes, são subutilizadas. Técnicas e habilidades são necessárias no uso das ferramentas de 

acesso à informação, assim como no uso de fontes primárias” (Dudziak, 2012, p. 26). Para Silva 

(2008), nesse momento inicial, a Information Literacy preocupa-se 

 

essencialmente com o uso da informação em contexto de trabalho e da resolução de 
problemas. Esta vertente formativa foi facilmente acolhida por bibliotecários, documentalistas 
e arquivistas na perspectiva de que os utilizadores de Biblioteca, de Centro de Documentação 
e de Arquivo precisam de ser orientados dentro dos meandros de instrumentos de pesquisa 
concebidos com aparente sofisticação e implícita dificuldade. Foi, pois, pelo primado da ajuda 
ao leitor e ao utilizador (ajuda na descoberta do ‘prazer da leitura de livros’ e na 
‘descodificação’ dos longos e complicados catálogos e inventários disponibilizados para aceder 
à informação) que o problema da literacia informacional entrou na agenda dos estudos 
biblioteconómicos. (p. 20). 

 

Embora o trabalho de Zurkowski tenha influenciado pesquisadores em Information 

Literacy, foi, de fato, na década de 1980, nomeadamente em 1989, a partir da publicação de 

um estudo da American Library Association (ALA) sobre a Information Literacy que o conceito 

passou a ser conhecido (Dudziak, 2012, p. 26). Para a ALA, 

 

Para ser competente em informação (information literate), uma pessoa deve ser capaz de 
reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar 
e usar efetivamente a informação. (...) Resumindo, as pessoas competentes em informação 
são aquelas que aprenderam a aprender. 
Elas sabem como aprender, pois sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar 
a informação e como usá-la de modo que outras pessoas aprendam a partir dela. (Dudziak, 
2012, p. 26). 

 

Com essa publicação, a divulgação do conceito sofreu traduções em diferentes países, 

assim como outros significados e termos correlatos surgiram. Embora a Information Literacy 

tenha as raízes na Biblioteconomia e na Ciência da Informação, “a literatura produzida na área 

nem sempre tem sido unânime no uso e atribuição de seu significado [...]” (Dudziak, 2012, p. 

27). 

No que respeita as traduções, a literatura aponta uma variação do termo para a 

“Information Literacy (IL)”, considerando os seguintes exemplos: em inglês: Computer 

Literacy, Eletronic Information Literacy, Library Literacy, Digital Literacy, Medion Literacy, 

Network Literacy, Network Literacy; em espanhol: Cultura de la información, Habilidades 

informativas, Alfabetizácion informacional; em português 25 : Competência Informacional, 

                                                           
25 No Brasil, o termo Information Literacy foi traduzido para Competência Informacional, Letramento Informacional, e fazem parte do 
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Letramento informacional, Literacia informacional, Literacia Digital (Bawden, 2001; Borges, 

2011; Melo & Araújo, 2007; L. Oliveira, 2019). 

Embora haja essa variação terminológica, existe a indicação de que elas possuam em 

comum a ideia de se relacionarem de maneira efetiva com o mundo da informação. As 

mudanças conceituais decorrem, particularmente, das transformações na SI em função das 

TIC, o que, de certo modo, impactará, também, na adoção de metodologias no contexto digital 

sob diferentes pontos de vista, como: ensino/formação, metodologias de investigação e novas 

abordagens metodológicas (L. Oliveira, 2019). 

O início da construção conceitual da Information Literacy por Zurkowsky foi 

tendencialmente laboral (Melo & Araújo, 2007; Nascimento & Perrotti, 2017; A. M. Silva, 

2008). Essa visão não, necessariamente, representará os estudos posteriores em torno da 

compreensão e delineamente da Information Literacy (IL). Sobre isso, Owens (1976 citado por 

Bawden, 2001, p. 10) salienta que “além de pensar a competência informacional para a maior 

eficiência e efetividade no trabalho, a competência informacional é necessária para garantir a 

sobrevivência das instituições democráticas”26 (Melo & Araújo, 2007, p. 190). 

Sendo assim, a Information Literacy e variações procuram responder às questões que 

vão surgindo, seja por necessidades conceituais, problemas pontuais de áreas específicas, 

pressão das inovações tecnológicas, ou por sua relação com a sociedade. Percebe-se que uma 

só competência não consegue responder a todas as necessidades da sociedade hodierna e, 

por isso, tem-se essa pluralidade. 

Farias e Belluzzo (2015, p. 66) traçam um cenário destacando os principais marcos 

acerca do desenvolvimento da Information Literacy (traduzido para o português como 

Competência Informacional), considerando o período compreendido entre 1974 a 2000 

(Quadro 6): 

  

                                                           
movimento denominado COINFO. 
26 Do original: ‘beyond information literacy for greater work effectiveness and efficiency, information literacy is needed to guarantee the 
survival of democratic institutions’ (Bawden, 2001, p. 10). 
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Quadro 6 - Panorama da Information Literacy 

Anos 
Marcos para a Information Literacy (IL)/ 

Competência Informacional 
Impactos 

1974 
Paul Zurkowsky apresenta pela primeira vez 
a expressão Information Literacy; 

Neste início a visão das competências estão voltadas para o 
contexto do trabalho e resolução de problemas; 
Iniciando, assim, um movimento de ação global. 

1980 Em decorrência das TI a ideia da 
Information Literacy centrou-se no usuário; 

Dar início à programas educacionais voltado ao desenvolvimento 
de literacias no uso das TIC disponíveis; 

1989 
Lançamento do livro de Breivik e Gee (1989) 
intitulado ‘Information literacy: revolution 
in the library’’ 

A ideia das competências está associada ao desenvolviemnto de 
habilidades de busca e avaliação a partir das ferramentas 
tecnológicas; 

1989 
Relatório da American Library Association 
ALA: Presential Committe on Information 
Literacy: final Report 

Recomenda o desenvolvimento da Competência Informacional 
em um novo modelo de aprendizagem no qual a biblioteca se 
aproxima do cotidiano da sala de aula, tendo como principal 
definição para a pessoa competente em informação (IL)  
“Uma pessoa capaz de reconhecer quando uma informação é 
necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar, e usar 
efetivamente a informação [...]. Resumindo, as pessoas 
competentes em informação são aquelas que aprenderam a 
aprender. Elas sabem como aprender, pois, sabem como a 
informação é organizada, como encontrá-la e como usar a 
informação de forma que outras pessoas aprendam a partir dela. 
(ALA, 1989, p.1, tradução nossa)”. (67-68) 

1991 

Karol Kuhlthau (1991) lançou à sociedade a 
proposta de educação com base no 
desenvolvimento de Competencia 
Informacional. 

Direciona os estudos ao ensino médio e defende a presença da 
competência no currículo escolar, porque acredita no potencial 
das TIC como “ferramentas de aprendizagem e o foco maior deve 

estar na pessoa e em seu aprendizado.” (p.67) 

 
O conceito da ALA é aceito por toda a 
comunidade (bibliotecários e 
pesquisadores da área).  

A década de 90 marcou esta aceitação e desenvolvimento da IL. 

1994 

Doyle (1994) elabora as diretrizes da 
Competência Informacional para o ensino 
médio. 

A articulação entre conhecimento, busca, acesso, organização e 
uso da informação na resolução de problemas é parte integrante 
das habilidades a serem desenvolvidas durante a formação básica 
da pessoa. 

1998 O documento que concretiza a assimilação 
do conceito CoInfo foi o Information Power 

Este documento expressa um conjunto de recomendações para o 
desenvolvimento das habilidades em informação, nas quais as 
habilidades estão agrupadas em:  

a) habilidades para lidar com informação; 
b) habilidades para aprendizagem independente; 
c) habilidades para responsabilidade social 

2000 Bruce (2000) 

Inseriu no campo de estudo das habilidades em informação, o 
modelo relacional, em que ela pressupõe que o desenvolvimento 
das habilidades em informação é concebido mediante as 
experiências vivenciadas pelo próprio sujeito. 

2000 The Association of College and Research 
Libraries (ACRL) 

É considerado elemento histórico porque estabelece um 
conjunto de definições sobre as habilidades a serem requeridas 
ao utilizador. 
Portanto, “a CoInfo é um conjunto de habilidades requeridas das 
pessoas para reconhecer quando a informação é necessária e 
possuir habilidade para localizar, avaliar, e usar com efetividade 
a informação recuperada” (ACRL, 2000). 

Fonte: Farias & Belluzzo (2015, pp. 66–67). 

 

Esse panorama da Competência Informacional, representado no Quadro 6, consoante 

Farias e Belluzzo (2015), apresenta dois momentos marcantes na construção e consolidação 

da Competência Informacional, sendo que: 
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no primeiro momento, os discursos sobre CoInfo estavam em torno do papel educacional das 
bibliotecas e da necessidade de efetivar programas educacionais dessa natureza, além de 
priorizar o acesso e a busca da informação em meios tecnológicos. Por outro lado, na Década 
de 1990, o conceito da ALA é aceito por toda a comunidade (bibliotecários e pesquisadores da 
área), surgindo, assim, outras perspectivas de fundamentação teórica e metodológica sobre a 
temática. (G. B. de Farias & Belluzzo, 2015, p. 68). 
 

O segundo momento, por volta dos anos 1990, ocorre após aceitação do conceito da 

Competência Informacional, quando “vários autores corroboram desta perspectiva e afirmam 

que uma pessoa competente em informação é aquela capaz de, por meio de certas 

estratégias, se ‘educar/formar’ de maneira autônoma (Kuhlthau, 1991; Doyle, 1992, 1994; 

Bruce, 1995; Eisenberg e Brown, 1992; Correia, 2002)” (Hatschbach & Olinto, 2008, p. 22). 

Mais recentemente, com a reconfiguração do ambiente digital, os conceitos de 

comunicação, colaboração e partilha que integram a web 2.027 foram abarcados, para além 

das abordagens clássicas da Competência Informacional 28 , às da Competência Midiática 

(competência em comunicação) (as quais constituem o campo de estudo Information and 

Media Literacy). Essa reconfiguração do espaço culmina na alteração dos comportamentos 

informacionais e midiáticos dos seus utilizadores. Tal caminho é ratificado pela Unesco na 

proposta de Alfabetização Midiática e Informacional (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong, & 

Cheung, 2013). 

Para Dudziak (2010), as diferenças entre essas competências podem ser assim 

percebidas: “Enquanto a competência em informação está centrada no processo investigativo 

que se renova constantemente e modifica o sujeito nesta trajetória, a competência midiática 

centra-se mais nas formas de acesso, análise, avaliação e criação de mensagens em diferentes 

meios” (p. 13). 

A forma de colmatar essas vertentes das competências é convergindo-as a um provável 

conceito que possa relacioná-las sem, contudo, negligenciar suas particularidades (Borges & 

Oliveira, 2011). A esse respeito, Borges (2011) diz que: 

 

 

                                                           
27 “Tim O'Reilly, sabidamente o precursor do uso do termo em seu artigo de conceitualização (e também de defesa) do termo Web 2.0. Tim 
define que: ‘Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova 
plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 
quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva’. 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0#Conceitualiza%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 21/03/2019). 
28  Envolve as “Habilidades tradicionais da informação (determinar, acessar, localizar, entender, produzir e usar informações). ACRL, 
jan.2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_coletiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0#Conceitualiza%C3%A7%C3%A3o
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a despeito da possibilidade de levantar várias nomenclaturas e procurar suas fronteiras, 
estamos focando no termo ‘competências infocomunicacionais’, porque como veremos na 
conceituação, a seguir, as competências ora ligam-se à capacidade de localizar, avaliar e aplicar 
a informação – competências em informação –, ora referem-se à necessidade de estabelecer 
relações, negociar, articular, argumentar – competências em comunicação – através das 
ferramentas digitais. Assim, parece mais adequado falar-se de ‘competências 
infocomunicacionais em ambientes digitais’. (p.147). 

 

Esse entendimento de Borges (Borges, 2011) é fruto de pesquisa exaustiva29, pela qual 

a autora levanta, identifica e discute sobre as competências no contexto digital, 

particularmente as competências digitais. Em decorrência das análises comparativas sobre os 

domínios que envolvem essas competências, informação e comunicação, Borges propõe um 

modelo de competências denominado Competências Infocomunicacionais em Ambientes 

Digitais (Borges, 2011), que tem como base teórica os trabalhos de Gilster (1997), Eshet-

Alkalai (2005) e Van Deursen e Van Dijk (2009). 

Para Borges (2014, pp. 130–131), esses modelos “são inspiradores. No entanto, 

individualmente, nenhum deles parece dar conta, de maneira abrangente e completa, das 

competências em ambiente digital”. Fica evidente que “nenhuma lista de componentes de 

competências será completa, nem é possível reduzí-las a um número finito de estágios 

lineares, porque nenhum modelo específico será apropriado para todas as pessoas ou para a 

mesma pessoa em momentos diferentes de sua vida” (Bawden, 2008, tradução de Borges, 

2014, p. 131).  

Embora as necessidades sejam mutáveis, pode-se “dizer que as pessoas combinam 

aspectos cognitivos, sociais e habilidades técnicas para usar as plataformas digitais a fim de 

produzir valor” (Borges, 2014, p. 131). Exigem-se, assim, literacias que permitam o usufruir e 

o apropiar-se das possibilidades existentes no ambiente digital a partir de um conjunto de 

competências.  

Nesse caminho, o modelo de competências infocomunicacionais apresentado por 

Borges (2011), debatido por Borges & Oliveira (2011) e Borges (2014), identifica as 

competências em ambiente digital sobre o prisma da capacidade de lidar com a informação e 

com aquelas relacionadas à comunicação. Contudo, fazem um elo com mais uma 

competência, a operacional. Todavia, uma competência estimula a outra. 

Sendo assim, as competências infocomunicacionais em ambientes digitais 

                                                           
29 Pesquisa desenvolvida em sua tese de doutorado em 2011 (Borges, 2011), cuja temática a investigadora continua aprofundando (2014, 

2017). 
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podem ser caracterizadas como a convergência de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
possibilitam agir adequadamente em ambientes digitais, mobilizar seus recursos e novos 
contatos, articulando-os para a produção de significado e de conhecimento, tendo por base 
preceitos éticos. (Borges, 2014, p. 141). 

 

Tais competências infocomunicacionais, por sua vez, envolvem outras competências, 

como as: operacionais, informacionais e comunicacionais. Essas competências poderão se 

manifestar no comportamento do utilizador (comportamento infocomunicacional). 

Todavia, há uma sistematização dos componentes e indicadores nessas competências 

infocomunicacionais, a qual é expressa a partir das relações entre elas. Como forma de melhor 

visualizá-las (Borges, 2011; Borges & Oliveira, 2011), apresentam-se os seus principais 

componentes e indicadores no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Componentes e Indicadores de Competências Infocomunicacionais 

Competências Componentes 
Indicadores 

O utilizador ... 

Operacionais 

Operar computadores 
e artefatos 
eletrônicos  

Reconhece a representação do sistema comunicada pela interface (ícones, 
pastas, programas etc.)  
Compreende a função de cada ferramenta e seus componentes  
Personaliza as funções de uma ferramenta de acordo com suas necessidades 

Operar um navegador 
na internet 

- Abre sítios eletrônicos com a entrada de uma nova URL  
- Usa os botões do browser adequadamente para retroceder, avançar, abrir 
novos separadores, abrir novas páginas etc.  
- Abre, salva e imprime arquivos em vários formatos  

Operar motores de 
busca de informação 

- Insere termos de busca no campo adequado  
- Executa uma operação de busca  
- Abre os resultados a partir de uma lista  

 

Operar mecanismos 
de comunicação 

- Reconhece mecanismos de comunicação disponíveis através da internet  
- Cria um perfil de utilizador  
- Recebe, abre e envia arquivos anexados  

Operar recursos para 
produção de 
conteúdo 

- Preenche campos adequadamente  
- Submete informações 

Informacionais 

Perceber uma 
necessidade de 
informação 

- Percebe que seu problema é passível de ser solucionado com informação  
- Conhece as principais fontes de informação de acordo com suas necessidades 
(banco de dados, sítios eletrônicos especializados, motores de busca etc.) 

Aceder a informações - Escolhe um sistema de busca adequado ao tipo de informação necessária  
- Traduz a necessidade de informação para uma terminologia de busca  
- Compreende os diferentes formatos de informação  

 
 
Avaliar a informação 

- Compreende e interpreta as informações recuperadas  
- Avalia as informações quanto a aspectos como pertinência, confiabilidade, 
correção e veracidade  
- Verifica as fontes quanto à fidedignidade  
- Diferencia informação factual de opinião  
- Seleciona informação pertinente  

Interrelacionar peças 
de informação 

 

- Compara informações entre si e com o conhecimento prévio  
- Mantém um senso de orientação entre as várias fontes  
- Resume a informação  
- Organiza a informação de forma a recuperá-la para um uso atual e futuro 

 

Criar conteúdo 

- Demonstra capacidade de seleção e reaproveitamento do conteúdo, 
considerando aspectos éticos e legais  
- Cria e disponibiliza produtos informacionais (vídeos, áudios, imagens, textos 
etc.) em ambientes digitais 

Comunicacionais 

 
Estabelecer 
comunicação 

- Compreende e responde as mensagens recebidas  
- Consegue expressar suas ideias  
- Adequa a mensagem e o meio, considerando as características do receptor  
- Propicia que o receptor tenha oportunidade de resposta 

 
Criar laços sociais 

- Participa em redes e comunidades virtuais de acordo com seus interesses  
- Compartilha informações, vivências, experiências (em redes sociais online, 
wikis, blogs, fóruns etc.) 

Construir 
conhecimento em 
colaboração 

- Mobiliza as redes sociais para conseguir ajuda quando precisa  
- Consegue trabalhar em cooperação via Rede  
- Contribui com seu próprio conhecimento  
- Argumenta e defende opiniões 

 
Avaliar a 
comunicação 

- Discrimina mensagens indesejáveis, como spams e vírus  
- Julga questões de privacidade e segurança antes de disponibilizar 
informações  
- Compreende as consequências de uma publicação online  
- Considera aspectos legais e éticos da comunicação  
- Avalia a própria comunicação 

Fonte: extraído de Borges; Oliveira (2011, pp. 319–320). 
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A articulação dessas competências pode ser assim compreendida:  

a) as competências operacionais associam-se ao manuseio das tecnologias 

(hardwares, softwares, aplicativos) e ambientes e mídias digitais; 

b)  as competências informacionais estão relacionadas com a capacidade de lidar 

com os conteúdos (gestão e produção de conteúdo); e  

c) as competências comunicacionais referem-se ao ato comunicativo, interações 

entre um emissor e um receptor (interagir, trocar informações, postar, 

comentar). (Borges, 2014). 

Em momento posterior, Borges, para além da discussão conceitual em que se envolveu 

na investigação de 2011, justifica a escolha feita dizendo que: 

 

O argumento de partida para tratar das competências infocomunicacionais é que a 
participação nos processos sociais contemporâneos está cada vez mais amparada na 
capacidade de valer-se dos recursos de informação e comunicação disponíveis. Assim, não 
há de se perder de vista que a argumentação em torno do desenvolvimento dessas 
competências tem como objetivo a formação de pessoas capazes a fazer intervenções 
informadas e críticas naqueles processos que lhe interessam (Borges & García-Quismond, 
2015, p. 2) 

 

Deve-se destacar que as competências infocomunicacionais são aludidas, a princípio, 

como competências infocomunicacionais em ambientes digitais (Borges, 2011; Borges & 

Oliveira, 2011). Entretanto, Borges30 (2011) já conjecturava que a denominação digital para 

as competências infocomunicacionais, poderia, posteriormente, cair em desuso, devido à 

geração 31  utilizadora estar num espaço com tecnologias naturalmente comuns a ela, o 

ambiente digital. 

Baseando-se nessa percepção de Borges (2011), optou-se por utilizar, apenas, a 

terminologia Competência (as) Infocomunicacional (is), considerando que a sua natureza já 

contempla o ambiente digitial. 

                                                           
30 “Num futuro próximo o qualificativo ‘digital’ poderá perder a razão de uso, uma vez que é uma distinção que faz mais sentido para aqueles 

que viveram uma experiência pré-digital. Os nativos digitais não utilizam tal terminologia já que foi a única que vivenciaram” (Borges, 2011, 

p. 144). 
31 “o conceito de geração engloba indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico que irá determinar 

seu comportamento, causando um impacto direto na evolução da sociedade” (Krzyk & Kunst, 2012, citado por Pheula & Sousa, 2016, p. 55). 
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2.3 Consumos digitais das novas gerações 

 

A respeito da geração que nasceu em meio ao desenvolvimento e inovações 

tecnológicas (tecnologia e comunicação), Prensky (2001) denomina-os de nativos digitais por 

terem “crescido com tecnologias como jogos de computador, e-mail, internet, celulares e 

mensagens instantâneas concederia aos jovens uma série de características que os tornaria 

únicos e diferentes de todas as gerações anteriores” (Traduzido por Fábio, 2017, p. 2). Os 

nascidos anteriormente a esse desenvolvimento tecnológico foram chamados de imigrantes 

digitais (Prensky cunhou os termos nativos digitais32 e imigrantes digitais).  

O nativo digital, afirmou, “seria habilidoso com as novas tecnologias, realizaria muitas 

tarefas ao mesmo tempo, estaria acostumado a receber muita informação rapidamente e se 

beneficiaria do uso de tecnologia digital em seu aprendizado”. A ideia de Prensky33, ao ser 

apresentada e divulgada, 

 

teve enorme influência, apesar de não ser baseado em pesquisas, mas sim em observações 
subjetivas. O nome com forte apelo publicitário contribuiu para que o conceito de nativos 
digitais fosse replicado, inclusive em artigos jornalísticos. Com o tempo, outros nomes 
chamativos para ideias similares surgiram, como ‘homo zappiens’, que brinca com o termo 
‘zapear’, ‘geração net’, ‘geração i’, ‘geração Google’ ou ‘geração app’. (Traduzido por Fábio, 
2017)(Kirschner & Bruyckere, 2017). 

 

Vale aludir que Prensky (2001), ao enunciar o surgimento de uma geração com alta 

performance no manuseio e habilidades no trato com as tecnologias, redes e seus derivados, 

e com “características que os tornaria únicos e diferentes de todas as gerações anteriores” 

(Traduzido por Fábio, 2017, p. 1), não confirmou sua proposição. Estudos mais recentes 

questionam a metodologia por ele adotada, assim como ponderam sobre a não constatação 

científica da supremacia aludida aos nativos digitais sobre os imigrantes digitais. Além disso, 

“Mais de uma década e meia depois, no entanto, muitos pesquisadores em educação buscam 

desfazê-lo”. (Traduzido por Fábio, 2017, p.2)(Kirschner & Bruyckere, 2017). 

Embora sejam questionáveis os reflexos dos argumentos de Prensky (2001) sobre os 

nativos digitais, é fato que as tecnologias fazem parte do seu dia a dia e de suas relações 

                                                           
32 Essa afirmação tem sido questionada: “Segundo o editorial da revista Nature (...) o consenso aplicado hoje é de que a primeira geração 

de nativos digitais teria nascido entre 1980 e 1984. (Fábio, 2017, p. 2). 
33 Ele pode ser lido também como uma defesa da ideia essencial de seus negócios: Prensky havia trabalhado com educação, mas fundou a 

empresa games2train (http://marcprensky.com/marcs-resume-cv/), que já existia na época em que publicou o texto e elaborava jogos para 

treinamento corporativo (Fábio, 2017, p. 2). 
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sociais, comunicacionais e informacionais, como: buscas, comunicações, downloads e 

partilhas. Os aspectos que envolvem informação e competências infocomunicacionais 

continuam a ser controversos, pois 

 

Um relatório comissionado34 pelo Comitê Britânico sobre Sistemas de Informação, publicado 
em 2007 e citado pelo trabalho buscou entender se a nova geração exigiria alterações em 
sistemas de buscas de bibliotecas. A conclusão foi de que a forte presença de tecnologia nas 
vidas dos jovens da ‘geração Google’ não resultou em capacidade maior de buscar informação, 
absorvê-la ou avaliar sua qualidade, seja no que diz respeito a ‘relevância, acuidade ou 
autoridade’ (Traduzido por Fábio, 2017, p. 3). 

 

Essa geração nasceu imersa em tecnologias e ambientes digitais e “seu 

comportamento [é] estimulado na velocidade com que chegam as informações. Com todo e 

qualquer tipo de informação ao seu alcance, o grande desafio destes jovens é conseguir 

filtrar aquilo que lhes é útil” (Pheula & Souza, 2016, p. 60).  

Essa percepção, juntamente com as informações do relatório comissionado pelo 

comitê britânico, acima aludido, chama a atenção dos comportamentos dessa geração 

digital, que não apresentam alterações significativas em suas habilidades de interagir com 

os sistemas de informações, contrariando a tese defendida por Prensky sobre os nativos 

digitais. 

Para além dessas questões, é no espaço digital e de cultura participativa35, atribuído 

por Jenkins, que tem impulsionado a interação, colaboração e partilha dos objetos digitais 

de diversas formas, como: edição colaborativa, uso, reuso, reedição, remix, debates e/ou 

trabalho em equipes. Essas formas requerem do utilizador “novas competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para que possam participar da sociedade e 

contribuir com ela” (Wilson et al., 2013, p. 138). Isto porque, há uma percepção, do ponto 

de vista empírico, de liberdade irrestrita na web, visão que não se coaduna com os limites 

legais existentes sobre a matéria. 

A partir de um olhar alargado sobre as implicações éticas e legais de ações dos 

utilizadores nos usos que fazem dos objetos digitais disponíveis na web, quando associados 

                                                           
34 https://pdfs.semanticscholar.org/543a/c6445904fe7267bf5ee3cb76ed5f6db6e0f4.pdf 
35 A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. 
Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, pode-se agora considerá-los como 
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que ninguém entende por completo. Nem todos os participantes são 
criados iguais. Corporações – e mesmo indivíduos dentro das corporações da mídia – ainda exercem maior poder do que qualquer 
consumidor individual, ou mesmo um conjunto de consumidores. Alguns consumidores têm mais habilidades para participar dessa cultura 
emergente do que outros (Jenkins, 2013). 
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à competência particular (ética e de DA), permite-se a apropriação legal dos recursos 

gerados e disponíveis nesse ambiente digital, que é a mais-valia da sociedade da informação. 

Para tanto, entende-se que seja de todo prudente fazer algumas ilações sobre a Ética 

enquanto disciplina filosófica, acadêmica e, particularmente, como filosofia da ética da 

informação.  

 

2.4 A construção da Competência Ética e de Direito de Autor em diálogo com a ética 

 

Os certames sobre ética dão-se a partir da antiguidade, chegando à 

contemporaneidade envolta por tensões e especulações ligadas à possibilidade de um novo 

paradigma ético. Entretanto, esse despertar para a ética é historicamente marcado pelas 

visões dos filósofos que a estudam a partir dos seus contextos históricos e sociais. 

A despeito dos conceitos envolvidos na ética, Farias, Bassalo e Ferreira (2006) 

sinalizam que é sempre oportuno recorrer à semântica de um termo quando este se mostrar 

especulativo. A concepção do termo ética advém 

 

do vocábulo grego ethos, que significa costume, como, de resto, também o termo latino, 
mores. Contudo, não se deve entender costume como sunetheia, isto é, um mero hábito 
qualquer contraído pelos indivíduos em sua vida privada. Costume deve ser entendido, 
precipuamente, como morada, em que o anthropos não só habita, mas se constitui como tal. 
Daí porque, para o grego, não havia distinção entre ética e política, uma vez que esta vem de 
pólis, cidade-estado (leia-se, hoje, sociedade), na qual se forjava, quando justa e plenamente 
integrada, o autêntico cidadão. (R. F. Farias, Bassalo, & Ferreira, 2006, p. 11).  

 

A partir desse entendimento, sabe-se que houve rupturas do ideal grego em 

decorrência das circunstâncias de “desagregação social e de conflito de interesses entre os 

próprios cidadãos” (R. F. Farias et al., 2006, p. 11), devido à apropriação indevida de espólio 

de guerras e exercício do poder em proveito próprio. Tal fato ocasionou no século V a.C “a 

célebre distinção entre physis (natureza) e nomos (lei), e a liberar esta como objeto de 

investigação por se tornar suspeita, em relação a sua legitimidade, porquanto instituída pelos 

homens, enquanto seres falíveis, e não mais considerada sagrada e emanada dos deuses.” (R. 

F. Farias et al., 2006, p. 11). 

Nesse período inicial, quando as relações e demarcações do comportamento se 

davam, a priori, a partir das ideações acerca da origem de sua existência, o filósofo Sócrates 
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(470 a.C.-399 a.C) inaugurou uma nova forma de ver o mundo ao se distanciar das questões 

cosmológicas (origem do universo) e ao levar o seu discurso ao campo antropológico, numa 

investigação ética-moral “a respeito das virtudes a serem cultivadas pelos cidadãos” (R. F. 

Farias et al., 2006, p. 12). Socrátes conduziu o cidadão a pensar a sua condição limitada, haja 

vista que o filósofo “mostrava ‘por refutação’ que o interlocutor não sabia o que dizia saber.” 

(Ghiraldelli Jr, 2018, p. 37). 

Todavia, 

 

Com a derrocada do Império romano e com a abertura da era medieval-cristã, a ética não pôde 
mais coincidir com a política, isto é, com a vida social, enfim, com o costume (a menos que se 
conceda que a vontade do ser ético pudesse estar, paradoxalmente, submetida à vontade de 
Deus, excogitada somente pelos teólogos, pelas autoridades eclesiásticas, segundo a qual o rei 
deveria reinar, a nobreza ter privilégios e a plebe obedecer cegamente), (R. F. Farias et al., 
2006, p. 13). 

 

A subserviência desse período, modelada de um lado pelo poder do regime feudal e 

do outro pelo cristianismo, criou um ambiente inóspito ao exercício da ética: 

 

Daí, o surgimento da moralidade, entendida, a diferença da eticidade, como um conjunto de 
prescrições, codificadas ou não, imposto do exterior para o interior das consciências, quer pela 
família, quer pela igreja, como forma de remediar os males numa tentativa de salvação 
individual, uma vez que o dilaceramento do tecido social não mais permitiu o acolhimento da 
inserção espontânea da eticidade, entendida como o exercício e a integração plena da vida 
social (R. F. Farias et al., 2006, p. 13). 

 

Tais acepções foram o contributo daquele contexto (feudal e cristão) para o 

despotismo na Europa, e que só serão alterados pelo iluminismo. 

É nesse ambiente de inquietação do espírito, proporcionado pelo movimento das 

luzes, “que a reflexão sobre a ética atinge seu paroxismo” (R. F. Farias et al., 2006, p. 13) com 

Kant (séc. XVIII). Kant defende a ética da consciência, que parte do individual para o social com 

tendência ao princípio da norma universal. 

Posteriormente, os aspectos da ética foram debatidos por filósofos, como: Hegel, 

Marx, Heidegger (para os três, a sociedade seria capaz de obter a ética por intermédio de um 

convívio social equilibrado), Paul Sartre (traz a ideia da responsabilidade de escolha), 

Habermas, e Paul Ricoer (faz referência à necessidade de se distinguir entre ética e moral).(R. 

F. Farias et al., 2006). 
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Capurro (2017, pp. 49-50) clarifica essa dualidade quando imerge sobre a ética 

enquanto disciplina filosófica e assevera que: 

 

surge no contexto da filosofia prática (philosophia praktiké) aristotélica que inclui a ética 
(ethiké) como reflexão sobre a formação do caráter individual (ethos), a economia 
(oikonomiké), ou seja, tudo relacionado com a reflexão sobre as regras do bem viver (eu zen) 
na família (oikos), e a política (politiké), como reflexão sobre as regras que constituem a cidade-
estado (polis). Na evolução posterior, o termo ‘ética’ foi e continua a ser utilizado 
ambiguamente na vida cotidiana tanto para os próprios costumes (ethos) quanto para a 
reflexão cotidiana ou sistemática sobre eles; enquanto no contexto acadêmico atualmente se 
entende por ética uma reflexão crítica sobre as regras e costumes vigentes nas sociedades, 
isto é, uma fundamentação, ou melhor, seguindo o pensamento de Michel Foucault, uma 
problematização da moral vigente no sentido de formas possíveis de se autoconceberem como 
sujeito na sociedade36. A distinção entre ética e moral nos permite, em ambos os casos, não 
apenas uma atitude crítica sobre a moral vigente. A ética como reflexão histórica, sistemática 
e metódica tem seu lugar principalmente na universidade e centros de investigação, assim 
como em outros centros educacionais. 

 

Essa incursão conceitual sobre a ética será conduzida para o contexto da SI, cujas 

características centrais baseiam-se na informação e nas TIC. Em sua essência hodierna, a 

vinculação das relações sociais predominantemente elaboradas, conduzidas e socializadas nos 

aparatos tecnológicos proporcionaram maior abertura e acesso à informação e/ou aos 

conteúdos informacionais disponibilizados em rede. Em contrapartida, emergem algumas 

questões de ordem social que envolvem as práticas e consumos da informação nesses meios. 

A questão que se impõe recai sobre se os comportamentos éticos e morais que fazem 

a mediação das condutas dos atores sociais, neste caso, os utilizadores, na apropriação e 

consumo da informação nos espaços digitais potenciados pela convergência das mídias. Daí 

decorre o fato de as distinções entre ética e moral se mostrarem particularmente importantes, 

pois norteiam os comportamentos e possíveis análises da atuação desses utilizadores em suas 

práticas informacionais. 

Para tanto, vale reafirmar que a ética, enquanto disciplina teórica e filosófica, 

problematiza e investiga a moral social e coletiva, assim como as reflexões dela resultantes 

podem ser direcionadas, também, às abordagens particulares, como a ética da informação. 

Portanto, a ética da informação é entendinda por Capurro “como uma reflexão crítica sobre 

                                                           
36 Ver M. Foucault: Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. (1999). Online: http://foucault.info/documents/parrhesia; M. 
Foucault: Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault. Ed. By L. H. Martin, H. Gutman, P. H. Hutton. The University of 
Massachusetts Press (1988). (Capurro, 2017). 
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as normas e valores vigentes nas sociedades da informação e conhecimento.” (Capurro, 2017, 

p.57). 

Complementando Capurro, Gómez esclarece que 

 

Entender quais as normas, motivações ou efeitos de caráter moral, no domínio da informação, 
requer, no ponto de partida, lidar com questões que precedem e condicionam a indagação 
ética, e dizem respeito às pressuposições ontológicas e epistemológicas acerca do que 

concebemos como informação e como comportamentos ou ações de informação. (Gomez, 
2017, p. 148). 

 

Ademais, Gómez (2010, pp. 148-149) alude que: 

 

Outras questões preliminares à abordagem ética, resultam da consideração da informação 
como insumo ou produto do conhecimento; associada a um princípio epistêmico, seria da 
ordem exclusiva da razão e ficaria sujeita a avaliações veritativas, mas não a motivações, 
preferências, escolhas ou avaliações morais. 

 

Nesse perquirir sobre a ética da informação, entende-se que caberá a ela refletir sobre 

as questões demandadas pelo fenômeno da informação na SI. Então, uma ética da informação 

 

Diz respeito aos dilemas deônticos ou conflitos morais que surgem na interação entre os seres 
humanos e as tecnologias e sistemas de comunicação e de informação a fim de refletir e, 
sobretudo disciplinar a criação, a organização e o uso da informação [itálico nosso]. (Freire, 
2010, p. 7). 

 

É, de fato, esse uso ético e moral da informação que se tem objetivado ao dar um 

corpus que sustente e permita a visualização de respostas nesse examinar do uso ético da 

informação, coordenado por um conjunto de regras morais que se baseia em normativas 

legais. A dicotomia entre ética e moral fundamenta-se em elementos essenciais, como a ação 

virtuosa daquela e o conjunto de normas que regulam a convivência humana desta.  

Ao traçar relações entre ética e moral para e na SI, há de se conjecturar as 

possibilidades que decorrem dos usos das TIC e dos ambientes digitais. Nesse caminho, 

Capurro (2009), ao ser indagado sobre “¿Qué función tienen las nuevas tecnologías en la 

construcción de una ética de la información global o local?”, posiciona-se sobre a atualidade de 

se refletir sobre a matéria no contexto das TIC, considerando os auspícios da ética da 

informação e da impropriedade de não se diferenciar conceitualmente a ética da moral. 
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Las nuevas tecnologías son, por así decirlo, la materia en la que está enfocada en la actualidad 
la reflexión ética bajo el título de ética de la información. Es importante indicar la diferencia 
entre ética y moral, ya que son términos que se suelen utilizar como sinónimos, siendo así que 
la moral, entendida como el conjunto de normas de relación humanas vigentes implícita o 
explícitamente en una sociedad, la moral de ‘usanza’, es el objeto de investigación de la ética 
entendida como teoría de la moral o como filosofía moral. Confundir la ética con la moral es 
como confundir la economía con las ciencias económicas o la salud humana con la medicina. 
En este sentido, el hablar de la construcción de una ética de la información global o local se 
refiere a construir estructuras y procesos institucionales que permitan una reflexión cuyo fin 
no es primariamente el producir una nueva moral, sino más bien ser catalizador de la 
problematización de normas morales y/o legales vigentes, que a menudo son entendidas como 
obvias mientras no entren en crisis debido a nuevas situaciones, como es el caso de las normas 
de comunicación frente a las nuevas tecnologías. No puede existir entonces un ‘código de 
ética’, existen ‘códigos de moral’. Estos explicitan en parte la moral de ‘usanza’, o sea, las 
normas vividas ‘de facto’ en una sociedad, las cuales pueden pasar a ser parte del derecho 
positivo cuando se universalizan en una ley o norma abstracta. (Capurro, 2009). 

 

Dentre as possíveis situações-problema que podem decorrer dessa fluidez digital, 

elege-se o acesso aos bens culturais, como as obras intelectuais, que estão protegidas por leis 

ou não, e que se encontram disponibilizadas em rede (com ou sem anuência do autor/criador), 

mas que envolvem o direito de autor (propriedade intelectual), materializado em 

instrumentos jurídicos (moral) que dão proteção às obras. “São obras intelectuais protegidas 

as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível 

ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” (art. 7º da LDA brasileira) (Brasil, 2017). 

(A respeito do DA, confira Capítulo I). 

Diante da descrição desse cenário, têm-se dois pontos de tensão: a discussão que 

envolve as normativas do DA (tendo como base as convenções de cunho universal, sendo a 

Convenção de Berna a norteadora e regente dos princípios autorais, comuns às nações) e o 

acesso aos bens culturais pelos utilizadores. 

Na perspectiva de travar um diálogo entre essas questões nevrálgicas e a ética da 

informação, ter-se-ão como ponto de partida os teóricos da filosofia da ética da informação 

Rafael Capurro e Luciano Floridi. Cada um, com suas abordagens, poderá contribuir para o 

desvelar dos usos e apropriações que os utilizadores fazem dos objetos digitais. 

As abordagens de Capurro e Floridi poderão acolher os pressupostos para a proposta 

da competência ética e de direito de autor, pois agregam os conceitos envolvidos na ética, 

como: os valores de ordem moral, que reúnem o corpus normativo de leis, diretivas, códigos, 

normas técnicas de documentação e informação (que abrigam as orientações do uso legal e 

consentido de obras/objetos digitais que estejam disponibilizados de forma livre e/ou 
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organizados em repositórios) no espaço web; e as percepções éticas de quem faz uso e 

apropriação desses objetos digitais a partir do contexto cultural, infosfera. 

Com base nesses pressupostos, a competência ética e de direito de autor deverá ser 

parte do cotidiano dos utilizadores nos acessos e partilhas que fazem dos objetos digitais. Para 

tanto, busca-se debater a mobilização dessas competências tendo como pontos de partida a 

ética, a moral e o DA. 

 

2.5 Competência ética e de direito de autor (DA): uma proposição em construção37 

 

Estando a competência infocomunicacional imbricada pela forma de desenvolver o 

uso, aprendizado, responsabilidade social e ética da informação, surge a necessidade de 

percebê-la no contexto de um quadro ético e legal, como o direito de autor. Contudo, é 

oportuno referir que os aspetos de ordem legal não se aportam com objetivos punitivos e 

legalistas, mas advêm da proposição de que a construção de um utilizador competente nos 

usos, manipulações e partilhas dos objetos digitais envolve pontos de vista éticos e de DA. 

Para além desses olhares, observa-se nas conceituações das competências 

informacionais e/ou competências infocomunicacionais o chamado para o uso ético da 

informação. Todavia, tem-se ressentido de referências que sinalizem quais critérios ou 

indicadores poderiam ser utilizados como marcadores de um uso ético da informação a 

partir dos usos e reusos dos objetos digitais e/ou conteúdos digitais disponibilizados e 

acessíveis no ciberespaço, por intermédio de um quadro legal (Direito Autoral). Nessa 

perspectiva, os critérios verificados não se mostram objetivados para tal intento (Ética e DA). 

Na procura de um uso ético e autoral da informação, observa-se, portanto, que a 

ética perpassa as diversas tipologias de competências analisadas. Entretanto, na tentativa 

de revelar esse ético associado à propriedade intelectual, DA, e marcadamente nomeado no 

decurso conceptual da Competência Informacional, foram analisadas e explicitadas, 

particularmente, as instituições e organismos que representam a área e marcam tendências 

no cenário da informação e educação. São elas: a American Library Associaton (ALA), por 

                                                           
37 Este subcapítulo retoma texto comunicado no V Congresso Literacia, Media e Cidadania, 2019. 
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intermédio da Divisão38 Association of College & Research Libraries (ACRL), e a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

As perspectivas levantadas nos aspectos citados (ética e DA) foram organizados de 

forma individual e, após, são tecidos os devidos relacionamentos: 

 

a) ACRL 

 

A ACRL é a maior divisão da ALA e visa atender às necessidades de informação da 

comunidade de ensino superior. No ano de 2000 lançou o documento Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education, “estabelecendo diretrizes para a competência 

informacional no ensino superior nos EUA” (Melo & Araújo, 2007, p. 194). É considerada uma 

referência por definir as habilidades a serem requeridas dos utilizadores e manter o 

estabelecido pela ALA, a partir da definição conceptual do termo competência 

informacional39, que define: 

 

Para ser competente em informação (information literate), uma pessoa deve ser capaz de 
reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar 
e usar efetivamente a informação. [...] Resumindo, as pessoas competentes em informação 
são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, pois sabem como o 
conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo que outras 
pessoas aprendam a partir dela (Dudziak, 2012, p. 26). 
 

Entretanto, esse documento, datado de 2000, foi criticado por sua rigidez, pelo 

“caráter tecnicista, positivista ou pouco dinâmico dos Standards” (Bezerra & Doyle, 2017, 

para. 1o "O caráter..."). 

Em 2015, com o objetivo de atualizá-lo, a ACRL lançou uma nova versão denominada 

Framework for Information Literacy for Higher Education, trazendo 

 

 

                                                           
38 A ALA foi“Fundada em 06 de outubro de 1876, durante a Exposição do Centenário, na Filadélfia, a ALA tem como missão proporcionar o 
desenvolvimento, promoção e melhoria da biblioteca e serviços de informação e da profissão de bibliotecário, a fim de melhorar a 
aprendizagem e garantir o acesso à informação para todos. [A] ALA é composta por onze associações internas, com responsabilidade de 
proporcionar educação continuada, prêmios, bolsas de estudo, eventos científicos e estimular redes de colaboração e partilha. Cada divisão 
ocupa-se com temáticas, especialidades e funções distintas. (Furtado, 2012). 
39 Este conceito, inicialmente, lançado pela ALA foi um marco e tendência na CI. Decorridos três (03) décadas a competência Informacional 
passou por fases que compreenderam: definição e construção do conceito, desenvolvimento de programas, institucionalização, avaliação e 
implementação de programas. (Melo & Araújo, 2007). 
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um novo olhar, mais crítico e flexível, a respeito do atual ecossistema de informação, 
destacando as rápidas mudanças no ambiente educacional e sublinhando a responsabilidade 
que estudantes, professores e bibliotecários devem assumir em um mundo informacional 
cada vez mais dinâmico e diverso. (Bezerra & Doyle, 2017, para.5o “A Association”). 

 

A perspectiva desses novos olhares é de que 

 

O Framework oferecido aqui é intencionalmente chamado de quadro porque é baseado em 
um conjunto de conceitos básicos interligados, com opções flexíveis de implementação, em 
vez de um conjunto de padrões ou resultados de aprendizagem, ou qualquer enumeração 
prescritiva de habilidades (Bezerra & Doyle, 2017, para. 3o "Considerando as críticas"). 

 

Para Bezerra e Doyle (2017), essa nova perspectiva construtivista, a partir da 

construção social da informação, afasta-se daquela visão tecnicista atrelada apenas às 

habilidades tradicionais da competência em informação (localização, avaliação e uso eficaz da 

informação). Por assim ser, esse novo olhar representa a competência em informação como 

um conjunto de 

 

[...] habilidades integradas que compreende a descoberta reflexiva da informação, o 
entendimento da maneira com que a informação é produzida e valorizada e o uso da 
informação para a criação de novos conhecimentos e para a participação ética em 
comunidades de aprendizagem (Bezerra & Doyle, 2017, para. 3o "Considerando as críticas")40. 

 

A estrutura do Framework é apresentada em seis (6) quadros organizados 

alfabeticamente, sem, contudo, haver uma imposição à ordem com que serão 

implementados. Tais estruturas são distintas e possuidoras de um “conceito central” ou 

“Threshold concepts” 41 , a saber: A autoridade é construída e contextual, A criação da 

informação como processo, A informação tem valor, A pesquisa como investigação, A 

academia como conversa e A busca como exploração estratégica (ACRL, 2015, traduzido por 

Bezerra & Doyle, 2017). 

                                                           
40 Traduzido do original “Information literacy is the set of integrated abilities encompassing the reflective discovery of information, the 

understanding of how information is produced and valued, and the use of information in creating new knowledge and participating ethically 

in communities of learning” (ALA, 2015, p. 3). 
41  Threshold concepts are core or foundational concepts that, once grasped by the learner, create new perspectives and ways of 
understanding a discipline or challenging knowledge domain. Such concepts produce transformation within the learner; without them, the 
learner does not acquire expertise in that field of knowledge. Threshold concepts can be thought of as portals through which the learner 
must pass in order to develop new perspectives and wider understanding. (ALA, 2015). 
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Dentre esses seis quadros, destacam-se, particularmente, os de: A autoridade é 

construída e contextual e A informação tem valor, por associarem e declararem 

nominalmente a ética às situações de Propriedade Intelectual, Direito de Autor e Plágio. 

Da visibilidade dada à ética nesse documento norteador, Bezerra e Doyle concluem que: 

 

as menções e recomendações contidas no Framework mostram estar alinhadas com o que 
vem sido trabalhado pelos dois principais filósofos da ética em informação de nosso campo. 
Ao propor um olhar para um contexto/infoesfera mais global, ou para particularidades 
culturais e para a posição dialética de consumidor/produtor de informação, o documento 
corrobora o entendimento de que a ética perpassa toda a atuação informacional de sujeitos 
em suas comunidades de aprendizagem (Bezerra & Doyle, 2017, para.1o “Ainda nessa 
direção”). 

 

b) Unesco 

 

O uso ético da informação para a Unesco “inclui todas as práticas positivas que 

garantem o uso correto da informação.” (Grizzle et al., 2016, p. 46). Define, ainda, que as 

práticas informacionais justas “são essenciais e promovem ações positivas para proteger a 

segurança e a privacidade do indivíduo”. Essa preocupação encontra-se expressa no capítulo 

I Uso ético da mídia e informação. 

A matriz conceitual proposta na Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) está 

organizada em quatro círculos, os quais representam as seguintes competências: Fontes de 

informação, Finalidades, Compreensão e Processo e Prática. 

Os aspectos éticos aparecem de forma transversal em alguns círculos dessas 

competências, aludindo, inclusive, a necessidade de se trabalhá-las. Ademais, no terceiro e 

quarto círculos, denominados Compreensão e Processo e Prática, são visualizados os aspectos 

éticos. 

O terceiro círculo Compreensão “refere-se ao conhecimento básico que todos os 

cidadãos devem ter sobre operações, funções, natureza e padrões profissionais e éticos 

estabelecidos de todas as formas de mídia e outros provedores” (Grizzle et al., 2016, para. 

47). Cabe ao círculo posterior, e último, dar o aporte para o desenvolvimento dessas 

competências aos cidadãos. 

Esse documento aponta três (03) benefícios que as políticas da AMI trariam: 

1) maior participação dos cidadãos na sociedade; 
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2) benefícios para os governos nas áreas de economia, saúde, governança e 

educação; 

3) melhor qualidade de mídias e provedores de informação. 

 

No que respeita à proteção dos direitos autorais, a Unesco afirma que  

 

está comprometida em todos os campos criativos, intelectuais e culturais. Deve existir um 
reconhecimento total de que os direitos autorais são essenciais para intensificar a 
criatividade individual para o avanço das expressões culturais e do conhecimento, bem como 
para a promoção da diversidade cultural. (Grizzle & et al., 2016). 

 

As discursivas apresentadas por essas instituição e organismo internacional, além da 

autora base desta investigação, permitem visualizar que os aspectos éticos aparecem de 

forma global nas competências (AMI, Competência Informacional, Competência 

Infocomunicacional) e, de maneira mais específica, pontuam a ética em conjunto com a 

propriedade intelectual, DA (ACRL, Unesco, Borges).  

Há ainda situações para além das atribuídas sobre as competências informacionais que 

denotam a percepção das questões de ordem ética. A ética, por ser basilar nas relações, sejam 

sociais, culturais e materiais, demandam reflexões. 

Os debates sobre a ética da informação serão alicerçados nas abordagens dos teóricos 

Capurro e Floridi. Os diálogos empreendidos pelos autores passam por dois caminhos: 

Capurro constrói uma argumentação em torno do contexto cultural dos povos, a qual 

denomina de ética intercultural; enquanto Floridi gravita em meio ao neologismo infoesfera. 

 

2.5.1 Delineando a Competência Ética e de Direito de Autor (DA)  

 

Nas reflexões aqui apresentadas, para além de se observar os domínios das 

competências infocomunicacionais (operacional, informacional e comunicacional), ter-se-á, 

particularmente, a competência ética e de direito de autor (Baldi & Oliveira, 2014). 

Nesse contexto ambíguo, no ambiente digital, onde existem, de um lado, recursos 

diversos, abundantes e de fácil acesso42, e, do outro, que a manipulação/uso desses objetos 

                                                           
42 A ideia de fácil acesso, neste texto, não se relaciona a inclusão ou exclusão digital (brecha digital). Outrossim, à quantidade de conteúdos 

disponibilizados na rede. 
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digitais precisam ser analisados à luz das legislações vigentes, ainda há a percepção de que, 

embora se tenha liberdades no ciberespaço, tais liberdades encontram-se construídas em 

bases de ordem legal. Bittar (2015, pp. 184–185) evidencia que:  

 

Apesar da intensa sensação, na sociedade contemporânea, de liberdade irrestrita de tráfego 
de informações, caos informacional, de anarquia no controle do uso de direitos, de expansão 
irrestrita das fronteiras digitais e da liberalização do uso de textos, nem os direitos morais do 
autor, nem os direitos patrimoniais do autor são revogados pelas novas dinâmicas da 
economia digital. Portanto, a internet não revogou os direitos autorais. No entanto, há uma 
transformação da cultura, da forma como se lida com esses direitos, sem dúvidas mais 
complexa, e em efetivo problema de controle do uso da informação e de proteção efetiva às 

criações autorais. 
 

De forma complementar, declara-se que o utilizador se reveste de vários sujeitos, cuja 

subjetividade é demarcada de acordo com o papel que ele assume: autor, produtor, agente, 

editor, leitor e consumidor (Antonio, 1998; Araújo, 2018; Corrêa, 2016; Furtado, 2009). Essa 

realidade digital mostra que não é mais suficiente só saber navegar na rede, pois é requerido, 

sobretudo, o conhecimento dos limites e liberdades exigidas nesse ambiente. 

Assim sendo, os aspectos jurídicos envolvidos no uso e reuso dos objetos digitais 

disponibilizados na web, quer sejam de forma gratuita ou sob a égide do direito de autor e 

copyright, carecem de ser conhecidos, bem como as licenças alternativas. Entender esses 

aspectos torna-se uma condição sine qua non para o desenvolvimento de uma consciência 

autoral e de boas práticas na construção cidadã e ética do utilizador. 

Com efeito, é fundamental destacar o que se entende por ética, visto que a ética deve 

ser a base fundante das relações sociais: 

 

A partir dessa perspectiva, o estudo das sociedades da informação e conhecimento é de 
natureza eminentemente ética. Os valores e princípios que estão em jogo em toda sociedade 
humana e a reflexão ética cotidiana sobre eles não se encontram num lugar intrapsíquico 
separado do assim chamado mundo exterior e do diálogo com os outros, mas se expressam 
no jogo de liberdades e opções que vai gerando trocas nos costumes individuais e sociais 
vigentes, o ethos (literalmente, caráter) grego e os mores (costumes) romanos, baseados num 
mundo Compartilhado (Capurro, 2017). 

 

Tais alusões às questões aqui desenvolvidas são corroboradas pelas ações praticadas 

no cotidiano dos utilizadores, como o uso e o reuso, além da escrita científica. São também 

apontadas por Krokoscz (2015) como situações de ordem normativa e ética do não uso de 
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fontes e citações: percepção ou utilização equivocada, ausência de conhecimento normativo, 

má fé, plágio, entre outros. Contudo, Krokoscz (2015, pp. 9–10) chama a atenção para que 

sejam desenvolvidas 

 

estratégias de alfabetização e treinamento autoral que podem fazer parte da vida acadêmica 
desde as etapas educativas mais precoces no âmbito da educação básica, o que tem a ver 
inclusive com o desenvolvimento e cultivo da produção autoral científica como prática criativa 
e subjetiva. Mas, por outro lado, enfatiza-se que a discussão relacionada ao plágio e à autoria 
precisa considerar aspectos mais profundos e importantes, os quais se referem às interações 
existentes entre as ideias de plágio e autoria; as especificidades do texto literário em 
comparação com o texto científico; as características de autoridade e responsabilidade no 
processo autoral, as distinções entre propriedade patrimonial e moral; e as relações entre ética 
(leis morais) e técnica (normas e diretrizes) [grifo nosso]. 

 

A respeito do ensino das competências infocomunicacionais numa educação mais 

precoce, como na educação básica, Kuhlthau43 (2002) apresenta as bases de um programa a 

ser desenvolvido em bibliotecas e focado no uso de recursos informacionais, por intermédio 

das competências infocomunicacionais no ciclo educacional: da educação infantil ao ensino 

fundamental. A referida autora sublinha a importância da elaboração de atividades que 

envolvam biblioteca e escola na construção de um cidadão e futuro utilizador familiarizado 

com as ferramentas e fontes de informação existentes. Esses caminhos são trilhados por meio 

de programas e/ou projetos vocacionados ao desenvolvimento da Competência 

Informacional. Como exemplo, citam-se: 

a) no Brasil, os grupos de pesquisa vinculados às seguintes universidades: 

Universidade Estadual “Júlio Mesquista Filho” (Unesp-Marília), por meio do 

Grupo de Pesquisa em Comportamento e Competência Informacional 

(Coordenado pela professora Helen de Castro Silva Casarin), e Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), por intermédio do Grupo de Estudos em 

Biblioteca Escolar (GEBE), coordenado pela professora Bernadete Campello 

(Pereira & Ounap, 2016, p. 421); 

b) em Portugal, o Projeto eLit.pt objetivou estudar as competências da informação 

em Portugal, sendo considerada “pioneira em Portugal e, mesmo no âmbito 

europeu, é a primeira que assume claramente a matriz teórico-metodológica da 

                                                           
43 “Kuhlthau, uma das pesquisadoras mais destacadas na área de biblioteca escolar e especialmente no movimento de 
competência informacional” (Campello, 2003, p. 32). 
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Ciência da Informação e, em especial, do Comportamento Informacional como 

base de sustentação e guia exploratório introduzindo com nuances novas e 

promissoras o conceito operatório de literacia informacional.” (A.M. Silva, 

Marcial, & Martins, 2016, p. 3). 

São, portanto, as competências infocomunicacionais e competência ética e de direito 

de autor que permitirão aos utilizadores um verdadeiro exercício analítico e crítico em sua 

atuação na web, bem como em seus diferentes contextos (canais formais e informais de 

disponibilização dos objetos digitais). 

Não obstante, essa mobilização do conhecimento jurídico, por intermédio das 

competências, alargarão a percepção ética a partir do conhecimento prévio sobre autoria e 

autor, além da regulação autoral por intermédio de dispositivos legais, Convenções, Leis, 

Tratados (Cf. Capítulo 1). Portanto, torna-se necessário contextualizar os princípios da 

legislação autoral e o uso de forma lícita perante a lei (DA). 

De um ponto de vista pragmático, o Direito nasce para equilibrar as forças ou, ainda, 

usar a força para equilibrar as contradições existentes na sociedade. A esse respeito e dito de 

outra forma: 

 

O Direito, portanto, tem como escopo reger o comportamento humano de determinada 
sociedade. [...]. O Direito é reflexo do contexto social, político e econômico da sociedade na 
qual está inserido. É o espelho do modo de vida das diferentes sociedades e grupos sociais 
existentes. Ele emerge da sociedade para regular as atividades humanas e para que o convívio 
social seja possível. Onde há sociedade o Direito sempre estará presente. A ciência do Direito 
procura tomar como base essa regularidade das ações humanas como um dos objetos de 
análise. (R. Martins & Almeida, 2012, pp. 146–147). 

 

Nessa perspectiva e de forma particularizada, o Direito de Autor (DA) visa por força da 

própria lei estabelecer conceitos e regular as relações entre criador intelectual, produtor, 

intérprete, executor e utilizador. Em contrapartida, tensões são evidenciadas nesse processo, 

porque envolve questões de ordem intelectual, artística, econômica, ética e social. Por isso, o 

DA relaciona-se tanto ao direito de autor como ao direito à cultura e informação. 

De posse desse raciocínio, vê-se que o Direito Autoral (DA) incide diretamente no 

direito do criador e, por consequência, reflete no utilizador de forma direta e indireta, em 

especial no momento em que esse utilizador se apropria do bem cultural produzido e 

exteriorizado por um criador. Por outro lado, ao se discutir a criação, disponibilização e 
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utilização de uma obra no ciberespaço, deve-se ter em conta a existência de um conjunto de 

prerrogativas legais estabelecidas pelo DA. 

Em consonância, o próprio DA estabelece que só haverá proteção da lei se houver a 

obra44. Assim, o DA protegerá as obras originais de criação intelectual nos domínios das artes, 

da música, das ciências e literatura (I. F. Oliveira, 2010). 

Por esse motivo, a disponibilização na web de diversos objetos digitais (obras) não dá 

garantias legais de livre uso e pretensas liberdades aos utilizadores, já que existem 

prerrogativas no DA que correspondem ao uso consentido e legal. Contudo, há caminhos para 

se pensar, discutir e encontrar alternativas dentro de um ordenamento jurídico nesse 

ambiente de natureza distribuída, colaborativa e dinâmica, como é o ciberespaço.  

É importante também destacar as concepções-chave que implicam o acesso e uso 

consciente pelo utilizador, tendo em vista o intermédio da transversalidade da competência 

ética e de Direito de Autor. Para que se dialogue nesse entendimento da legalidade (DA) versus 

acesso livre à informação (objetos digitais), são introduzidos os seguintes conceitos: Obra, 

Autoria, Direito Moral e Direito Patrimonial do autor (vertentes do DA), Direito à reprodução 

através dos Limites e exceções do DA e Domínio Público (Cf. Seção 1.4). 

Os Direitos Morais correspondem às prerrogativas legais que visam à proteção dos 

direitos de autor, como o direito à criação, à paternidade da obra, à integridade da obra, 

modificação e retirada da obra. Então, são juridicamente garantidos os seus direitos de 

natureza pessoal e imprescritível, isto é, “os direitos morais do autor são inalienáveis e 

irrenunciáveis” (Brasil, 2017, p. 7). 

Por sua vez, o Direito Patrimonial relaciona-se à capacidade do autor em se 

autoprover economicamente através de sua criação e de sua liberdade em promover 

parcerias na produção, reprodução e distribuição da obra (livros, arquivos de música, 

imagens, entre outros), no formato, meio e mídias em que preferir. 

A respeito do ambiente, Kelly (2008, traduzido por Caetano, 2016, p. 1) levanta a 

questão sobre a natureza da internet, 

 

A internet é uma copiadora. Ao seu nível mais básico, ela copia cada ação, cada carácter, cada 
pensamento que temos enquanto navegamos por ela. De modo a enviar uma mensagem de 
um canto da Internet para outro, os protocolos de comunicação exigem que a mensagem 
inteira seja copiada por diversas vezes ao longo dos percursos. As empresas de Tecnologia da 

                                                           
44 Entende-se como obra toda criação exteriorizada, resultante do intelecto humano, ou que tenha sofrido uma intervenção humana. 
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Informação ganham montes de dinheiro vendendo equipamentos que facilita esta cópia 
incessável. Cada bit de dados jamais produzido em qualquer computador acaba sempre por 
ser copiado em algum lado. Neste sentido, a economia digital navega por entre um rio de 
cópias. Ao contrário das reproduções fabricadas em massa datadas da era das máquinas, estas 
cópias não são apenas baratas, são grátis. 

 

Embora a internet seja apontada por Kelly como tendo a essência da cópia, em virtude 

de sua estrutura física necessitar da replicagem de bit, tal afirmação não deve conflitar com a 

reprodução do conteúdo de uma obra, sem que isso se constitua em ofensas aos direitos do 

autor. O DA descreve as situações em que a reprodução dispensa o consentimento do autor: 

utilização de “trechos da obra” pelo copista e sem finalidade lucrativa; situação contrária 

somente com a autorização do autor, o que conflita com a pretensa liberdade que o 

ciberespaço proporciona. Para Branco Júnior (2007, p. 65), “pode-se dizer que as limitações 

aos direitos autorais são autorizações legais para o uso de obras de terceiros, protegidas por 

direitos autorais, independentemente de autorização dos detentores de tais direitos”. 

Percebe-se a complexidade e os possíveis relacionamentos do assunto com os 

interesses públicos, de ordem cultural, e com o desenvolvimento da cidadania e construção 

de um indivíduo competente.  

Essa discussão perpassa pela transversalidade da competência ética e de direito de 

autor ao ser apropriada pelos utilizadores na SI, visto que, para ser um sujeito competente, 

deve-se ser dela possuidor. Portanto, 

 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das 
relações interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos temas, a 
fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados na vivência que a escola 
propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores. (Brasil. Secretaria de Educação 
Fundamental, 1997, p. 45). 

 
Tal afirmação impulsiona a aproximação do utilizador da realidade que o circunda: do 

acesso ao uso legal, do ponto de vista jurídico, a partir das possibilidades geradas pelo 

ciberespaço. Entender que esses aspectos do DA podem e devem ser transpostos para o 

universo educacional é um desafio inerente às competências infocomunicacionais e, 

particularmente, à ética e direito de autor no seu uso consciente. Deve-se também esclarecer 

sobre os aspectos definidos em lei e que precisam fazer parte da vida educacional e social, 
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principalmente pelo intermédio das estruturas formais, como universidades, escolas e 

bibliotecas. 

Corrêa ( 2016, p. 930) afirma que: 

 

Os utilizadores, ao fazerem uso de obras intelectuais no ambiente virtual, podem utilizá-las de 
forma lícita ou não, sendo a ilicitude um problema frequente que tem razões sociológicas que 
parcialmente justificam este modo de agir. A realidade é que a Internet tende a ser vista como 
um ambiente sem leis e que qualquer uso das obras lá disponibilizadas é aceito. Ocorre que 
tal afirmativa não é correta e os utilizadores dispõem de certas prerrogativas que garantem o 
uso lícito das obras e que devem ser observadas. 

 

Essa situação do lícito e ilícito faz parte do rol de questões a serem observadas quando 

da discussão e implementação das competências infocomunicacionais e competência ética e 

de direito de autor, as quais envolverão, em termos reais, como já sinalizado por Krokoscz 

(2015, pp. 9-10), “as características de autoridade e responsabilidade no processo autoral; as 

distinções entre propriedade patrimonial e moral; e as relações entre ética (leis morais) e 

técnica (normas e diretrizes).” 

A competência ética e de direito de autor como parte das competências 

infocomunicacionais vêm preencher lacunas no tocante ao uso dos conteúdos 

disponibilizados na web, de forma consciente, pelos utilizadores. Adicionado a isso, urge 

destacar que na proporção que o ciberespaço propicia o acesso às informações e, a partir 

desse acesso, a colaboração em rede, ele não abastece o uso das informações a partir das 

garantias jurídicas. 

Logo, a urgência em se potenciar o empoderamento dos utilizadores a partir dos pré-

requisitos defendidos pela Unesco da Educação midiática ou Educação infocomunicacional 

viabiliza o desenvolvimento das competências particulares (operacionais, informacionais e 

comunicacionais) e da ética e do direito de autor.  

A partir dessas observações, surge a necessidade de se estabelecer uma competência 

específica para lidar com os aspectos estruturantes do DA no ambiente digital, e para 

responder às práticas de acesso, uso e reuso dos objetos digitais pelos utilizadores. Além 

disso, coloca-se como alternativa às lacunas levantadas nos estudos e discussões 

desenvolvidas nas pesquisas no âmbito internacional, conduzidas por Todorova et al. 

(Information professionals and copyright literacy: a multinational study, 2017), no Brasil pela 

Federação Brasileira de Bibliotecários (FEBAB), nas pessoas de Gonzalez e Ferrari (Brasil: 
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situación de las bibliotecas en relación con el derecho de autor, 2016) e Fernández-Molina; 

Guimarães e Moraes (Academic Libraries and Copyright: Do Librarians Really Have the 

Required Knowledge? 2017), e em Portugal a pesquisadora Terra45 (Direitos de autor em 

Portugal: a perspetiva dos profissionais da informação, 2016) que demonstram fragilidades 

dos bibliotecários e gestores, participantes desses estudos, nos conhecimentos das 

particularidades do DA enquanto legislação. 

Nesse sentido, apresenta-se no Quadro 8 a Competência ética e de direito de autor 

ampliada da proposta de Borges (2011). 

                                                           
45 As análises da amostra do país Portugal apresentadas por Terra (2016) fazem parte do Projeto internacional Copyright policies of libraries 

and other cultural institutions. 
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Quadro 8 - Competência ética e de direito de autor 

Competência 
Componentes 

O utilizador sabe ou é capaz 

Indicadores 

O utilizador... 

Ética e de Direito de Autor 

Reconhecer mecanismos nacionais e internacionais 
que regulam e discutem o DA 

Conhece as Convenções internacionais 
Conhece Acordos internacionais 
Conhece Legislações nacionais 

Distinguir sistema de licenciamento 
Conhece o direito de autor 
Conhece as licenças criativas (Copyleft) 

Conhecer a legislação que regula o DA 
Identifica o Direito moral 
Identifica o Direito patrimonial 

Compreender os direitos morais do autor 

Conhece o Direito de personalidade 
Conhece o Direito de nominação 
Conhece o Direito de divulgação 
Conhece o Direito de inédito 
Conhece o Direito integridade 
Conhece o Direito modificação 
Conhece o Direito de retirada e de 
arrependimento 
Conhece o Direito de repúdio 
Conhece o Direito de acesso 

Compreender os direitos patrimoniais do autor 
Conhece o Direito de reprodução 
Conhece o Direito de distribuição 
Conhece o Direito de comunicação ao público 

Identificar a função social do DA 
Distingue o Domínio público 
Distingue Obras órfãs 
Identifica Limites e exceções 

Associar as normas técnicas de documentação com o 
DA 

Reconhece a autoria 
Respeita o autor 
Utiliza as normas de citação 
Utiliza as normas de referência 
Conhece todos os recursos das normas de 
documentação 

Conhecer as licenças criativas; 

Conhece as licenças criativas 
Identifica quando um OD está sob esta licença; 
Utiliza licenças flexíveis/ licenças criativas 
Reusa e compartilha o OD pela mesma licença 

Perceber a relação ética e licenças de uso 
Reconhecer a ética nas ações de apropriação do OD 

Faz download do OD para uso pessoal 
Faz download e compartilha o OD 
Faz reedição do OD para uso pessoal 
Faz reedição e compartilha o OD 
Compartilha o OD de forma ética 
Reconhece e baixa OD autorizado pelo autor 

Fonte: adaptado de Borges (2011) e ampliado pela autora (2019). 

 

Nessa proposta, entende-se a Competência Ética e de Direito de Autor como o 

desenvolvimento de capacidades/literacias que lidam com os aspectos éticos e autorais, a 

partir do DA, nas apropriações (usos e reusos) feitas pelos utilizadores nos objetos digitais 

disponibilizados no ciberespaço.  

Portanto, diz-se que um utilizador é possuidor dessa competência quando: conhece e 

faz uso das leis que regulam o DA (nacional e internacional), utiliza as limitações e exceções 

em prol do acesso à informação, educação e cultura, reconhece e faz download de 

arquivos/ficheiros autorizados pelos autores, faz bom uso das normas de documentação 

reconhecendo-as e associando-as à propriedade intelectual.  
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A competência ética e de Direito de Autor deve possuir as características de autoridade 

e responsabilidade no processo autoral, as distinções entre propriedade patrimonial e moral, 

e as relações entre ética (leis morais) e técnica (normas e diretrizes). 

Em paralelo a essa discussão de base legal autoral, pode-se acrescer a essa 

competência o domínio sobre as licenças flexíveis ou Creative Commons (CC), que viabilizam 

o uso consentido de partes ou totalidade da obra, desde que mantido o mesmo princípio da 

licença. Todavia, é mister lembrar que o princípio da autoria é mantido (direito moral do 

autor). 

Julga-se, portanto, que o empoderamento por meio das competências 

infocomunicacionais e da competência ética e de direito de autor é uma pré-condição para o 

exercício da cidadania. Através dessas competências, permite-se uma atitude proativa e 

emancipatória na aprendizagem, na participação social e cultural (Wilson et al., 2013), 

impactando diretamente no acesso e uso dos recursos das novas mídias.  

Esse pretenso arcabouço jurídico na transversalidade das competências 

infocomunicacionais alargaria a criatividade do utilizador, tendo em vista as prerrogativas da 

lei que permitem a construção de um caminho mais seguro, rumo ao desenvolvimento de sua 

cidadania, ou, ainda, na participação das discussões públicas em torno da exigência de leis que 

melhor dialoguem com o momento social, sem o ilícito, com menos cerceamento da 

criatividade e originalidade do bem cultural, que é a obra, nascida e exteriorizada por um 

criador/autor. 

Esse corpus jurídico, envolvendo ética e DA, mostra-se um campo fecundo, 

controverso - ao envolver utilizadores no uso e reuso de objetos digitais - e, ainda, em 

construção na SI. 

Nessa perspectiva, pretende-se analisar o comportamento infocomunicacional dos 

alunos dos cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da Informação em Portugal, a partir 

dos componentes e indicadores que permitirão aferir a ocorrência ou não das competências 

infocomunicacionais e da competência ética e de direito de autor. 
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CAPÍTULO 3 - CAMINHO METODOLÓGICO E LOCUS DO ESTUDO 
 

A metodologia é um fator determinante na validação científica de uma investigação. 

Por isso, deve conter uma estrutura lógica que descreva e oriente o percurso, assim como a 

definição dos caminhos que serão trilhados pelo pesquisador. Logo, “A especificação da 

metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só 

tempo, às questões como?, com o quê?, onde?, quanto?” (Marconi & Lakatos, 2006, p. 105). 

 

3.1 Método e Natureza da investigação 

 

Entendendo-se que o delineamento e as tomadas de decisões quanto aos aspectos 

metodológicos da pesquisa são determinados pela questão e objetivos da investigação, é que 

a pesquisa em causa assume o cariz misto. 

Devido às particularidades da investigação que envolve o desvelar do comportamento 

a partir dos usos e representações dos sujeitos envolvidos, percebeu-se ser de bom senso 

alargar as percepções sobre as tramas do fenômeno investigado para além de uma única 

abordagem. Do contrário, poderia-se minimizar as análises a partir dos instrumentos de 

pesquisa. Então, a investigação que ora se apresenta reúne características que lhe conferem 

o status de natureza mista (quantitativa e qualitativa). 

Essas abordagens (quantitativa e qualitativa) possuem particularidades que 

isoladamente atendem às especificidades dos paradigmas positivista e interpretativo. 

Contudo, “Em geral, elas são utilizadas com propósitos distintos. A vantagem da integração 

consiste em retirar o melhor de cada uma para responder uma questão específica” (Paranhos, 

Ranulfo; Figueiredo Filho, Dalson B.; Rocha, Enivaldo C.; Silva Júnior, José A.; Freitas, 2016, p. 

389). 

De forma a deixar mais clara a robustez dessa abordagem, Shaffer e Serlin (2004) 

posicionam-se: 
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Os métodos qualitativos e quantitativos são, em última análise, métodos para garantir a 
apresentação de uma amostra adequada. Ambos constituem tentativas para projectar um 
conjunto finito de informação para uma população mais ampla: uma população de indivíduos 
no caso do típico inquérito quantitativo, ou uma colecção de observações na análise 
qualitativa. [...] O objectivo em qualquer análise é adequar a técnica à inferência, a afirmação 
à comprovação. As questões que se colocam a um investigador são sempre: Que questões 
merecem ser levantadas nesta situação? Que dados poderão lançar luz sobre estas questões? 
E que métodos analíticos poderão garantir afirmações, baseadas em dados, sobre aquelas 
questões? Responder a estas questões é uma tarefa que envolve necessariamente uma 
profunda compreensão das potencialidades e limites de uma variedade de técnicas 
quantitativas e qualitativas.  

 

Portanto, a natureza mista reunirá os aspectos qualitativo e quantitativo da pesquisa, 

agregando valor, profundidade e fiabilidade aos resultados obtidos sobre a realidade 

investigada (vindo ao encontro do paradigma aqui assumido). 

Considerando que esta investigação visa analisar o discurso dos Coordenadores e 

Diretores de Cursos sobre a problemática da formação acerca do direito autoral e sobre o 

comportamento infocomunicacional dos alunos, há claramente uma abordagem de natureza 

qualitativa. No entanto, essa perspectiva é complementada pela análise dos usos e 

representações dos alunos, que foi recolhida através de inquérito por questionário, com 

respostas tendencialmente fechadas, mas não só, conduzindo a uma vertente quantitativa. 

Para além desses dois elementos empíricos, a investigação começou com a análise das grelhas 

curriculares dos cursos aos quais estão vinculados os alunos e coordenadores. Essa análise 

permitiu compreender a presença da problemática do direito de autor e questões éticas na 

formação formal dos alunos, aos quais foi solicitada a participação nesta investigação. 

Esse processo dialético, que parte do quantitativo-qualitativo (análise dos currículos e 

conteúdos das disciplinas/unidades curriculares), considera uma abordagem qualitativa 

(inquéritos por entrevista), passa pelo quantitativo (inquéritos por questionário aos alunos) e 

configura-se como um meio de chegar a uma análise mais aprofundada do contexto em 

estudo. 

Sendo assim, a natureza mista da investigação viabiliza um caráter mais rico e que 

permite o aprofundar interpretativo dos resultados. A pesquisa propõe-se a investigar e a 

discutir aspectos de ordem social, educacional e tecnológica a partir da análise e compreensão 

dos comportamentos infocomunicacionais dos alunos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação dos países Brasil e Portugal. 
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A convergência dessas abordagens, quando respeitadas as suas particularidades, 

favorecerão o desvelar sob diferentes perspectivas do fenômeno estudado. Dito de outra 

forma, têm-se, aqui as motivações para a adoção dessa abordagem, firmando-se no fenômeno 

que está sendo investigado a partir da integração/combinação de técnicas de survey 

(inquérito por questionário online autoadministrado), inquérito por entrevista (guião de 

entrevista), análise documental e corpus teórico. 

 

3.2 Locus e Sujeitos de Investigação  

 

A tomada de decisão para o locus desta pesquisa em ambiente universitário e na área 

da Biblioteconomia e Ciência da Informação decorre do fato de a pesquisadora atuar em 

Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) e de ser docente do curso de Biblioteconomia, 

além de ser doutoranda do Programa Doutoral em Multimédia em Educação, da Universidade 

de Aveiro/Portugal. Logo, assume-se a investigação às demais IFES que possuem o referido 

curso (área científica) no Brasil e em Portugal. 

Portanto, esta investigação tem como sujeitos participantes os alunos de 24 (vinte e 

quatro) universidades federais brasileira (Quadro 9) e 02 (duas) universidades públicas 

portuguesas (Quadro 10): 

a) Alunos dos primeiros e últimos anos dos cursos de Biblioteconomia das 

universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das universidades públicas de 

Portugal; 

b) Coordenadores e Diretores dos cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da 

Informação em Portugal. 
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Quadro 9 - Locus da pesquisa no Brasil 

Região Universidade 

Nordeste 

Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal da Paraíba 

Universidade Federal de Alagoas 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Federal do Ceará 

Universidade Federal do Cariri 

Universidade Federal do Maranhão 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Universidade Federal de Sergipe 

Norte 

Universidade Federal do Amazonas 

Universidade Federal do Pará 

Universidade Federal de Rondônia 

Centro-oeste 
Universidade de Brasília 

Universidade Federal de Mato Grosso 

Sul 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande-FURG 

Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

Sudeste 

Universidade Federal de Goiás 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Universidade Federal Fluminense 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Fonte: Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) 
(http://www.abecin.org.br/cursos/) 

 

Quadro 10 - Locus da pesquisa em Portugal 
Região Universidade 

Central Universidade de Coimbra 

Norte e Porto Universidade do Porto 

Fonte: Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) 
(http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_cdisp.htm#Licenciatura) 

 

3.3 Técnicas de recolha de dados 

 

A definição das fontes de informação e instrumentos de recolha de dados foram 

pensadas de forma que pudessem responder aos objetivos e subsidiar a análise, comparação, 

discussão e compreensão teórica e empírica do fenômeno investigado. A esse respeito, Aires 

(2015, p. 24) complementa “A seleção das técnicas a utilizar durante o processo de pesquisa 

constitui uma etapa que o investigador não pode minimizar, pois destas depende a 

concretização dos objetivos do trabalho de campo.” As técnicas de recolhas selecionadas 

envolvem as técnicas bibliográfica e documental, bem como materiais empíricos, entrevista e 

questionário. 

Tendo-se definido as técnicas, procedeu-se à descrição das fases empreendidas para a 

consecução dos objetivos propostos. Algumas dessas fases ocorreram de forma sequencial e 

http://www.abecin.org.br/cursos/
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_cdisp.htm#Licenciatura_
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contínua (a exemplo: revisão bibliográfica), enquanto outras de forma conjunta ou paralela (a 

exemplos: construção dos instrumentos, escrita da tese, etc.). Em suma, cada uma delas 

encontra-se sistematizada nas seções 3.3.1 e 3.3.2, como pode ser visualizado a seguir. 

 

3.3.1 Técnicas Bibliográfica e Documental 

 

A Pesquisa Bibliográfica permitiu a aproximação da pesquisadora com teóricos, 

pesquisas e debates relacionados à temática aqui aportada (Direito Autoral, Objeto digital, 

Sociedade da Informação, Comportamento e Competências infocomunicacional, 

Competência ética e de Direito de Autor, dentre outros), considerando o levantamento 

bibliográfico do estado da arte em: repositórios de trabalhos científicos (Institucionais), bases 

online de artigos científicos, como Scopus, Web of Science, Academic Search Complete, b-on, 

Periódicos Capes, Scielo, Eric, Google Academic, entre outras fontes; publicações em formato 

analógico, como livros e publicações em formato digital, e-books. 

Nessa perspectiva, Lakatos e Marconi (2006, p. 44) asseveram que “A pesquisa 

bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de toda a 

pesquisa científica”. Quanto à Pesquisa Documental, esta revela-se igualmente importante, 

pois dá a conhecer a produção não tratada, documental, de instituições e órgãos oficiais. Tal 

pesquisa é aqui representada por: 

- leis e legislações que envolvam o direito autoral; 

- currículos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação das universidades 

investigadas; 

- estatutos e convenções sobre competências infocomunicacionais: Unesco, IFLA, 

União Europeia. 

 

3.3.2 Instrumentos de recolha de dados empíricos 

 

As técnicas selecionadas para recolha dos dados empíricos envolveram o uso de três 

instrumentos de recolha, como: inquérito por questionário (web survey) aplicado aos alunos, 

inquérito por entrevista destinado aos coordenadores e diretores dos cursos, e análise 

documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). Para que fossem melhor visualizadas 

http://search.epnet.com/
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e por uma questão de ordem prática, preferiu-se organizar a escrita dessas técnicas em 

escolha da técnica e suas respectivas etapas. 

 

Escolha da técnica survey 

 

Para que se pudesse analisar os usos e representações dos alunos dos cursos de BI, 

Brasil, e CI, Portugal, lançou-se mão da técnica de survey para a recolha de informações dos 

participantes a partir do instrumento inquérito, autoadministrado por questionário online. 

A técnica survey mostra-se num importante subsídio para o 

mapeamento/levantamento e compilação de dados de uma determinada população. Essa 

característica implica que a população analisada possua em seu universo aspectos comuns, 

como: características similares (similaridade), população bem definida (específica) e 

resultados generalizáveis ao universo da população. 

Para Domingues Filho (2005, p. 81), “Revela-se de suma importância a técnica de 

levantamentos de dados (survey) por permitir a coleta de dados gerais e específicos, de 

maneira a envolver a possibilidade de quantificação dessas informações como fonte 

permanente de informações e consultas.” Pode-se, assim, retornar ao conjunto de dados ou 

informações quando for necessário. 

Após definição da técnica, procedeu-se à construção do instrumento questionário 

semiestruturado. 

 

Etapa 1 - Construção do instrumento 

 

Da opção do instrumento de coleta de dados, definiu-se o inquérito por questionário 

online (web survey), autoadministrado, semiestruturado, intitulado Comportamento 

Infocomunicacional, contendo um total de quarenta e quatro questões (44) (Apêndice 1), e 

organizado em 02 (dois) grandes eixos temáticos: Usos e representações dos estudantes e 

Apropriação dos conteúdos/objetos digitais, para além de perguntas que caracterizaram o 

público investigado.  

Nesses eixos temáticos foram trabalhados aspectos pontuais que pudessem responder 

aos objetivos propostos na tese. Dessa forma, procedeu-se à correspondência entre os 
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objetivos da tese e as perguntas elaboradas no questionário, conforme apresentado no 

Quadro 11: 
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Quadro 11 - Correspondência entre Objetivos e Perguntas do Questionário 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OBJETIVOS E PERGUNTAS 

QUESTÕES (Problemas) 

Quais os usos e representações dos alunos dos Cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da Informação em Portugal, no que respeita à apropriação dos objetos digitais? 

Existe no currículo desses alunos disciplinas focadas na problemática do direito autoral? 

OBJETIVO GERAL 

Analisar os usos e representações dos estudantes dos Cursos de Biblioteconomia das Universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das Universidades públicas de Portugal na 

utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 

  CONCEITOS 

Objetivos específicos PERGUNTAS* 

Usos e representações dos Alunos 
(BI/CI) 

Apropriação dos Objetos Digitais (OD) 

Dimensões Dimensões 

Competências Infocomunicacionais Competência ética e de DA 
Operacionais Informacionais Comunicacionais Ética, DA  Licenças Criativas 

1) Comparar as legislações dos direitos autorais, referentes 
aos objetos digitais, do Brasil e Portugal; 

** 

11, 12, 14, 
17. 

16, 21, 22, 23, 
25, 26, 28, 29, 

41. 
14, 15, 17, 29, 31. 

19, 20, 22, 24, 26, 
27, 30, 41, 43, 44. 

20, 21. 

2) Verificar se os currículos acadêmicos contemplam o 
direito autoral relativo aos objetos digitais na formação dos 
estudantes de Biblioteconomia e Ciência de Informação; 

*** 

3) Avaliar a apropriação que os alunos dos cursos de 
Biblioteconomia e Ciência de Informação fazem dos objetos 
digitais em sua formação acadêmica e vida social cotidiana; 

16, 17, 18, 20, 
23, 26, 27, 28, 

29, 35. 

4) Comparar o uso dos objetos digitais nos ambientes 
acadêmico e social; 

13, 14, 15, 22. 

5) Apreender qual o nível de conhecimento da legislação 
sobre direito autoral que os alunos têm; 

32, 33, 34, 38, 
39, 40, 44. 

6) Avaliar qual o nível de respeito pelo direito autoral nas 
práticas de consumo e partilha de objetos digitais; 

19, 20, 22, 26, 
27, 30. 

7) Conhecer a perspectiva dos Coordenadores e Diretores 
dos cursos sobre a presença da problemática do Direito 
Autoral no currículo e da sua importância na formação dos 
alunos em causa, com especial enfoque no DA no âmbito dos 
objetos digitais e seus (re) usos. 

**** 

* As perguntas de 01 a 10 do Questionário, relacionam-se as informações/dados como: Consentimento Livre e Esclarecido e caracterização dos alunos (dados 
sociodemográficos), por isso não são representados neste Quadro (outrossim, encontram-se organizadas no texto das análises); 
** Objetivo atingido através da análise da legislação e documentos reguladores; 
*** Objetivo atingido através da análise dos currículos e conteúdos programáticos das disciplinas/UC dos Cursos;  
**** Objetivo atingido através da análise de conteúdos das entrevistas realizadas aos Coordenadores e Diretores de Cursos. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 
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Etapa 2 - Validação do instrumento: pré-teste ou pesquisa-piloto 

 

Tendo-se o inquérito por questionário como instrumento de coleta de dados, 

procurou-se submetê-lo a teste para uma amostra reduzida da população a ser investigada 

(alunos de Biblioteconomia). Tal procedimento visou verificar a compreensão, dificuldades e 

pontos críticos a serem observados pelos alunos, os quais foram corrigidos pela pesquisadora 

no referido instrumento. 

Para Marconi e Lakatos (2006, p. 129), “A pesquisa-piloto evidenciará ainda: 

ambiguidade das questões, existência de perguntas supérfluas adequação ou não da ordem 

de apresentação das questões, se são muito numerosas ou, ao contrário, necessitam ser 

complementadas etc.” 

De posse desses olhares, é possível fazer, quando necessário, correções nos 

instrumentos para que se possa efetivamente coletar dados na população de interesse. 

Lakatos e Marconi consideram que o pré-teste pode manifestar três elementos 

essências, como: 

 

fidedignidade (isto é, obter-se-ão sempre os mesmos resultados, independentemente da 
pessoa que o aplica?), validade (os dados obtidos são todos necessários à pesquisa? Nenhum 
fato, dado ou fenômeno foi deixado de lado na coleta?) e operatividade (o vocabulário é 

acessível a todos os entrevistados, e o significado das questões é claro?)”. (2006, p.129). 
 

Nesse entendimento sobre o rigor científico, procedeu-se à aplicação do pré-teste aos 

alunos do primeiro e sétimo períodos do curso de Biblioteconomia de uma universidade 

federal brasileira. Nessa amostra participaram e responderam ao questionário um total de 

vinte e quatro (24) alunos. 

Na aplicação do questionário, optou-se pela versão impressa. Tal decisão deu-se pelas 

seguintes razões: logística física e instrumental (equipamentos para a aplicação no formato 

online), e por proporcionar um contato mais direto com os participantes, de modo a perceber 

suas reações. 

Do resultado do pré-teste pode-se perceber que, das perguntas apresentadas no 

instrumento, os respondentes manifestaram-se sobre um total de 14 perguntas através de 

comentários escritos. Dessas perguntas, 09 foram dos alunos do primeiro período, e 05 dos 
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alunos do sétimo período, havendo, entretanto, coincidência de 02 perguntas, 21 e 32 (sendo 

a pergunta 32 por motivos diferentes), como pode ser visualizado no Quadro 12: 

 

Quadro 12 - Resultado Pré-teste 
 

Perguntas 
Períodos Perguntas 

coincidentes 
Comentários 

1º 7º 

4 

   1 respondente se manifestou: 
“Aqui caberia uma opção para não identificação do gênero, 
caso o indivíduo não queira ou não se identifique com 
nenhum dos dois gêneros apresentados”. 

5 

   Temos a situação de alunos irregulares (fazem disciplinas 
em períodos diferenciados); 
Chamaram a atenção da colocação dos períodos, na mesma 
sequência (7º e 8º). Isto porque estão a fazer disciplinas 
isoladas em outros períodos. 

10    Questionamento sobre o que é um celular básico 

11    Twitter  

12    Houve dúvidas se uma alínea anulava a outra; 

14 
   1 respondente se expressou como: 

Dificuldade com a terminologia (rede P2P) e Dropbox 

17 
   Melhorar a pergunta: 

Antes de fazer download de conteúdos digitais quais dos 
elementos, listados abaixo, você avalia: 

19    Fiquei em dúvida se entenderam o significado de reeditar; 

21    Terminologia Creative Commons; 

23    Ver o termo livremente 

32 

   Motivos diferentes 
- 1º período (palavra aquando) 
- 7º período (Com exceção de 2 respondentes, os demais 
responderam como se a pergunta não fosse para si, e sim 
uma reflexão sobre como ele observa o comportamento de 
outras pessoas) 

38    O que seria Séries Iniciais? 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Mediante as observações feitas ao instrumento, disponíveis no Quadro 12, pode-se 

verificar que se encontrava adequado ao problema e objetivos da investigação. Os ajustes 

feitos ao instrumento otimizaram a compreensão e sua aplicação à pesquisa. Por fim, Marconi 

e Lakatos (2006, p. 130) declaram que, “finalmente, o pré-teste permite também a obtenção 

de uma estimativa sobre os futuros resultados, podendo, inclusive, alterar hipóteses, 

modificar variáveis e a relação entre elas. Dessa forma, haverá maior segurança e precisão 

para a execução da pesquisa”. 

 

Etapa3: da aplicação do inquérito por questionário 

 

Após feito o pré-teste, procedeu-se à análise e aos ajustes, pequenas alterações que 

surgiram a partir dos olhares dos alunos que participaram. Por conseguinte, seguiu-se à 

aplicação do instrumento em escala macro, destinada aos alunos dos cursos de 
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Biblioteconomia, Brasil, e Ciência da Informação, Portugal. A organização e recolha dos dados 

da pesquisa empírica ocorreram em períodos distintos nos países participantes: 

 

a) Recolha de dados no Brasil 

A recolha de dados no Brasil deu-se em dois momentos: o primeiro no período de 

março a maio de 2018, e o segundo nos meses de março a julho de 2019. 

No primeiro período (março a maio de 2018) relacionam-se, também, os diálogos, 

tendencialmente por e-mail, com as coordenações dos cursos (Apêndice 2), que antecederam 

às autorizações para a aplicação do questionário online aos alunos das IES. 

Dos resultados da primeira fase (compreendida entre março/maio 2018), de um total 

de 24 (vinte e quatro) instituições contatadas, obteve-se o retorno de 08 (oito) instituições 

das regiões nordeste e sudeste do país.  

O segundo momento se caracterizou pela estratégia de obtenção de novos retornos; 

reestabeleceram-se, portanto, os contatos por e-mail e pelo aplicativo WhatsApp. Teve-se a 

mediação das professoras doutoras Aldinar Bottentuit, Dirlene Barros, Cássia Furtado e 

Franciele Marques Redigolo. Após essa colaboração, teve-se como resultado a participação de 

mais cinco instituições, sendo: 01 do Nordeste, 02 do Norte, 01 do Centro-oeste e 01 do Sul 

do país, perfazendo um total de treze instituições brasileiras. 

 

b) Recolha de dados em Portugal 

A organização para a recolha de dados em Portugal compreeendeu o período de março 

a julho de 2019. Nesse momento ocorreram os contatos com as possíveis instituições 

participantes (Apêndice 2), adotando-se a mesma logística de contato utilizada no Brasil. Após 

a obtenção das autorizações, seguiram-se as aplicações dos questionários. Entretanto, 

importa explicar que a aplicação do questionário envolveu duas estratégias para a efetivação 

dos retornos: forma online e presencial. A devolutiva dos alunos via Google forms não se 

mostrou satisfatória.  

Para tanto, teve-se a determinante colaboração das professoras doutoras Elisa 

Cerveira e Maria Cristina Freitas, docentes dos cursos analisados, na aplicação dos 

questionários no formato impresso em contexto presencial de sala de aula, de modo a garantir 

a participação dos alunos de Portugal a partir desse preenchimento em papel. 
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Dos resultados esperados, teve-se um retorno positivo, pois as duas instituições 

convidadas, participaram em sua totalidade.  

 

Etapa 4: Da análise dos dados 

 

Tendo-se realizado a pesquisa nos períodos de março a maio de 2018 e março a julho 

de 2019, no Brasil, e no período de março a julho de 2019, em Portugal, por Conveniência, 

obteve-se um retorno de 223 questionários válidos.  

O inquérito por questionário foi elaborado no Google forms, composto por um total 

de quarenta e quatro (44) perguntas, as quais foram replicadas aos dois países (no Brasil, as 

perguntas receberam a numeração de 1 a 45, e Portugal a numeração de 46 a 86, 

respectivamente), ficando disponível para participação dos alunos das instituições convidadas 

até o dia 30 de julho de 2019. 

Após a finalização do período de coleta, procedeu-se à recuperação dos dados através 

da base Google form, sendo, portanto, exportados para a planilha Excel. Posteriormente, 

foram tratados pelo programa IBM SPSS Statistic (versão 26.0). 

Desse processo resultaram as estatísticas descritivas das respostas obtidas dos 

questionários. De posse dos gráficos e tabulações cruzadas, tendo como base o país de 

origem, procedeu-se à análise que subsidiou o desvelar do Comportamento 

Infocomunicacional dos alunos dos cursos de Biblioteconomia, no Brasil, e Ciência da 

Informação, em Portugal. Os dados encontram-se dispostos no Capítulo 5. 

 

Escolha da técnica Inquérito por Entrevista 

 

Esta pesquisa tem o seu recorte no contexto formativo e visa analisar os discursos dos 

coordenadores e diretores dos cursos “sobre a presença da problemática do Direito Autoral 

no currículo e da sua importância na formação dos alunos em causa, com especial enfoque no 

DA no âmbito dos objetos digitais e seus (re) usos”. O foco é estar mais próximo do 

entendimento da questão levantada, por isso optou-se pelo inquérito na modalidade 

entrevista. Nas palavras de Amado e Ferreira (2014, p. 207), “A entrevista é um dos mais 

poderosos meios para se chegar ao entendimento dos seres humanos e para a obtenção de 

informações nos mais diversos campos.” 
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Nessa perspectiva, assumiu-se a técnica da entrevista para obtenção do ponto de vista 

dos Coordenadores e Diretores de curso, considerando a possibilidade de uma aproximação 

intencional, objetivada e humanizada na recolha de informações. Para tanto, a entrevista foi 

semiestruturada por se entender que guiaria de maneira objetiva, porém flexível, as conversas 

com os coordenadores e diretores de cursos. 

 

Etapa1: Da organização do inquérito por entrevista 
 

Elaborou-se um guião para entrevista, contendo quinze (15) questões, sendo uma 

delas de identificação (Apêndice 3 e Apêndice 4). Esse material documental qualitativo foi 

organizado de maneira que dialogasse com os demais instrumentos da pesquisa: instrumento 

auxiliar Lista de Verificação (Quadro 13) e o inquérito por questionário dos alunos (Apêndice 

1).  

Tendo-se a aprovação do Guião, procederam-se aos primeiros contatos, por e-mail, 

com os Coordenadores e Diretores de Cursos no Brasil e em Portugal. Inicialmente, foram 

selecionados os cursos que tiveram as devolutivas dos alunos através dos questionários, o que 

representou treze (13) cursos no Brasil e dois (02) em Portugal. Essa organização não se 

consolidou.  

Quanto aos coordenadores e diretores, obteve-se um retorno total de oito (08), sendo 

destes seis (06) do Brasil e dois (02) de Portugal. Ao se disponibilizarem a participarem das 

entrevistas, agendou-se horário e definiu-se a tecnologia que melhor se adequasse àquele 

momento. Assim sendo, as entrevistas ocorreram de forma presencial, com três participantes 

(03), e não presencial, com outros cinco (05), via tecnologias digitais, como Skype e WhatsApp. 

Houve uma situação pontual em que o participante enviou o guião respondido, mas manteve 

contato via WhatsApp para o esclarecimento de dúvidas.  

As entrevistas foram antecedidas por um convite via e-mail e o encaminhamento 

prévio do guião, facilitando a tomada de conhecimento da temática, e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 5). 

As entrevistas foram gravadas e tiveram duração máxima de 1h41. 
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Etapa2: Das análises 

 

As entrevistas foram devidamente gravadas (apenas áudio), perfazendo um total de 

5h24’32” horas de áudio. Feito isso, procederam-se às transcrições com o auxílio dos 

transcritores (softwares) de áudio para textos gratuitos, como: Speechlogger, que funciona 

pelo reconhecimento de voz e tradução instantânea na web 

(https://speechlogger.appspot.com/pt/) e Express scribe transcription (versão gratuita). As 

transcrições foram devidamente feitas e revisadas pela pesquisadora. 

Durante as análises, os coordenadores e diretores de cursos receberam a 

denominação de Participantes [Participante 1 a Participante 8], respeitando-se, assim, o 

compromisso firmado no TCLE. 

As análises efetivaram-se a partir de leituras rigorosas, releituras e interpretação a 

partir do relacionamento questão e manifestação do entrevistado. As questões foram 

organizadas em categorias e subcategorias.  

 

Da análise documental: Projetos Pedagógicos e Planos Curriculares dos cursos no Brasil e 

em Portugal 

 

A pesquisa documental incidiu sobre os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e 

Planos Curriculares (PC), onde foram observados os seguintes aspectos: legislação autoral do 

Brasil (LDA) e de Portugal (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos), considerando 

o período de maio, junho e agosto de 2018 (Brasil) e dezembro de 2018 a janeiro de 2019 

(Portugal). As pesquisas e download dos documentos foram feitas essencialmente por 

intermédio dos sites institucionais dos referidos cursos.  

Em um segundo momento, analisaram-se as disciplinas curriculares obrigatórias e 

optativas/eletivas nos PPC e PC, tendo em consideração os ementários, conteúdos 

programáticos e/ou o documento no todo. Todavia, optou-se por construir um instrumento 

auxiliar denominado Lista de Verificação, que era composto pelos seguintes elementos 

indicadores: Instituição, Região e Disciplinas. As análises das disciplinas contemplam a 

Dimensão Direito e as componentes Direito de Autor, Normas Técnicas de Documentação e 

Objeto Digital (OD).  

https://speechlogger.appspot.com/pt/
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Não obstante, percebeu-se a incidência da temática Ética, ética profissional, ética da 

informação e, também, a presença de conteúdos que versavam sobre o Objeto Digital, 

tratando da geração, organização, uso e disponibilização desses OD no cenário informacional, 

ciberespaço e/ou mídias digitais, mas não com o olhar do DA. Por essa razão, foram acrescidas 

à lista de verificação novas categorias, como: normas éticas da informação e Objeto Digital 

sem o DA.  

Pretende-se com essas inserções dar voz às disciplinas que tratam do assunto, mas que 

não contemplam em seus PPC a presença da dimensão Direito Autoral (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Lista de Verificação 
Lista de Verificação 

 
 

Região 

 
 

Univ. 

 
 

Ano 
criação do 

curso 

 
 

PPC/PC 
Vigente/ano 

 
 

Disiplinas/UC 
 

 
 

Local (informação) 

 
Direito autoral 

(contexto jurídico) 

 
 

Normas 
Ética 
Inf. 

 
 

OD 
sem 
DA Nome OB OP Ementa Conteúdo 

programático 
Legislação 

DA 
Normas/ 
diretrizes 

OD 

              

 

Diante desse entendimento, apresentam-se, a seguir, os resultados das análises que 

tiveram como parâmetros os dados coletados nos documentos norteadores dos cursos, 

considerando os critérios definidos no instrumento auxiliar Lista de Verificação (Quadro 13). 

Os dados foram tabulados em um banco de dados, construído em planilhas Excel, a partir dos 

critérios definidos no Quadro 13. 
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CAPÍTULO 4: CONTEXTO FORMATIVO EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: 

aproximando-se ao contexto do DA no Brasil e Portugal 

 

Buscou-se identificar no contexto formativo das Instituições de Ensino Superior (IES) 

dos cursos de Biblioteconomia, Brasil, e Ciência da Informação, Portugal, se há a inserção, em 

suas matrizes curriculares, das temáticas que envolvem o acesso, uso e reuso dos objetos 

digitais a partir do contexto jurídico (uso moral, ético e normativo), como “as relações entre 

ética (leis morais) e técnica (normas e diretrizes) [grifo nosso]” (Krokoscz, 2015, pp. 9–10), e 

das licenças criativas, quando possível identificar em seus Projetos Pedagógicos de Curso46 

(PPC) e Planos Curriculares (PC). 

Os PPC e PC são entendidos aqui como sendo “a expressão de uma política de 

formação universitária no sentido da melhoria da qualidade dos cursos de graduação, 

traduzindo uma possível mudança no conceito de ensino superior, exigida pela reorientação 

da política educacional do País”. (UFPB. Coordenação de Curso, 2007, p. 2).  

Na perspectiva de perceber, ou não, esses relacionamentos entre os cenários Brasil e 

Portugal no contexto formativo, propõe-se a verificação nos PPC de vinte e quatro (24) cursos 

de Universidades Federais Brasileiras (Quadro 9), e duas (02) Universidades Públicas 

Portuguesas (Quadro 10) dos conteúdos sobre direito autoral, normas técnicas e éticas e 

objetos digitais sob o olhar do DA e sem o DA.  

Para tanto, analisaram-se as disciplinas e unidades curriculares obrigatórias e 

optativas/eletivas dos respectivos cursos, tendo-se como recurso para as análises o 

instrumento auxiliar Lista de Verificação (Quadro 13). 

Após a inserção dos dados, procedeu-se à tabulação e às respectivas análises, as quais 

são apresentadas nas seções 4.1 e 4.2. 

 

4.1 Contexto Formativo Brasileiro47 

 

A história do curso de Biblioteconomia no Brasil tem início com a criação do primeiro 

curso oferecido na Biblioteca Nacional, em 11 de julho de 1911, pelo Decreto nº 8.835. Seu 

                                                           
46 Perceber-se-ão outras terminologias sendo utilizadas, como: Projeto Pedagógico (PP), Projeto Político Pedagógico (PPP). Contudo, nesta 

pesquisa, a terminologia adotada é Projeto Pedagógico de Curso (PPC), Brasil, e Projeto de Curso (PC), Portugal. 
47 Este subcapítulo retoma o texto comunicado no VII Hispano-Brasileño de Investigación en Infomación, Documentación y Sociedad, 2018. 
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funcionamento, no entanto, data a partir de abril de 1915 (Bottentuit & Castro, 2000; 

Universidade Federal do Pará, 2009). 

Sobre o curso, Dias (1964 apud Bottentuit & Castro, 2000, pp. 31–32) pontua que tinha 

a característica marcante de formar bibliotecários para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

e, por essa razão, o seu currículo contemplava disciplinas relacionadas às seções do acervo. 

Todavia, o currículo “dava ênfase especial ao aspecto cultural e informativo, e se preocupava 

menos com enfoque técnico” (Bottentuit & Castro, 2000, pp. 31–32), demostrando a 

influência da corrente francesa na primeira fase do curso. 

Para Souza (1990), o curso da Biblioteca Nacional não representava os interesses 

sociais. Nesse sentido, Bottentuit e Castro (2000, p. 32) explicam que: 

 

não tinha por finalidade transformar a sociedade, mas somente consolidar um projeto de elite 
dominante e, mais possível, consolidar (esta) biblioteca (...) em condições comparáveis àquelas 
importantes da Europa. Desse modo, uma vez supridos alguns quadros com a qualificação 
técnica pretendida, o curso foi extinto em 06 de setembro de 1922 pelo decreto nº 15.670, 
vindo a ser reaberto nove anos depois com diversas alterações curriculares e realização em 
dois anos. 

 

Posteriormente, mais precisamente em 1929, criou-se o segundo curso de 

Biblioteconomia no Brasil, no Instituto Mackenzie, cidade de São Paulo. A motivação para 

criação era a necessidade institucional de autossuprir seu quadro funcional. Ao contrário da 

primeira, Biblioteca Nacional, o Instituto Mackenzie foi buscar em solo norte-americano a sua 

formação. 

Bottentuit e Castro (2000, p. 34) sinalizam que as correntes de ensino adotadas por 

esses dois cursos podem ser assim resumidas: 

 

a Biblioteconomia instituída em São Paulo foi toda sedimentada no pragmatismo norte-
americano, em contraposição à erudição presente nas instituições sob a influência da cultura 
europeia. As técnicas bibliotecárias americanas trouxeram um avanço considerável à 
Biblioteconomia exercida até então no país. Nessa época, era a vez dos Estados Unidos 
fazerem-se presentes na vida nacional, principalmente nos setores educacionais e 
econômicos, reforçando ainda mais a nossa tradição secular de dependência. 
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Assim sendo, os eixos Rio de Janeiro e São Paulo contribuíram de forma definitiva à 

formação do bibliotecário, lançando as bases para a aceitação e reconhecimento da profissão, 

bem como para o futuro da Biblioteconomia no país48. 

A esse respeito, Castro (2000), em sua obra “História da Biblioteconomia brasileira”, 

divide a história da Biblioteconomia em cinco fases, as quais são reproduzidas na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Tabela3: Fases e marcos históricos da Biblioteconomia brasileira neste Estudo 
 

FASES 

 

MARCOS HISTÓRICOS 

1ª 1879-1928 Início da Constituição do ensino da Biblioteconomia sob a influência francesa – Biblioteca Nacional 

2ª 1929-1939 Predomínio do modelo americano sob a influência dos primeiros cursos criados em São Paulo – 

Mackenzie College e Cursos de Biblioteconomia da Prefeitura Municipal de São Paulo 

3ª 1940-1961 Consolidação do Modelo americano e expansão do número de Escolas/Cursos 

4ª 1962- 1969 Estabelecimento do primeiro Currículo Mínimo e Regulamentação da Profissão – Lei 4084/62 

5ª 1970- 1995 Paralisação da criação dos Cursos de Graduação e crescimento dos Cursos de Pós-graduação 

Fonte: extraído de Castro (2000, p. 29). 

 

A Tabela 1 sintetiza mais de um século de esforços para a construção de uma 

Biblioteconomia que nasce com finalidades de autossuprir o corpo funcional de instituições, 

mas que extrapola essa linha no momento em que expande a formação de bibliotecário para 

as demais regiões do país, busca o estabelecimento de currículos mínimos, cria o código de 

ética e conselho profissional, e gera discussões, construções de campo e objeto teórico da 

Biblioteconomia. De fato, cada uma dessas fases assinala importantes conquistas e garantias 

à profissão. 

Acerca dessas fases, cabe destacar a criação da Associação Brasileira de Ensino de 

Biblioteconomia e Documentação (ABEBD), em 1967 a 2001, a qual vigorou até 2001, quando 

foi substituída, no mesmo ano, pela Associação Brasileira de Educação em Ciência da 

Informação (ABECIN). Para os autores Castro (2000) e Barros, Cunha e Café (2018), naquele 

momento, a ABEBD representava um espaço para as discussões do ensino da Biblioteconomia 

no Brasil, já que os cursos estavam ao abrigo do currículo mínimo definido pelo Conselho 

Federal de Educação, nos anos de 1962 e 1982.  

Nessa direção, tiveram início novos debates em torno da estrutura curricular dos 

cursos de Biblioteconomia. Motivados pela promulgação, no ano de 1996, da nova Lei de 

                                                           
48 Para melhor e maior exploração deste assunto, confira os autores: Bottentuit e Castro (2000) e Castro (2000). 



 

 111 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), “a educação passou a ter outras importantes 

funções além de mera transmissão de conhecimentos, exigindo das instituições de ensino, a 

revisão de toda a dinâmica curricular como um processo contínuo.”(Universidade Federal de 

Rondônia, 2008, p. 38). 

No que concerne aos cursos de graduação, as diretrizes curriculares são determinadas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). No caso particular da área de Biblioteconomia, 

esta é regida pela Resolução CNE/CES nº 19, de 13 de março de 2001. Segundo a Resolução 

CNE/CES, a formação do bibliotecário supõe 

 

o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades e o domínio dos conteúdos 
da Biblioteconomia. Além de preparados para enfrentar com proficiência e criatividade os 
problemas de sua prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, refletir criticamente 
sobre a realidade que os envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos 
de conduta, os egressos dos referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições 
e serviços que demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros 
de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos 
de gestão do patrimônio cultural etc. (Brasil, 2001, p. 32) 

 

Ao referir-se aos Conteúdos Curriculares, a Resolução declara que: 

 

Os conteúdos dos cursos distribuem-se em conteúdos de formação geral, destinadas a 
oferecer referências cardeais externas aos campos de conhecimento próprios da 
Biblioteconomia e em conteúdos de formação específica, que são nucleares em relação a cada 
uma das identidades profissionais em pauta. 
De caráter propedêutico ou não, os conteúdos de formação geral envolvem elementos 
teóricos e práticos e têm por objetivo o melhor aproveitamento dos conteúdos específicos de 
cada curso. 
Os conteúdos específicos ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou aprofundamentos 
programados pelas IES, têm caráter terminal. Constituem o núcleo básico no qual se inscreve 
a formação de bibliotecários.(Brasil, 2001, p. 33) 

 

Todavia, quanto ao desenho curricular, existe uma orientação para que os eixos e 

currículos mínimos a serem cumpridos possuam uma estrutura comum normatizada pelas 

resoluções CNEN e ANCIB. Além disso, “a proposta de harmonização dos currículos dos cursos 

de Biblioteconomia do Mercosul” (Barros, Cunha, & Café, 2018, p. 293), que decorre dos 

encontros entre os cursos de Biblioteconomia/Brasil e países do Mercosul, “tem levado à 

adoção de diretivas comuns contribuindo para a construção de um entendimento mais sólido 

da posição política, social e econômica da profissão.” (Barros et al., 2018, p. 294). 
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A partir desses entendimentos, foram definidas seis (06) áreas curriculares, a saber: 

Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Organização e tratamento da 

informação, Gestão de unidades de informação, Recursos e serviços de informação, 

Tecnologias da informação e Pesquisa. 

Essas diretrizes educacionais viabilizarão a formação profissional do bibliotecário, que 

desenvolverá competências e habilidades para “[...] atuar junto a instituições e serviços que 

demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros de 

documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos de 

gestão do patrimônio cultural etc.” (Brasil, 2001, p. 32). Não obstante, os conteúdos 

curriculares deverão dialogar com as questões demandadas pela Sociedade da Informação (SI) 

e pelo contexto social local, favorecendo, portanto, o aporte necessário para o 

desenvolvimento daquelas competências e habilidades requeridas ao bibliotecário. 

Nesse entendimento, apresentam-se, a seguir, as análises que tiveram como 

parâmetro os dados coletados nos PPC dos cursos de Biblioteconomia, a partir dos critérios 

definidos no instrumento auxiliar Lista de Verificação (Quadro 13). 

 

4.1.1 Análise dos dados 

 

Das disciplinas analisadas nos currículos dos vinte e quatro (24) cursos de 

Biblioteconomia (Gráfico 1) das IES brasileiras, destaca-se uma média de noventa e oito (98) 

disciplinas que contemplavam as componentes Direito de Autor, Normas Técnicas, Objetos 

Digitais e Normas Éticas da Informação.  
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Gráfico 1 - Cursos de Biblioteconomia com currículos analisados por região 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

As disciplinas postas em rol foram selecionadas a partir de suas ementas. Em outras 

situações, verificaram-se, quando disponíveis, os programas de disciplinas e/ou matrizes 

curriculares disponibilizados nos sites das instituições. De posse dos dados gerados a partir do 

instrumento, tornou-se possível visualizar quais disciplinas e instituições que, oficialmente, a 

partir do PPC como documento norteador, declaravam a discussão e/ou inserção do DA 

(legislação autoral, normas técnicas de documentação, objeto digital com o DA). Percebeu-se 

uma incidência da temática Ética, ética profissional, ética da informação e, também, a 

presença de conteúdos que versavam sobre o Objeto Digital, tratando da geração, 

organização, uso e disponibilização desses OD no cenário informacional, ciberespaço e/ou 

mídias digitais, mas não com o olhar do DA. 

Por questões de organização e melhor visualização dos resultados das análises, 

mostrou-se necessário reunir disciplinas que possuíam nomenclaturas distintas ou parecidas, 

porém com conteúdos que dialogavam entre si e com uma única terminologia que as 

representavam de forma global. Assim sendo, foram selecionadas 46 disciplinas com essas 

características e reorientadas as terminologias de maior predominância encontradas nos PPC 

analisados (Quadro 14). 

Dessa tomada de decisão, resultou um total de quinze (15) disciplinas que estão assim 

representadas: Normalização Documentária, Metodologia do Trabalho Científico, 

Comunicação Científica, Informação em Ciências da Saúde, Editoração, Pesquisa em BI e CI, 
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Ética em Informação, Direito Autoral, Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 

Documentos, Informação em Ambientes Digitais, Bibliotecas, Arquivos e Museus digitais, 

Preservação Digital, Formação e Desenvolvimento de Coleções, Fundamentos em BI e CI e 

Produção dos Registros do Conhecimento. Enfatiza-se que foi definido, a priori, não enquadra-

las em áreas curriculares e/ou eixos curriculares devido às variações existentes entre as 

disciplinas dos cursos. 
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Quadro 14 - Disciplinas comuns e Terminologias definidas 
Disciplinas comuns 

 
Terminologia assumida nas análises 

Pesquisa e Normalização Documentária 

Normalização Documentária 

Normalização de Documentos 

Normalização da Informação 

Normas Técnicas de Informação e Documentação 

Normalização da Produção Intelectual 

Normatização de Documentos 

Normalização de Documentos 

 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Metodologia do Trabalho Científico 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Introdução ao Trabalho Científico 

Pesquisa Bibliográfica 

Introdução à Pesquisa Documentária 

Elaboração do Trabalho Acadêmico 

 

Comunicação Científica no Campo da Informação Comunicação Científica 

 

Informação em Saúde Informação em Ciências da Saúde 

 

Editoração e Planejamento Gráfico 

Editoração 

Editoração Impressa e Eletrônica 

Fundamentos de Editoração 

Política Editorial 

Publicação Bibliográfica 

 

Pesquisa em Biblioteconomia 

Pesquisa em BI e CI 

Pesquisa em CI 

Metodologia da Pesq. em BI e CI 

Métodos e Técnicas Aplicadas à CI 

Pesquisa Aplicada à Biblioteconomia 

Metodologia Científica Aplicada à Biblioteconomia 

Metodologia da Pesquisa em CI e BI 

Organização do Trabalho Intelectual 

 

Ética Profissional da Informação 

Ética em Informação 

Ética em Informação 

Legislação e Ética 

Ética Profissional 

Ética em BI e CI 

Ética da Informação 

Ética na Informação 

 

Direitos Autorais Direito Autoral 

 

Conservação e Restauração de Documentos Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 
Documentos Documentos Digitais 

 

Informação na Web Informação em Ambientes Digitais 

 

Programação para web para Arquivos, Bibliotecas e Museus Bibliotecas, Arquivos e Museus digitais 

 

Fundamentos da preservação de documentos digitais Preservação Digital 

 

Gestão de Coleções e do Patrimônio em UI Formação e Desenvolvimento de Coleções 

 

Fundamentos em BI Fundamentos em BI e CI 

  

Representação do Conhecimento em Ambientes Digitais 
Produção dos Registros do Conhecimento 

História da Cultura e dos Registros do Conhecimento  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 
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Em continuidade, procedeu-se à tabulação dos dados a partir da relação Disciplina, 

Categorias avaliadas e indicação das Instituições/Regiões. Desses relacionamentos, as análises 

deram a conhecer os resultados que se encontram revelados nas alíneas de (A) a (D), como 

seguem. 

 

A) Disciplinas que Tratam do DA (Legislação) 

 

Do total de 52 (cinquenta e duas) disciplinas tabuladas, aponta-se que 15 (quinze) delas 

estudam ou relacionam no ementário e/ou conteúdo programático o Direito Autoral. 

Entretanto, ficou evidenciado que apenas em 03 (três) disciplinas, são ministrados conteúdos 

específicos da Legislação Autoral (DA), que são: Direito Autoral (Gráfico 2), Propriedade 

Intelectual (Gráfico 3) e Aspectos Legais dos Processos Informacionais (Gráfico 4). Cabe aqui 

destacar que o Direito Autoral é um ramo do Direito de Propriedade Intelectual (DPI) que visa 

proteger e reconhecer os direitos do autor (Cf. Seção 1.4). 

 

 

Gráfico 2 - Disciplina específica de DA 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 
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Gráfico 3 - Disciplina que envolve Propriedade Intelectual: DA 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Gráfico 4 - Disciplina que envolve o Direito à Informação e DA 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Destaca-se o fato de que uma disciplina - Aspectos Legais dos Processos Informacionais 

- é obrigatória, enquanto as outras duas (02) fazem parte das pertencentes ao rol das 

optativas, o que significa que o estudante deverá fazer a escolha da disciplina a partir do seu 

julgamento de relevância ou não, ou seja, de uma disciplina em detrimento da outra, ou pelo 

interesse pessoal do aluno. A esse respeito, enfatiza-se que “As disciplinas optativas são de 

livre escolha, distribuídas ao longo da grade curricular de modo a permitir que, 

progressivamente, à medida que for avançando no Curso, o próprio educando contribua para 

definir seu futuro perfil profissional” (Fundação Universidade do Rio Grande, 2015, p. 7).  

Para além desses destaques em disciplinas específicas sobre Direito Autoral, observou-

se que há uma pulverização dessa componente em várias outras disciplinas. Há uma média de 

doze (12) disciplinas e, consequentemente, um número maior de cursos/universidades que a 
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tem formalmente descrita em seus ementários e/ou conteúdo programático, como 

apresentado no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Disciplinas que contemplam o DA-Legislação 
 

DISCIPLINAS 
REGIÕES 

Norte Sudeste Centro-
oeste 

Sul Nordeste 

Tecnologias da Informação e Comunicação      

Ética em Informação      

Formação e Desenvolvimento de Coleções      

Metodologia do Trabalho Científico      

Editoração      

História do Livro e das Bibliotecas      

Fundamentos em BI e CI      

Informação para Negócios Sustentáveis      

Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de 
Documentos 

     

Tópicos Especiais em BI e CI      

Biblioteca Digital      

Produção dos Registros do Conhecimento      

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 
 

Fica evidente a predominância da disciplina Editoração nos PPC de quatro (04) regiões 

do país. Essa similaridade demonstra uma certa convergência em torno dos olhares a serem 

trabalhados nas disciplinas, considerando os conteúdos voltados à produção editorial da 

informação, bem como seus aspectos culturais e/ou mercadológicos. Requer-se, portanto, 

não somente conhecimentos de ordem técnica sobre o fazer de um produto informacional, 

mas também questões de ordem autoral, as quais terão reflexo na disseminação e mediação 

da informação nos espaços informacionais e na própria Sociedade da Informação (SI). 

 

B) Disciplinas que contemplam as normas Técnicas de Documentação e Informação 

 

Nesta categoria existe uma predominância no ensino das Normas Técnicas de 

Documentação. Nesse caso, a evidência recai sobre as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnica (ABNT), em particular nas Normas de Documentação e Informação, as quais 

determinam e orientam as boas práticas do uso de padrões internacionais na conduta da 

comunicação acadêmica.  

As disciplinas Normalização Documentária e Metodologia do Trabalho Científico 

destacaram-se com o maior número de ocorrências nos currículos dos cursos analisados. Essas 

disciplinas são consideradas, em sua maioria, obrigatórias nos PPC dos cursos. A exceção se 
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aplica à disciplina Normalização Documentária, que, de um total de 13 instituições, apenas 

uma (01) universidade do Nordeste a ministra como disciplina optativa (Gráficos 5 e 6).  

 

 

Gráfico 5 - Disciplina voltada à Norma técnica 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Gráfico 6 - Disciplina que contempla à Norma técnica 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Já as demais, que lidam com as normas técnicas, fazem parte de um conjunto de 

disciplinas que trabalham com a pesquisa científica e/ou o próprio estudo e aplicabilidade 

dessas normas (Quadro 16). 
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Quadro 16 - Disciplinas que contemplam as Normas Técnicas 
 

DISCIPLINAS 
REGIÕES 

Norte Sudeste Centro-oeste Sul Nordeste 

Tecnologia da Informação e Comunicação      

Pesquisa em BI e CI      

Representação Descritiva I      

Elaboração e Apresentação do Trabalho Científico      

Orientação e Normalização Documentárias      

Teorias e Práticas Discursivas na Esfera Acadêmica      

Recursos Informacionais      

Tópicos Especiais em BI e CI      

Informação em Ciências da Saúde      

Introdução à Biblioteconomia      

Comunicação Científica      

Introdução à Pesquisa Documentária      

Metodologia Científica Aplicada às Áreas (CH, CBS e CE)      

Organização de Bibliotecas Escolares      

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

C) Disciplinas que contemplam o Objeto Digital (OD) 

 

Quanto à incorporação dos objetos digitais nas disciplinas, chama-se atenção para o 

que foi definido como sendo um objeto digital: tipologias de arquivos em formatos diversos, 

como edição em textos, imagens, vídeos, áudios e multimídias (descritos na seção 1.2). Nesse 

entendimento e buscando responder a um dos objetivos da pesquisa, que se dispõe a 

“Verificar se os currículos acadêmicos contemplam o direito autoral relativo aos objetos 

digitais na formação dos estudantes de Biblioteconomia e Ciência de Informação”, deparou-

se com situações em que determinadas disciplinas abordavam o OD sem discutir as questões 

de ordem jurídica. 

Diante do exposto, decidiu-se apresentar no Quadro 17 as duas situações atribuídas 

aos Objetos Digitais (OD), que são OD correlacionados ao DA e OD sem o DA. 
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Quadro 17 - Disciplinas que contemplam o Objeto Digital (OD) 
 
 
 

Disciplinas 

Regiões 

Norte Sudeste Centro-Oeste Sul Nordeste 

Objeto Digital Objeto Digital Objeto Digital Objeto Digital Objeto Digital 

Com 
DA 

Sem 
DA 

Com 
DA 

Sem 
DA 

Com 
DA 

Sem 
DA 

Com 
DA 

Sem 
DA 

Com 
DA 

Sem 
DA 

Tecnologia da Informação e Comunicação           

Editoração           

Introdução à Informática           

Formação e Desenvolvimento de Coleções           

Fundamentos em BI e CI           

Informação para Negócios Sustentáveis           
Tecnologias de Reprodução e Armazenamento 
de Documentos 

          

Repositórios Digitais           

Redes e Sistemas de Informação           

GED           

Informática para Documentação           

Multimídia e Hipermídia na Educação           

Tópicos Especiais em BI e CI           

Bibliotecas, Arquivos e Museus Digitais           

Biblioteca Digital           

Preservação Digital           

Informação em Ambientes Digitais           

Informação em Mídias Digitais           

Curadoria Digital, fundamentos e aplicações           

Editoração de Revista Eletrônica           

Gestão de Sistema de Informação Jurídica           

Produção dos Registros do Conhecimento           

Representação do conhecimento em 
Ambientes Digitais 

          

Informática Aplicada a Biblioteconomia           

Tecnologia de Disseminação da Informação           

Sistema de Informação e Internet           

Arquivística           

Geração de Bases de Dados de Documentos           

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

D) Disciplinas que contemplam Normas Éticas da Informação 

 

Em princípio, seriam verificadas apenas as normas técnicas de documentação nos PPC. 

Entretanto, notou-se a introdução das normas éticas nas disciplinas curriculares, de caráter 

obrigatório e/ou optativo, seja pela discussão de cunho deontológico ou pela ética da 

informação. Entende-se que tanto o objeto de estudo da Biblioteconomia quanto a base da 

atuação profissional do bibliotecário é a informação (Universidade Federal do Pará, 2009), por 

isso, acresceu-se à Lista de Verificação uma nova subdivisão: Normas Éticas da Informação.  

Dentre as disciplinas que tratam da temática, foram visualizados 10 (dez) cursos que 

discutem esses aspectos éticos em disciplinas específicas e que aqui foram reunidas sob o 

título Ética em Informação. Destaca-se o fato de que somente em um (01) curso da região 

Centro-Oeste a disciplina é considerada obrigatória. Nas demais são de caráter optativo, 
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evidenciando, mais uma vez, a autonomia do aluno em definir os rumos de sua formação, 

além da flexibilidade na estrutura curricular. 

No Quadro 18 apresentam-se, para além da disciplina Ética em Informação, outras 

disciplinas que contemplam a ética em seus conteúdos. 

 

Quadro 18 - Disciplinas que contemplam Ética da Informação 
 

DISCIPLINAS 
REGIÕES/ Qtdd. de Universidades 

Norte Sudeste Centro-oeste Sul Nordeste 

Ética em Informação 02 02 01 02 03 

Pesquisa em BI -- -- -- -- 01 

Formação e Desenvolvimento de Coleções -- 01 -- -- -- 

Fundamentos em BI e CI -- 02 -- 01 01 

Organização do Conhecimento -- 01 -- -- -- 

Introdução à BI -- -- -- -- 03 

Serviço de Referência e Informação -- -- -- -- 01 

Seminários de Integração em BI e CI -- -- -- -- 01 

Seminário sobre Atuação Profissional -- 01 -- -- -- 

Epistemologia da Biblioteconomia 01 -- -- -- -- 

TOTAL/REGIÕES 03 07 01 03 10 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

Considerações finais sobre as análises 

 

Do total geral de disciplinas selecionadas para análise, têm-se: 

a) um número pouco expressivo para aquelas que tratam, em seus PPC, das 

discussões envolvendo, de forma global, “todas” as componentes elencadas 

no instrumento; 

b) há a incorporação de disciplinas que tratam do DA e, ainda, da pulverização do 

tema em disciplinas não específicas; 

c) percebe-se a transversalidade das temáticas nas diferentes disciplinas, bem 

como a liberdade que os cursos possuem em construir seus PPC a partir de 

suas necessidades locais, amparados nos eixos temáticos/áreas curriculares da 

Biblioteconomia (CNE/CES, ANCIB).  

Dando seguimento às ilações sobre a formação, apresenta-se a seguir o panorama 

português. 
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4.2 Contexto Formativo português 

 

A formação na área da informação e documentação europeia dá-se, a princípio, na 

ambiência profissional, bibliotecas e arquivos, dos bibliotecários e arquivistas. Dessa maneira, 

o modo de formar/capacitar esses profissionais, arquivistas e bibliotecários acontecia na 

modalidade ‘em serviço’ (Souza & Ribeiro, 2009, p. 88).  

Para Souza e Ribeiro (2009, p. 88), 

 

Na Europa, a formação de arquivistas e bibliotecários teve suas raízes no trabalho diário de 
pessoas que trabalhavam nas instituições - destacadamente bibliotecas e arquivos nacionais - 
que tinham como missão salvaguardar toda a documentação das nações. Sendo assim, essas 
instituições se tornaram locais adequados à época, para ‘formar’ tais profissionais. 

 

Todavia, sendo Portugal considerado um dos pioneiros na formação do ensino 

superior europeu nesta área, Informação e Documentação, (Ribeiro, 2006; Souza e Ribeiro, 

2009), sua trajetória teve início com o curso de bibliothecario-archivista. 

 

Na continuidade da formação ‘em serviço’, que antes era a única via para instruir os 
bibliotecários e os arquivistas, o novo e inovador curso superior – se atendermos à realidade 
internacional da época, em particular a europeia, verificamos que Portugal é dos primeiros 
países a estabelecer uma ligação entre a formação profissional e a formação superior de tipo 
universitário e a integrar num mesmo curso a instrução de profissionais de uma mesma área 
técnico-científica, ou seja, os bibliotecários e os arquivistas – insere as disciplinas específicas 
para o exercício da profissão no contexto das instituições onde futuramente os diplomados 
irão exercer a sua actividade. (F. Ribeiro, 2006, p. 6). 

 

Essa percepção permite elucidar o caminhar de uma área a partir dos fatos mais 

importantes que determinaram os rumos do curso de bibliotecário-archivista, os quais serão 

expostos no Quadro 19 que se segue: 
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Quadro 19 - Fatos que marcaram a Formação em Portugal 
Períodos Fatos marcantes Reflexos na formação Característica das Formações  

1887 

Criação da Inspecção Geral das 
Bibliotecas e Arquivos Públicos 
(Decreto de 29 de dezembro de 
1887) 

Institui o Curso de Instrução 
Superior bibliothecario-archivista. 

Matriz historicista e patrimonialista. 

1910 
Promulgação da República, em 
05 de outubro de 1910 

- criação das Universidades de 
Lisboa e do Porto; 
- transformação do Curso de 
bibliothecario-archivista em nível 
superior. 

Tornou-se requisito para o exercício 
profissional. 

1918 
Mudanças nos serviços 
biblioteconômicos e 
arquivísticos.  

Reforma no Curso superior de 
Bibliotecário-Arquivista. 

Introdução de disciplinas 
indispensáveis, distribuição de 
disciplinas e valoração da 
componente técnica. (F. Ribeiro, 
2006). 

1919 
Altera o nome para Curso de 
Biblioteconomia e Arquivística. 

Não houve. 
Não houve. 

1931 

A legislação de 1931 muda o 
Curso Superior de 
Biblioteconomia e Arquivística 
para curso profissional.l 

- passa a acolher bacharéis ou 
licenciados pela faculdade de 
Letras; 
- sai da tutela da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa; 
- volta a funcionar junto a Inspecção 
Geral das Bibliotecas e Arquivos. 
 

- Curso passa a ser de dois anos; 
- Capacitar tecnicamente os 
profissionais; 
“configurava-se como sendo uma 
pós-graduação em virtude da 
obrigatoriedade do grau de 
bacharel ou licenciatura, ou um rol 
de disciplinas” (Pinto, 2008); 
- Tem os programas das disciplinas 
aprovados; 
- Fortalece o caráter historicista e 
patrimonialista e tecnicista.  

1935 

O Curso volta ao ambiente 
universitário, Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Coimbra.  

Manteve o curso até a década de 
1982, período este que findou meio 
século de formação na área. 

- Manteve a duração de dois (02) 
anos letivos, e estágio de 06 meses; 
- Não mais respondia as demandas 
da sociedade da Informação. 

1982 

Dá-se início ao Curso de 
Especialização em Ciências 
Documentais (CECD), criado 
pela faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra; e 
extinção do Curso Superior.  

A CECD vem responder as novas 
demandas da SI, e suprir um 
currículo desatualizado para a 
realidade portuguesa. 

- Introduz a palavra ‘ciências’ na 
perspectiva multidisciplinar da área, 
contudo mantém, ainda, o caráter 
historicista, custodial e tecnicista; 
- Os aspirantes à especialização 
devem possuir licenciatura em 
qualquer área do conhecimento, e 
dominar, pelo menos, um idioma; 
- O curso passa a ter duas opções: 
Arquivo e documentação. 
Diferindo-se, assim, da estrutura 
unitária sempre assumida. 

1983 

Criação do Curso de 
Especialização em Ciências 
Documentais (CECD) pela 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 

____ ____ 

1985 

Criação do Curso de 
Especialização em Ciências 
Documentais (CECD) pela 
Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. 

____ ____ 

1995 

Comemoração dos 10 anos do 
CECD/FLUP. 
Reuniu personalidades da área 
com objetivos de discuti-la. 

Mesa-redonda “Formação 
Profissional na área BAD”. 
Questionamentos e debates em 
torno da necessidade de se 
repensar a desatualização dos 
conteúdos da CECD. 

- Possibilidade de reestruração do 
curso, ou de novos modelos na área 
da BAD. 
 



 

 125 

Períodos Fatos marcantes Reflexos na formação Característica das Formações  

1996 
Comemoração dos 60 anos do 
curso de Bibliotecário-
Arquivista 

Painel “Formação profissional BAD 
em Portugal” organizado pela 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 

- Intervenção do CECD do Porto. 

1997 

Associação Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (BAD) 
promove evento em Braga. 

- Conferência Nacional sobre a 
Formação e Carreiras BAD; 
- participação dos representantes 
das universidades de Portugal. 

- debater a formação vigente em 
Portugal. 

1998 
Comemoração dos 10 anos do 
CECD/ da Universidade 
Autónoma de Lisboa. 

Mesa-Redonda “Formação BAD no 
limiar do século XXI”. 

- Impacto nas articulações teóricas e 
epistemológicas na reestruturação 
curricular e sobre a formação em 
nível superior em Portugal. 

2001 
Criação da primeira Licenciatura 
em Ciência da Informação na 
Universidade de Porto. 

Idealizada a partir dos estudos 
publicados no livro “Das Ciências 
Documentais à Ciência da 
Informação: ensaio epistemológico 

para um novo modelo curricular49” 

____ 

Fonte: baseado em Pinto, 2008; Ribeiro, 2006; Terezinha Batista De Souza & Ribeiro, 2009. 

 

Esse percurso, apresentado no Quadro 19, é pontuado por um contexto histórico e 

social que marcaram e definiram a construção e o redesenhar de uma área em torno de um 

contexto formativo e curricular. Esse contexto deveria responder às necessidades emergentes 

de uma sociedade em mudança e caracterizada pelas tecnologias da informação e 

comunicação, a SI. Tal sociedade daria a base para as mudanças necessárias a ponto de 

culminar, a posteriore, com as licenciaturas em Ciência da Informação. 

Perseguindo esse ideal de profissionais capazes de interagir e reagir neste e a esse 

contexto, organizaram-se debates em torno de uma atividade profissional50. Observam-se 

que, nos anos de 1995 a 1998, ocorreram mobilizações dos professores das universidades 

promotoras das especializações, alunos e profissionais ligados à BAD através de uma série de 

atividades, como mesas-redondas, painéis, conferências e debates centrais sobre a 

necessidade de reformulação da formação praticada nessas especializações. Tais cursos 

suplantaram a formação de nível superior na década de 1980 e não deram conta das 

necessidades exigidas no campo profissional. 

                                                           
49 Silva, Armando B. Malheiro; Ribeiro, Fernanda. Das “ciências” documentais à ciência da informação: ensaio epistemológico para um novo 

modelo curricular. Porto: Afrontamento, 2002. 
50 Sugere-se como texto base para maior conhecimento histórico desse período as obras de: Silva, Armando Malheiro da; Ribeiro, Fernanda. 
Das "Ciências" Documentais à Ciência da Informação: ensaio epistemológico para um novo modelo curricular. Porto: Edições Afrontamento, 
2002. 
Pinto, M. M. G. de A. (2008). A formação em informação e documentação: portugal na contemporaneidade. In Encuentro ibérico de docentes 
e investigadores en información y documentación. Salamanca: EDIBCIC. Retrieved from https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/26562/2/72542.pdf. 
Souza, T. B. de, & Ribeiro, F. (2009). Os cursos de ciência da informação no Brasil e em Portugal: perspectivas diacrônicas. Inf. Inf., 14(1), 82–
102. https://doi.org/DOI: 10.5433/1981-8920.2009v14n1p82. 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26562/2/72542.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26562/2/72542.pdf
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A respeito das atividades promovidas, na década de 1990, particularmente nos anos 

de 1995 e 1996, pelas instituições FLUP e Coimbra, Ribeiro, Leite e Cerveira (2002, p. 28) 

aludem que: 

 

Estas duas iniciativas foram, de algum modo, o embrião de um futuro trabalho de reflexão 
conjunta de docentes dos CECD do Porto e de Coimbra, que esteve na base da produção de 
um estudo editado em 2002 e que influenciou grandemente o novo modelo de formação 
consubstanciado pela Licenciatura em Ciência da Informação. 

 

Os impactos dessas iniciativas deflagraram, no ano de 2001, o nascer da primeira 

Licenciatura em Ciência da Informação na Faculdade de Letras e na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, sendo, portanto, a primeira em universidade portuguesa. (Pinto, 

2008; F. Ribeiro, Leite, & Cerveira, 2004; T. B. de Souza & Ribeiro, 2009). A primeira turma 

teve o seu ano letivo iniciado em 2001-2002, com a arquitetura desenhada sob um novo 

paradigma. Este, na visão de Ribeiro, Leite e Cerveira, 

 

A nova licenciatura – a primeira na Universidade portuguesa – representa, sem dúvida, uma 
mudança paradigmática na formação ministrada através da Universidade do Porto. Fechou-se 
um ciclo, isto é, encerrou-se o modelo tradicional, destinado, sobretudo, a formar técnicos de 
BAD, que ocupavam lugares dos quadros da administração pública, à frente de serviços 
culturais de acentuado cariz patrimonialista. Abriu-se um novo campo para a formação de 
gestores de informação, preparados para enfrentar os desafios colocados pela tecnologia e 
para responder com soluções eficazes aos problemas informacionais que ocorrem nos mais 
variados contextos (organizações de todo o tipo, desde as empresas aos organismos da 
administração pública, passando pelos serviços especializados de carácter científico e técnico, 
pelas associações recreativas ou culturais, os sindicatos ou as organizações políticas, os grupos 
familiares ou entidades individuais). (F. Ribeiro et al., 2004, para. 31) 

 

A base dessa nova disciplina centra-se na área científica da Ciência da Informação, 

tendo como método o quadripolar 51 , no quadro de um novo paradigma pós-custodial e 

científico-informacional. (T. B. de Souza & Ribeiro, 2009; Vitorino & Silva, 2016).  

Para além do contexto acima referido, o ensino de nível superior desse país caminhava 

influenciado pela reforma do sistema universitário, oriunda da Declaração de Bolonha no 

Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES), do ano de 1999. Desde então, o sistema 

universitário europeu passou por mudanças profundas, tendo em vista a proposta que 

pleiteava uma visão unificada do ensino superior, no Espaço Europeu, e voltada à formação 

                                                           
51 “elaborado por Paul de Bruyne e outros, em 1974, baseado em quatro pólos- epistemológico, teórico, técnico e morfológico que intervêm 

na elaboração do conhecimento científico da área.” (Penteado, 2005, p. 98) (Souza & Ribeiro, 2009, p. 96). 
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profissional universitária com qualidade, dirigida às exigências do mercado e pautada em 

competências. 

 

O processo de Bolonha tem como missão a formação de estudantes adaptados às exigências 
de competitividade internacional com vista a promover o emprego, potenciando uma melhor 
performance dos profissionais europeus. À luz deste processo a universidade introduz um 
conjunto de medidas que pretende aumentar o nível de flexibilidade, de adaptação e de 
eficiência dos europeus. (A. M. Silva, Marcial, Martins, et al., 2016, p. 16). 

 

Para atingir tal intento, foram definidas as bases do EEES, as quais integram: criação 

de um novo sistema de créditos, utilização de tecnologias como ferramenta de ensino, 

formação complementar em ciclos, metodologia baseada na Aprendizagem Significativa e 

aprendizagem baseada em competências. (A. M. Silva, Marcial, Martins, et al., 2016).  

É nesse espaço das mudanças curriculares e das competências requeridas que se 

analisam, na subseção 4.2.1, os programas das Unidades Curriculares (UC) que contemplam o 

direito autoral relativo aos objetos digitais na formação dos estudantes. 

 

4.2.1 Análise dos dados 

 

Do levantamento feito nos Planos Curriculares 52  das Licenciaturas em Ciência da 

Informação53 de duas (02) universidades públicas portuguesas (Região Central e Região Norte 

e Porto), selecionou-se uma média de trinta e uma (31) Unidades Curriculares54 (UC) (Quadro 

20) que atendem aos critérios do instrumento auxiliar Lista de Verificação (Quadro 13), 

estrutura já apresentada e justificada (Capítulo 4). 

                                                           
52 Corresponde ao que se denomina no Brasil de Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 
53 Os cursos de licenciatura são equivalentes aos cursos de bacharelado no Brasil. 
54 Termo correspondente no Brasil a disciplina.  
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Quadro 20 - UC por Região que contempla indicadores analisados 

Região UC Obrigatório Optativo 

Centro (U. 
Coimbra) 

Estudos Métricos de Informação   

Fontes de Informação e Serviços de Referência   

Fundamentos de Controlo da Informação   

Normas e Aplicações de Metadados   

Normas Jurídicas para Arquivo   

Organização da Informação em Arquivos   

Organização da Informação em Bibliotecas   

Organização da Informação: Descrição de Recursos Bibliográficos   

Preservação, Conservação e Restauro   

Princípios de Recuperação da Informação   

Representação da Informação: Linguagens Vocabulares   

Representação da Informação: Resumos e Linguagens codificadas   

Sistemas de Publicação Digital   

Sistemas Integrados para Bibliotecas e Arquivos   

Sociologia da Informação   

Tecnologias de Informação e Comunicação   

Norte (U. do 
Porto) 

Bases de Dados   

Comportamento Informacional   

Direito Administrativo   

Ética da Informação   

Fontes de Informação e Serviços de Referência   

Gestão daInformação   

Informação para a Internet   

Informática Básica   

Introdução aos Sistemas de Ciências da Informação   

Preservação da Informação   

Recuperação da Informação   

Sistemas Computacionais e de Comunicação   

Técnicas de Expressão e comunicação    

Tecnologia Multimédia   

Teoria e Metodologia da CI   

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

As análises dessas tabulações evidenciaram a incidência dos indicadores para as UC 

que contemplam o Direito de Autor, Objeto Digital (OD), Normas Técnicas de Documentação 

e Normas Éticas da Informação. Com efeito, apresentam-se os resultados obtidos e que estão 

distribuídos nas alíneas (A) e (B) como seguem. 

 

A) Unidades Curriculares que contemplam o DA 

 

Foi observada a presença do Direito Autoral em duas (02) unidades curriculares: 

Direito Administrativo e Normas Jurídicas para Arquivos. Destas, percebeu-se a ocorrência do 

OD no conteúdo da UC Normas Jurídicas para Arquivos (Quadro 21). 
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Quadro 21 - UC que contemplam o DA 

Região UC Obrigatório Optativo 

Centro (U. 
Coimbra) 

Normas Jurídicas para Arquivos   

Norte (U. do 
Porto) 

Direito administrativo   

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2019. 

 

B) Unidades Curriculares que contemplam o Objeto Digital (OD) sem DA 

 

A este indicador Objeto digital, verificou-se uma expressiva ocorrência na categoria 

Objeto Digital sem DA (Quadro 22), que trata da geração, organização, uso e disponibilização 

desses OD no cenário informacional, ciberespaço e/ou mídias, sem o olhar do DA.  

 
Quadro 22 - UC que contemplam OD sem DA (Região Central e Região Norte) 

Região UC Obrigatório Optativo 

Centro (U. 
Coimbra) 

Tecnologias de Informação e Comunicação   

Sociologia da Informação   

Sistemas Integrados para Bibliotecas e Arquivos   

Sistemas de Publicação Digital   

Representação da Informação: Linguagens Vocabulares   

Preservação, Conservação e Restauro   

Organização da Informação: Descrição de Recursos 
Bibliográficos 

  

Normas e Aplicações de Metadados   

Princípios de Recuperação da Informação   

Estudos Métricos de Informação   

Norte (U. do 
Porto) 

Tecnologia Multimédia   

Bases de Dados   

Recuperação da Informação   

Informação para a Internet   

Sistemas Computacionais e de Comunicação   

Informática Básica   

Gestão da Informação   

Comportamento Informacional   
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 
Há uma predominância massiva das UC que tratam dos objetos digitais sem a presença 

do DA, considerando os demais indicadores verificados. Essa primazia, a princípio, pode 

sinalizar influência das preocupações da década de 1990, quando aconteceram os debates 

que desencadearam a criação das licenciaturas em Ciência da Informação. Esses debates 

deveriam, entre outras coisas, responder às demandas exigidas pela SI no manuseio das 

tecnologias da informação e comunicação, que deveria ser uma das habilidades profissionais 

dos bibliotecários e arquivistas. 
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Esse assunto faz parte, inclusive, das bases do EEES quando alude ao processo de 

ensino-aprendizagem baseado em competências. (A. M. Silva, Marcial, Martins, et al., 2016). 

Portanto, “Este novo curso propõe um plano curricular considerando as competências 

estabelecidas no Euro-Referencial I-D do European Council of Information Associations. 

”(Vitorino & Silva, 2016, para. 142). 

 

C) Unidades Curriculares que contemplam Normas Técnicas de Documentação e Normas 

Éticas da Informação 

 

Preferiu-se demonstrar os resultados dos indicadores Normas Técnicas de 

Documentação e Normas Éticas da Informação de forma conjunta no Quadro 23: 

 

Quadro 23 - Normas Técnicas e Normas Éticas da Informação 

Região UC que contemplam Normas Técnicas Obrigatória Opcional 

Centro (U. de 
Coimbra) 

Representação da Informação: Resumos e 
Linguagens Codificadas 

  

Organização da Informação em Arquivos- OIA   

Organização da Informação em Bibliotecas- 
OIB 

  

Norte (U. do 
Porto) 

Técnicas de Expressão e Comunicação   

Teoria e Metodologia da CI   

 

Região UC que contemplam Normas Técnicas e OD 
sem DA 

  

Centro (U. de 
Coimbra) 

Fundamentos de Controlo da Informação   

Fontes de Informação e Serviços de Referência   

Norte (U. do 
Porto) 

Fontes de Informação e Serviços de Referência   

Preservação da Informação   

 

Região UC que contemplam Ética da Informação Obrigatória Opcional 

Norte (U. do 
Porto) 

Ética da Informação   

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Quanto às normas técnicas, as UC Fontes de Informação e Serviços de Referência 

apresentam em seu conteúdo o desenvolvimento do uso das normas e dos OD sem DA, 

evidenciando similaridade nos conteúdos ministrados nas universidades analisadas e 

divergindo, apenas, na opção obrigatório (região norte e Porto) e opcional (região central). 

No que tange às normas que contemplam a Ética da Informação, embora não sendo 

um dos indicadores a ser analisado, ele se desvela ao longo das análises dos currículos das 
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instituições brasileiras, passando a constar como um dos indicadores a ser também analisado 

em Portugal. Dessa forma, observou-se a presença desse indicador em uma das instituições 

analisadas e que debate as relações da ética do ponto de vista deontológico e da informação. 

 

Considerações finais sobre as análises 

 

Das análises documentais realizadas nos planos curriculares dos cursos de licenciatura 

em Ciência da Informação é possível evidenciar que: 

a) Observou-se a presença de duas UC que tratam das questões ligadas ao Direito 

de Autor; 

b)  Não foi possível observar nas UC que tratam do uso de normas técnicas e de 

produção científica a perspectiva autoral no sentido do Código do DA; 

c) Não foi encontrada UC que tratasse da totalidade dos indicadores a serem 

analisados; 

d) Observou-se apenas uma UC (Fontes de Informação e Serviços de Referência), 

comum às duas universidades, que trata do uso de normas e OD sem DA. 

 

Comentários finais do capítulo 

 

Os modelos formativos dos cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da 

Informação em Portugal possuem caraterísticas sui generis, já que têm suas histórias e 

percursos distintos. Enquanto no Brasil, desde o início, os modelos formativos foram bem 

demarcados no campo da Biblioteconomia, em Portugal, esses modelos centram-se, 

inicialmente, no curso bibliothecario-archivista, avançando na constituição de licenciaturas 

com uma área nuclear. Sobre isso, Souza e Ribeiro (2009, p. 100) esclarecem que: 

 

O que se evidencia como uma grande diferença entre os dois países é a concepção das 
formações que evoluíram para a CI ou seja a de bibliotecários, documentalistas e arquivistas. 
Em Portugal elas nasceram conjuntamente por meio do Curso de bibliothecario-archivista 
evoluindo para as licenciaturas, e as pós-graduações onde verifica-se a existência de um núcleo 
comum de interesse, que permite uma convergência de conteúdos básicos para a formação 
profissional com a identificação de pontos comuns permitindo o diálogo e aproximação das 
profissões. 
No Brasil os cursos iniciais destinados a formação desses profissionais nasceram e 
permanecem, até hoje, sendo ofertados separadamente. 



 

 132 

De fato, em ambos os países há evidências da mobilização dessas áreas acerca do 

acompanhamento das tendências impostas pela dinâmica da SI. Ademais, Brasil e Portugal 

caminham com questionamentos e alargam as suas percepções sobre a sociedade que o 

cercam.  

Nesse sentido, verificaram-se os currículos acadêmicos que contemplam o direito 

autoral relativo aos objetos digitais na formação dos estudantes de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação. Pode-se inferir que, a partir das análises documentais dos currículos (PPC e 

PC), têm-se disciplinas que tratam do Direito Autoral em seus conteúdos curriculares e 

práticas de ensino. Porém, esses documentos primários analisados não sinalizam, a rigor, 

discussões sobre as questões legais que envolvem penalidades e/ou aberturas existentes na 

LDA brasileira e CDADC português nos usos e reusos dos objetos digitais.  

Da mesma forma, as inserções constitucionais e acordos internacionais sobre as 

limitações e exceções dos direitos autorais, em prol das instituições culturais, como 

bibliotecas e outros espaços informacionais, são campos de atuação profissional dos alunos 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

Um aspecto que merece atenção é a ocorrência expressiva da disciplina Normas 

Técnicas de Documentação nos currículos. Tal dado é positivo, porque colabora com a 

construção ética no trabalho científico, em especial por meio do conhecimento das regras 

exigidas pela ciência e por conduzir o olhar para a vertente do direito moral do autor nos usos 

lícitos dos objetos digitais. Entretanto, seria interessante que o diálogo entre as normas e o 

DA ficassem evidentes. 

Percebeu-se, também, que existem disciplinas com potencial ou que potenciam a 

inserção da discussão do DA em seus conteúdos. Todavia, numa sociedade cada vez mais 

marcada pelo uso dos objetos digitais disponibilizados na web, além da crença do senso 

comum de que a internet é um “território de ninguém”, nota-se a necessidade latente de se 

aproximar as discussões envolvendo o DA, ambiente digital e impacto do quadro legal nas 

práticas, serviços e produtos desenvolvidos por bibliotecários nas bibliotecas, bem como em 

outras instituições culturais e educacionais, a partir das disciplinas curriculares.  

Sendo assim, a presença do Direito Autoral no contexto formativo da Biblioteconomia 

e Ciência da Informação contemplaria os aspectos jurídicos envolvidos no acesso, uso e reuso 

dos objetos digitais disponibilizados na web, quer sejam de forma gratuita ou sob a égide do 

direito de autor e copyright. Do mesmo modo, proporcionaria uma maior autonomia aos 
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alunos quando graduados na definição e participação das discussões acerca dos benefícios, 

liberdades e limitações da lei em relação ao acesso e uso das obras de forma legal, no contexto 

das instituições. 

Por fim, ter-se-ão no Capítulo 5 os olhares de quem está em sala de aula: alunos e 

professores (representados pelos coordenadores e diretores de cursos) que identificam em 

suas falas questões e discursos de ordem autoral e que impactam em sua conduta ética, como 

o uso e reuso dos OD na vida acadêmica (escrita acadêmica, comportamento ético) e social, 

ou, ainda, a confirmação ou (des)construção dos dados encontrados nas análises 

documentais. 
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CAPÍTULO 5: COMPORTAMENTO INFOCOMUNICACIONAL DOS ALUNOS DOS CURSOS DE 

BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: Brasil e Portugal 

 

Para que se pudesse conhecer e analisar o comportamento infocomunicacional dos 

alunos, adotou-se o modelo de competência ética e de DA, proposto nesta investigação 

(Capítulo 2, Seção 2.4) com base no modelo de competência infocomunicacional de Borges 

(2011) (Capítulo 2, Seção 2.1). Essa competência é entendida como necessária ao 

empoderamento e bom uso da informação. 

Como os usos, representações e apropriações dos OD se dão com finalidades 

acadêmicas e sociais, e estão sob o enquadramento ético e de direito autoral, foram 

necessários atender alguns objetivos específicos: 

 Avaliar a apropriação que os alunos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação fazem dos objetos digitais em sua formação acadêmica e vida social 

cotidiana;  

 Comparar o uso dos objetos digitais nos ambientes acadêmico e social; 

 Apreender qual o nível de conhecimento da legislação sobre direito autoral que 

os alunos têm; 

 Avaliar qual o nível de respeito pelo direito autoral nas práticas de consumo e 

partilha de objetos digitais. 

Para tanto, elaborou-se um questionário semiestruturado online, no Google Forms, 

contemplando a questão de investigação “quais os usos e representações dos alunos dos 

cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da Informação em Portugal, no que respeita à 

apropriação dos objetos digitais?” e os objetivos específicos supracitados. Além disso, foram 

contemplados outros aspectos, como a caracterização dos alunos e dos dados, e os conceitos 

Usos e representações e Apropriações dos objetos digitais pelos alunos, os quais são 

apresentados no esquema a seguir (Quadro 24): 

 

Quadro 24 - Estrutura do Modelo de Análise 
CONCEITOS 

Usos e representações dos alunos (BI e CI) Apropriação dos Objetos Digitais (OD) 

Dimensões Dimensões 

Competências infocomunicacionais Competência ética e de Direito de Autor (DA) 

Operacionais Informacionais Comunicacionais Ética e DA Creative Commons 

componentes componentes componentes componentes Componentes 

indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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De posse dessas definições, procederam-se às tabulações e análises dos dados, que 

subsidiaram o revelar dos Usos e Representações que os alunos dão a conhecer com os 

objetos digitais. Portanto, os atos de verificar, analisar e compreender os Usos e 

Representações dos alunos dependem diretamente da proposta das competências. 

Sendo assim, as vozes conferidas aos dados dos questionários foram construídas a 

partir da estrutura que se apresenta na competência Ética e de DA (Quadro 8), a qual é 

subsidiada pelas competências infocomunicacionais (Quadro 7). 

Para melhor organização, apresentação e ilações dos dados coletados pelo inquérito 

questionário, as análises foram trabalhadas seguindo a lógica de caracterização dos alunos e 

dados, usos, representações e apropriações. 

 

Caracterização dos alunos: Brasil e Portugal 
 

O universo da pesquisa foi delimitado para aqueles alunos que estivessem nas fases 

iniciais e finais dos cursos de Biblioteconomia, no Brasil, e Ciência da Informação, em Portugal. 

Muito embora a pesquisa não tenha o objetivo e nem tempo para acompanhar a evolução 

comportamental desses alunos ao longo da formação acadêmica, pretendeu-se observar 

como eles se encontram no início — ao entrarem no curso — e como se comportam nos 

períodos finais. Esse intento se torna possível porque os alunos estão sob a mesma estrutura 

curricular. 

Os países investigados, embora possuam suas particularidades, têm em comum a 

formação acadêmica de uma área com características que se cruzam, tais como: curso, 

instituições públicas e nível acadêmico (graduação), traços que se alinham à abordagem mista 

da pesquisa. Dito isso, ratifica-se que: 

a) No Brasil, os cursos de Biblioteconomia das universidades federais e que 

totalizam vinte e quatro (24) cursos, são ministrados em suas cinco regiões 

(Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul). O convite para participação na 

pesquisa foi estendido a todos eles. Entretanto, as análises se deram em treze 

(13) cursos, finalizando com uma participação de 14955 alunos, tendo em vista 

as devolutivas dos questionários online; 

                                                           
55 Salienta-se que o total de respondentes no Brasil foi de cento e cinquenta e um (151), entretanto foram considerados válidos cento e 

quarenta e nove (149). 
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b) Em Portugal 56 , os cursos de Ciência da Informação são ministrados em 

universidades públicas, concentrando-se em duas regiões (Porto e Norte e 

Centro). As análises, portanto, correspondem aos dois (02) cursos convidados 

e que totalizaram a participação de setenta e quatro (74) 57  alunos, 

contabilizados a partir dos retornos dos questionários respondidos. 

A pesquisa intencionou conhecer os comportamentos dos alunos nos períodos inicias 

e finais dos cursos, que seriam os correspondentes aos: 1º e 2º períodos e 7º e 8º períodos no 

Brasil, e 1º e 3º anos em Portugal. Embora se tenha delimitado o universo populacional dessa 

forma, os resultados obtidos mostraram-se heterogêneos, pois há situações que fogem ao 

controle da pesquisa, como demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Tabulação cruzada - País de origem e período em que se encontra matriculado 
 

 

Assinale o período em que se encontra matriculado: Total 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
1º e 2º 

períodos 
3º e 4º 

períodos 
5º e 6º 

períodos 
7º e 8º 

períodos Outro  

Qual seu país de 
origem? 

Brasil 0 0 0 41 31 23 38 16 149 

Portugal 38 14 21 0 0 0 0 1 74 

Total 38 14 21 41 31 23 38 17 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
 

Nesse caso, têm-se alunos que se encontram em situações irregulares na estrutura 

curricular, ou seja, fazem disciplina e/ou unidades curriculares em períodos e/ou anos 

diferentes aos do ingresso curricular. Todavia, não se pode garantir que as demais inserções 

estejam fora desse olhar, considerando o ano em que o aluno iniciou o curso. Por assim ser, 

ter-se-ão períodos e anos diferentes dos inicialmente definidos, porém, esses casos 

permaneceram na contagem e análise por entender que tal evento não deveria comprometer 

as análises, mas sim respeitar as particularidades dos alunos. 

Ainda nessa perspectiva de caracterização dos alunos, pretendeu-se saber se os alunos 

tinham uma formação (de nível superior) anterior ao curso em que se encontram atualmente 

matriculados. 

                                                           
56 “A parte continental é dividida em cinco regiões: Porto e Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. E as ilhas são formadas 
pelos Açores e Madeira. Os distritos de Portugal podem ser comparados aos estados brasileiros. Os 18 distritos de Portugal recebem o nome 
da principal cidade de cada grupo.” Informação disponível em: 
(https://www.google.com/search?q=regi%C3%B5es+de+portugal&oq=regi%C3%B5es+de+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.7019j0j8&sourceid=ch
rome&ie=UTF-8). 
57 Informa-se que o total de respondente em Portugal foi de setenta e cinco (75), entretanto foram considerados válidos setenta e quatro 
(74). 

https://www.google.com/search?q=regi%C3%B5es+de+portugal&oq=regi%C3%B5es+de+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.7019j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=regi%C3%B5es+de+portugal&oq=regi%C3%B5es+de+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.7019j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 138 

As devolutivas indicaram que, do total de 223 respondentes, vinte e sete (27) possuem 

outra formação superior (Tabela 3). Destes, vinte e quatro (24) são do Brasil e possuem uma 

média de idade que varia de vinte e cinco anos (25) a acima de cinquenta (50) anos, com 

predominância nas regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-oeste, respectivamente. 

Entretanto, têm-se em Portugal três (03) respondentes. Estes possuem até vinte e cinco (25) 

anos de idade e são oriundos da região Norte e Porto. (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Tabulação cruzada - País de origem e possui outra graduação 

 

Possui outra graduação? 

Total Não Sim 

Qual seu país de origem? Brasil 125 24 149 

Portugal 71 3 74 

Total 196 27 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
 

De forma complementar, apresentam-se alguns dados sociodemográficos58 dos países 

analisados, Brasil e Portugal, e que têm suas participações expressas num total de duzentos e 

vinte e três (22359) alunos, dos quais cento e cinquenta e quatro (154) são do gênero feminino 

e sessenta e oito (68) do gênero masculino (Tabela 4). Essa maior representatividade do 

gênero feminino vem ratificar o que a literatura demonstra como uma área majoritariamente 

feminina, particularmente no Brasil. (Ferreira, 2019; Pires, 2016; R. J. A. Ribeiro, 2018). 

 

Tabela 4 - Tabulação cruzada- País de origem e gênero 
 

 
Identifique o gênero: 

Total  Feminino Masculino 

Qual seu país de origem? Brasil 0 108 41 149 

Portugal 1 46 27 74 

Total 1 154 68 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Pretendeu-se, ainda, visualizar a faixa etária dos alunos participantes com o objetivo 

de se conhecer a qual(ais) geração(ões) pertence(m) e, por conseguinte, estabelecer, se 

possível, a relação entre faixa etária e uso de tecnologias (Tabela 5).  

  

                                                           
58 Foram formalizadas nas perguntas de 4 a 10, Brasil, e 4, 46 a 51, em Portugal. 
59 Salienta-se que o total de questionários retornados representou 226 respondentes, sendo 151 no Brasil e 75 em Portugal. Entretanto, 

destes foram considerados válidos 223, representando, assim, o total a ser analisado. 
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Tabela 5 - Tabulação cruzada - País de origem e faixa etária 
 

 
Selecione a sua faixa etária: 

Total 

 

 
Até 20 
anos 

Até 25 
anos 

Até 30 
anos 

Até 35 
anos 

Até 40 
anos 

Até 45 
anos 

Até 50 
anos 

Mais de 
50 anos 

 

Qual seu 
país de 
origem? 

Brasil 0 38 47 25 9 12 4 5 9 149 

Portugal 1 39 30 2 1 0 1 0 0 74 

Total 1 77 77 27 10 12 5 5 9 223  

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Quanto à caracterização dos dados, que vão desde a construção do instrumento à 

recepção dos dados, compreenderam-se algumas etapas que são apresentadas a seguir. 

 

Caracterização dos dados 

 

Elaborou-se um questionário semiestruturado online, no Google Forms, contendo quarenta e 

quatro (44) perguntas a contemplarem os objetivos da investigação e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dessa forma, distribuíram-se estrategicamente as 

perguntas em: Caracterização dos alunos participantes, Usos e representações dos alunos e a 

Apropriação dos Objetos Digitais (com o intuito de responder às Dimensões Competência Ética 

e de Direito de Autor e Competências infocomunicacionais). 

Feitas essas organizações de ordem estrutural e metodológica, procederam-se aos 

contatos com os Coordenadores e Diretores de cursos a partir do envio, por e-mail, de um 

texto contendo: apresentação e objetivo da pesquisa, minuta do teor da pesquisa e pedido da 

participação dos alunos (expondo-se a necessidade e importância de serem representados na 

pesquisa). Ademais, foi feita uma sugestão de texto e link do questionário para envio aos 

alunos. 

Tal procedimento repetiu-se com os vinte e quatro cursos (24) de Biblioteconomia, 

selecionados no Brasil, e com os dois (02) cursos de Ciência da Informação, em Portugal 

(Capítulo 3). Essa organização para aplicação e coleta dos questionários envolveu dois 

momentos distintos: 

a) Momento 1, período compreendido entre março e maio de 2018. Dos 

resultados desse primeiro momento, 24 (vinte e quatro) instituições brasileiras 

foram convidadas a participarem da pesquisa, mas apenas 08 (oito) instituições das 

regiões nordeste e sudeste do país, correspondendo, portanto, a 4 instituições de 
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cada uma dessas regiões, responderam à pesquisa. As regiões: Norte, Centro-oeste 

e Sul não se manifestaram (Gráfico 7); 

 

 

Gráfico 7 - Momento1: Brasil - participantes por região 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

b) Momento 2, compreendido entre o período de março a agosto de 2019. Esse 

momento foi dedicado às articulações com as instituições portuguesas. Assim sendo, 

as 02 instituições de Portugal deram retorno e participaram da investigação em sua 

totalidade.  

Todavia, esclarece-se que, esse Momento 2, para além do estabelecimento de 

contatos e obtenção de apoio em Portugal, constituiu-se, também, numa 

oportunidade para sensibilização e reforço aos pedidos feitos no ano de 2018 às 

instituições brasileiras. No caso do Brasil, para além das coordenações e professores, 

fez-se contatos via redes sociais (Facebook) com alguns representantes de alunos. 

Desses esforços, teve-se uma ampliação dos participantes das instituições brasileiras, 

em diferentes regiões: 01 do Nordeste, 02 do Norte, 01 do Centro-Oeste e 01 do Sul 

(Gráfico 8).  
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Gráfico 8 - Momento2: Portugal e participantes do Brasil 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Enfim, pode-se afirmar que, no Brasil, houve um retorno de 50% mais um de um total 

de 24 cursos convidados a participarem desta pesquisa. Cabe destacar que as regiões Centro-

Oeste e Sul, em particular, encontram-se sub-representadas. Em contrapartida, tem-se a 

participação de cem por cento (100%) de Portugal, o que representa as duas instituições 

convidadas (Gráfico 9).  

 

 
 

Gráfico 9 - Visão Geral-Participantes por região (Brasil e Portugal) 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018/2019). 

 

Portanto, esse é o cenário dos países, Brasil e Portugal, que subsidiará as análises. 
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5.1 Análises dos comportamentos dos alunos do Brasil e Portugal a partir da competência 

ética e de DA e das competências infocomunicacionais 

 

Os usos e as representações dos alunos serão respondidos pelo domínio empírico da 

pesquisa. Todavia, as representações se manifestam a partir da tensão entre o pensar 

individual e aquilo que pensa o coletivo “Assim, as representações sociais atuariam como 

mediadoras de atribuições individuais” (Moscovici, 2003, citado por Wachelke & Camargo, 

2007, p. 386). 

Nesse sentido, as representações sociais, enquanto fenômeno, estariam, segundo 

Wagner (1994, citado por Wachelke & Camargo, 2007, p. 386), no nível superior, enquanto 

que as representações de ordem individual em nível inferior, porém, só teriam sentido se 

estivessem contextualizadas no meio em que acontecem, ou seja, em seu meio social. Por 

isso, as representações sociais seriam diretamente proporcionais aos comportamentos e 

atitudes dos indivíduos. 

O campo de reconhecimento dessas representações está exteriorizado nos usos e nas 

consequentes apropriações que os alunos de BI e CI fazem dos OD a partir das representações 

estabelecidas no ordenamento jurídico do Direito Autoral (DA). Portanto, o conjunto de 

práticas de uso, que serão aqui relacionados aos seus comportamentos, podem desvelar 

outros aspectos, por exemplo, de ordem formativa. 

Essa percepção poderia estar associada ao que denomina ser mais de uma 

representação social, ou seja, “há casos em que algumas representações são dependentes de 

outras, especialmente no caso dos objetos sociais novos, que são elaborados em referência a 

outros mais antigos” (Vérges, 2007, citado por Wachelke & Camargo, 2007, p. 384). 

Partindo-se dessa afirmação, ter-se-ão as representações sociais existentes e as 

representações que os códigos legais e ambiente digital promovem nos comportamentos que 

podem/poderiam estar ancorados nessas formas de ver o mundo digital, considerando os 

usos e apropriações que os alunos fazem dos OD. 

Assim, os usos e representações dos alunos envolvem as tecnologias que possuem e 

quais usam, as escolhas que fazem do acesso ao uso e as formas de partilha dos objetos 

digitais. Portanto, as análises foram organizadas em núcleos como: usos e representações e 

apropriação dos conteúdos/objetos digitais e suas categorias, que correspondem a um grupo 

de questões: 
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a) Usos e representações envolvem as categorias 

- tempo de uso e tecnologias utilizadas; 

- tipos de tecnologias mais usadas;  

- relacionamentos e interações sociais e uso de fontes de informação; 

- tipificação das escolhas e interação do acesso às partilhas; 

b) Apropriação dos conteúdos/objetos digitais 

- partilhas dos OD; 

- reedição e partilhas dos OD. 

 

5.1.1 Usos e representações dos alunos 

 

Iniciadas as narrativas das análises e construindo a base para as experiências que esses 

alunos declararam dos usos e apropriações que fazem dos OD, cruzaram-se os dados faixa 

etária e geração. Pode-se perceber que a faixa etária dos alunos participantes (Tabela 6) 

encontra-se majoritariamente nas gerações de nativos digitais (Geração Y e Geração Z).  

 

Tabela 6 - Tabulação cruzada - País de origem e faixa etária 

 

Selecione a sua faixa etária: 

Total 

 

 
Até 20 

anos 

Até 25 

anos 

Até 30 

anos 

Até 35 

anos 

Até 40 

anos 

Até 45 

anos 

Até 50 

anos 

Mais de 

50 anos 

 

Qual seu país 

de origem? 

Brasil 0 38 47 25 9 12 4 5 9 149 

Portugal 1 39 30 2 1 0 1 0 0 74 

Total 1 77 77 27 10 12 5 5 9 223 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
 

Cabe destacar que, em Portugal, todos os participantes estão dentro das 

características de nativos digitais, enquanto que, no Brasil, mesmo tendo maior 

representatividade, a contagem demonstra participantes nascidos nos anos de 1946 a 1964. 

Essas características dos nativos digitais são orientadas pela geração em que nasceram, 

assim como por seus comportamentos, que, tendencialmente, se encontram relacionados ao 

uso de tecnologias, participação e interação em redes, e ambientes digitais e sociais. 

Ciente da presença de geração anterior aos nativos digitais, pôde-se verificar, nesta 

investigação, que não há relação entre idade e uso de tecnologias. Do contrário, o impeditivo 
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para o uso poderia estar associado ao não possuir o dispositivo tecnológico, ou as condições 

tecnológicas inadequadas. 

Utilizando-se uma escala de intensidade para perceber as tendências, frequência e uso 

de tecnologias pelos alunos nos ambientes acadêmico e social, pode-se conhecer os possíveis 

relacionamentos entre tipos de tecnologias, tempo de uso e motivações para o uso, seja do 

ponto de vista acadêmico e/ou social. Ademais, é possível, inclusive, visualizar nesses alunos 

as características que a literatura aponta sobre os nativos digitais/geração digital. 

Nesse sentido, fizeram-se alguns questionamentos para mapear a estrutura 

tecnológica que os alunos possuem e como se relacionam com elas: se estão conectados em 

rede, o tempo que ficam e suas preferências em redes sociais (no âmbito acadêmico e social). 

As informações oriundas oferecem o aporte para conhecer e compreender como se 

relacionam, interagem e se apropriam (uso pessoal e coletivo) dos OD e representam (via 

partilha) suas escolhas no ambiente digital.  

Com uma questão básica de tempo de uso aproximado que os alunos fazem da 

internet, constatam-se, a partir das devolutivas, as diferenças e/ou proximidades entre Brasil 

e Portugal. 

No Brasil, há uma predominância de estarem sempre conectados. De um total de 149 

respostas, têm-se a contagem de cinquenta e quatro (54) alunos que estão sempre 

conectados. Em Portugal, de um total de setenta e cinco (75) respostas, apenas oito (08) 

estudantes declararam que estão sempre conectados. Logo, a maior média de Portugal 

contagem de trinta e três (33) respostas reside entre 4h a 6h diárias, o que corresponde a 31 

alunos com essa média de uso no Brasil. As demais possibilidades encontram-se ilustradas no 

Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Tempo aproximado de uso da internet 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
 

Das tecnologias sugeridas, como celular (básico), smartphone, notebook/computador 

portátil, computador e tablet, aquelas que possuem e com maiores possibilidades de uso 

foram o smartphone (Gráfico 11) em primeiro lugar, enquanto que o notebook/computador 

portátil (Gráfico 12) aparece como o segundo mais utilizado. Entretanto, não se pode 

desprezar a informação de que há alunos que não possuem as tecnologias apontadas como 

as mais utilizadas: Smartphone (Brasil, contagem 13 e Portugal contagem 05) e Notebook 

(Brasil contagem 21 e Portugal contagem 01). 

 

 

Gráfico 11 - Tecnologia que possui: maior intensidade de uso-Smartphone 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Gráfico 12 - Tecnologia que possui: maior intensidade de uso-Notebook/computador portátil 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Em seguida, questionou-se sobre quais tecnologias (celular (básico), smartphone, 

notebook/computador portátil, computador e tablet) utilizam como suporte às atividades 

acadêmicas, tendo como referência uso e tecnologia. Nessa pergunta obteve-se diferenças 

nos resultados entre os países. No Brasil, as respostas apontaram a preferência para o 

Smartphone, estando o Notebook/computador portátil em segundo lugar. Já em Portugal a 

predominância de uso é do Notebook/computador portátil, seguido do Smartphone. 

O mapeamento das tecnologias que os alunos possuem e das preferências em usá-las 

(uso social e/ou acadêmico) dará a base para as apropriações que fazem dos OD. Ratificam-

se, para além das características dos nativos digitais, que estão imersos nas TIC, as interações, 

comunicações e liberdades com que partilham suas experiências, preferências e produções. 

Portanto, interessou saber como ocorrem as relações infocomunicacionais dos alunos 

ao participarem de comunidades, redes sociais e acadêmicas. Apresentaram-se opções para 

que definissem as finalidades de uso: finalidade social (convívio social, lúdico) e finalidade 

acadêmica (grupo de disciplina, partilha de materiais) em grupos/redes como: Facebook, 

Instagram, Blog, WhatsApp, LinkedIn e redes sociais acadêmicas. O propósito era visualizar e 

estabelecer as diferenças e/ou semelhanças na maneira como se relacionam nos diferentes 

contextos, social e acadêmico. 

Os participantes declararam que utilizam todas as opções apresentadas, mas destacar-

se-ão as interações mais expressivas, podendo-se estabelecer diferenças nas formas de 

interagirem em ambos os países: 
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a)  No Brasil, as interações com finalidade social se dão com maior ênfase nas redes 

sociais Facebook (contagem de 122), seguido do WhatsApp (contagem de 119) e 

Instagram (contagem de 100). Na academia, a predominância é do WhatsApp 

(contagem de 105), seguido do Facebook e das redes sociais acadêmicas (por 

exemplo: academia.edu) (Gráfico 13);  

 

 

Gráfico 13 - Participação em comunidades e redes sociais-Finalidade social e acadêmica - 
Brasil 

  Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

b) Em contrapartida, Portugal demonstra um comportamento diferente do Brasil. Nos 

espaços sociais cotidianos lideram o Instagram (contagem de 70), aparecendo em 

primeiro lugar, seguido do Facebook (contagem de 66) e WhatsApp (contagem de 

27). Em contrapartida, na academia, a predominância dessas relações se dá com o 

Facebook (45) como primeira opção e um empate entre as opções WhatsApp e 

redes sociais acadêmicas (contagem de 27) (Gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14 - Participação em comunidades e redes sociais-Finalidade social e acadêmica - 
Portugal 

  Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Dentre as possibilidades de interação que a web proporciona aos utilizadores, 

especificaram-se duas opções de participação nas interações, como as de finalidade social e 

finalidade acadêmica. Associaram-se a elas as formas de participação: publicação de posts 

(upload), partilha do OD, partilha do OD reeditado pelo utilizador e download de OD. 

A partir dessas definições, pode-se inferir que nos espaços sociais acontece uma maior 

liberdade de expressão dos alunos, a qual se manifesta na opção publicação de posts (upload). 

Essa opção se sobressai quando comparada com as opções do ambiente acadêmico. Em 

seguida, as partilhas de OD aparecem em segundo lugar, acompanhado de download do OD. 

Entretanto, as interações com finalidade acadêmica têm o seu maior índice 

materializado nos downloads dos OD. Mesmo observando uma baixa incidência em partilhar 

os OD por eles reeditados, há declarações de ambos os países afirmando que o fazem e isso 

ocorre nas duas situações: social e acadêmica. Tal fato sinaliza alguns questionamentos: 

estariam essas reedições amparadas pela lei? Estariam sendo consentidas pelo autor (criador 

da obra)? Estariam amparadas nas normativas técnicas de informação e documentação (Brasil 

NBR/ABNT e Portugal NP/IPQ)? Ou seriam de forma livre? 

Portanto, as interações em ambos os países se dão com maior ênfase a partir da 

publicação de post (Finalidade social) e realização de downloads de OD (Finalidade 

acadêmica), como podem ser visualizados nos Gráficos 15 e 16. 

 

 

Gráfico 15 - Finalidade social e acadêmica: Brasil 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Gráfico 16 - Finalidade social e acadêmica: Portugal 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Paralelamente, identifica-se como os alunos lidam com as fontes de informação sob os 

pontos de vista dos canais mídias sociais e institucionais, bem como formatos digitais e 

analógicos. Vale lembrar que essas questões buscam construir a base para as experiências que 

esses alunos declararam nos usos e apropriações que fazem dos OD. 

Sendo assim, ofereceram-se opções para que indicassem quais os recursos e fontes de 

informação são mais utilizados. Destas, apresentaram-se no formato digital os buscadores 

(Google, Yahoo), streaming (Youtube), bibliotecas virtuais, portais de periódicos, repositórios 

e e-books; e no formato analógico ou fontes tradicionais as bibliotecas físicas e documentos 

impressos (livros, periódicos).  

Das fontes de informação, é possível afirmar que os buscadores se destacam (Gráfico 

17) por terem uso diário e maior acesso várias vezes ao dia, seguidos do Streaming (Youtube) 

(Gráfico 18) e das Fontes tradicionais (Gráfico 19). 

 

 

Gráfico 17 - Recursos e fontes de informação: buscadores 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Gráfico 18 - Recursos e fontes de informação: streaming 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 

Gráfico 19 - Recursos e fontes de informação: fontes tradicionais 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Em contrapartida, ao serem emparedados, os formatos digitais institucionais, porém 

os mais tradicionais, como bibliotecas virtuais, portais de periódicos e repositórios, têm uma 

queda substancial nos acessos. Esse dado chama a atenção sobre essas fontes de informação, 

que são confiáveis e ricas em documentos científicos, para além de se encontrarem também 

em ambiente digital.  

Ao serem inquiridos sobre as redes e/ou recursos que mais utilizam para acessar e 

partilhar objetos a partir das opções Rede P2P, Streaming, sites de links para download direto 

(DDLs), redes sociais, repositórios, Dropbox, Google drive, e-mail e outro (Serviços em nuvens) 

declara-se que as preferidas dos países, estando, inclusive, em primeiro lugar tanto para o 

acesso de conteúdos digitais quanto para a partilha dos OD, são as redes sociais. 
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Contudo, ao se olhar de forma individualizada, notam-se as diferenças nas escolhas, 

como, por exemplo: 

- para acessar conteúdos online 

No Brasil foram indicados os repositórios, streaming, Google Drive e outros. Já Portugal 

declara suas preferências para o streaming, e-mail, Google Drive e outros; 

- para partilhar objetos 

Quanto à forma de distribuir, o Brasil tem suas preferências para os repositórios, 

Google Drive, Dropbox e outros. Portugal, por sua vez, informa que prefere os e-mails, Google 

Drive, Dropbox e outros. 

Até aqui, têm-se mapeado e observado os caminhos que vão sendo construídos a partir 

das preferências e conhecimentos que os alunos possuem sobre o ciberespaço, bem como as 

possibilidades de comunicação por ele proporcionado. A disponibilização de fontes de 

informação requer dos utilizadores as competências infocomunicacionais e, por fim, a 

competência ética e de DA, considerando o conhecimento que aportam sobre a legalidade 

jurídica, moral e ética nas apropriações que fazem e na forma como representam seus 

comportamentos nos usos, reusos e partilhas dos OD. 

 

5.1.2 Apropriações 

 

As apropriações feitas pelos alunos são examinadas a partir dos componentes e 

indicadores definidos na competência ética e de Direito de Autor (DA). Portanto, criaram-se 

situações estruturadas a partir do conceito Apropriação dos objetos digitais utilizados pelos 

alunos. 

Nesse sentido, tem-se um conjunto de dados que foram analisados e trouxeram 

evidências de como esses alunos relacionam, interpretam e/ou representam as situações 

perguntadas (a partir de perguntas e opções de escolhas, assim como perguntas abertas). 

Dessa forma, estruturaram-se perguntas base que apresentam as interpretações que os 

alunos possuem sobre as liberdades proporcionadas pelo ciberespaço. Assim sendo, 

perguntou-se: Tudo que está disponível na internet é, 

a) De livre acesso 

Os alunos têm o entendimento comum de que Às vezes [Sim, às vezes] a internet 

potencia o livre acesso, seguidos de Não e Depende do autor (Gráfico 20): 
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Gráfico 20 - Uso de livre acesso 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
 

b)  Não está sob proteção autoral 

Os países possuem o entendimento de que tudo que se encontra na internet Às vezes 

[Sim, às vezes] não está sob proteção autoral, seguido das percepções Depende do autor e 

Não está sob proteção autoral (Gráfico 21): 

 

 

Gráfico 21 - Está sob proteção autoral 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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c) Posso usar como quero 

Mesmo que os países mantenham similaridades na compreensão da pergunta, os 

alunos entendem que Não podem usar indiscriminadamente, seguido de Às vezes [Sim, às 

vezes] e Depende do autor (Gráfico 22): 

 

 

Gráfico 22 - Uso como quero 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

d) Reedito para uso pessoal 

Brasil e Portugal observam que Às vezes [Sim, às vezes] podem reeditar o OD para uso 

pessoal, sendo seguido das opções Não e Depende do autor (Gráfico 23): 

 

 

Gráfico 23 - Reedito para uso pessoal 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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e) Reedito e partilho 

Nesse aspecto, os países se manifestam de forma diferente. Enquanto o Brasil diz que 

Não faz, sendo seguido das alternativas Às vezes [Sim às vezes] e Depende do autor, Portugal 

opta por Às vezes [Sim, às vezes] reedita e partilha, colocando como outras opções o Não fazer 

e Depende do autor (Gráfico 24). 

 

 

Gráfico 24 - Reedito e partilho 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

Tendo-se apresentado as possibilidades e liberdades sobre o agir na internet, destaca-

se que a internet não é um território sem lei (Pinheiro, 2016). Outrossim, as liberdades por ela 

promovidas não se consubstanciam como irrestritas. 

É necessário comentar que as opções Reedito para uso pessoal e Reedito e partilho 

têm envolvidas situações que podem caracterizar o uso não consentido de obras de terceiros. 

A reedição pode demonstrar a alteração dos conteúdos, ou seja, a ideia/criação do autor. 

Entretanto, mesmo tendo um baixo índice de respostas para o “Sim, sempre”, seguido 

de Às vezes, essas opções representam a liberdade irrestrita de usos e reusos dos objetos 

circulantes no ciberespaço. Ademais, ainda há evidência desse entendimento por parte de 

alguns alunos. No entanto, o que causa um “alerta” para os cursos formadores desses alunos 

é o fato de os Projetos Pedagógicos dos Cursos e Planos Curriculares sinalizarem que, desde 

os períodos iniciais, existe uma atenção aos canais e fontes de informação disponíveis em 

ambientes analógicos e digitais, para além de disciplinas que discutem as possibilidades, 

limites e bom uso dessas fontes e ambiente. 
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Essa questão mostra-se basilar para as demais que se sucedem, pois ela determina a 

visão que os alunos possuem do espaço digital e as permissões e limites que viabilizam os usos 

dos objetos digitais que são depositados e/ou disponibilizados no ciberespaço. 

Após esse entendimento, pode-se dizer que se pretendeu ir além da verificação de 

como ocorrem essas apropriações e como, a partir delas, se dão as representações que fazem 

dos OD ou conteúdos digitais por eles usados/apropriados, quer sejam por acesso, downloads 

e reedição. Vale ressaltar que essa apropriação pode ser para uso pessoal e/ou partilha.  

Os alunos possuem as suas formas de apropriação e representação dos OD. Todavia, a 

representação utilizada como base comparativa são os modelos da competência Ética e de 

Direito de Autor (DA) e das competências infocomunicacionais (Capítulo 2). 

Dentre as possibilidades de obtenção dos objetos digitais por download, ofereceram-

se aquelas que indicavam a autorização para download e os elementos que avaliavam antes 

de o fazerem. Nesse sentido, apresentam-se as formas como os alunos se colocam diante das 

aquisições dos downloads, reedições e partilhas dos OD. 

Naturalmente, esse enquadramento está sob as representações ética e do DA. Por isso, 

buscou-se verificar se os alunos observam a existência de autorização para as apropriações 

que fazem: 

a)  Ao fazer download de um conteúdo digital da internet, você verifica se existe 

autorização? 

Em ambos os países a resposta foi Às vezes [Sim, às vezes] verificam, seguida de 

Raramente. No Brasil, o terceiro lugar ficou com a afirmação de que verificam Sempre [Sim, 

sempre] e, em Portugal, há um empate entre a verificação Sempre [Sim, sempre] e Nunca. Os 

dados estão representados no Gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Verifica se existe autorização para download 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Essa constatação para o Às vezes (Sim, às vezes), seguido do Raramente e do Sempre 

(Sim, sempre) verificam a existência de autorização, alinha-se às respostas que os alunos dão 

ao serem elencados os elementos que são por eles avaliados antes de fazerem downloads dos 

conteúdos digitais a partir das licenças legais, DA, e criativas, Creative Commons. 

b) Assinale os elementos que são avaliados antes do download de conteúdos digitais: 

Quando confrontados sobre os elementos que avaliam antes de fazerem download, 

pode-se visualizar a forma como se comportam em relação à verificação de autorização para 

descarregarem o OD. Assim, das sugestões apresentadas, fica evidente a diferença dos 

comportamentos diante dos elementos do direito de autor e os de licenças alternativas, 

Creative Commons, considerando as opções de ordem jurídica, mais tradicionais, e as licenças 

criativas, que surgem como oposição ou possibilidades mais flexíveis e com maior 

potencial/capacidade de atender a autores e colaboradores.  

Diante dessas duas abordagens autorais baseadas no DA e em licenças criativas 

expressas na questão, fica perceptível que há maior observação em torno das opções que 

derivam do DA, como: o domínio público em detrimento do Creative Commons e DDL.  

Das características do DA propriamente ditas (ordenamento jurídico tradicional), têm-

se que, no Brasil, os alunos demonstram maior observação, ainda que discreta, nos elementos 

do DA e expressam que Sempre avaliam (Sim, sempre), enquanto que os alunos de Portugal 

optam por avaliar Às vezes (Sim, às vezes) (Gráficos 26 e 27); 
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Gráfico 26 - Verifica se está protegido pelo DA 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 

Gráfico 27 - Verifica se está em domínio público 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Quanto ao Creative Commons e DDL, os países também se comportam de forma 

diferente na verificação dos OD. Nesse sentido, têm-se que, no Brasil, os OD que estão sob a 

licença Creative Commons são raramente avaliados, enquanto que em Portugal as 

manifestações concentram-se na opção Às vezes (Sim, às vezes) faz a verificação (Gráfico 28):  
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Gráfico 28 - Verifica se está sob uma licença criativa 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Quanto às DDL, há similaridade entre os países, isto é, ambos têm a mesma frequência 

de Às vezes [Sim, às vezes] verificarem (Gráfico 29): 

 

 

Gráfico 29 - Verifica se é DDLs 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Essas diferentes formas dos alunos se relacionarem com os OD supõem o 

entendimento de que há algum conhecimento sobre as implicações das apropriações dos OD 

a partir da base jurídica com que são disponibilizados. Sugere-se, por parte dos alunos, que há 

um senso crítico e ético em suas escolhas, as quais poderiam estar associadas aos tipos de 

conteúdos (acadêmicos ou sociais) que consomem/utilizam em suas vidas cotidianas.  
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Ainda que se perceba um conhecimento normativo e ético nas escolhas feitas pelos 

alunos participantes, deve-se ponderar que a observação sobre os downloads e apropriações 

dos OD necessitam, em primeira instância, da verificação do sistema a que pertencem. Como 

exemplo, citam-se os Creative Commons, pois o uso dessa licença não isenta os direitos morais 

do autor, tendo em vista que é uma licença pública e considerada um novo mecanismo que 

busca “dar segurança jurídica a quem queira se valer de obras alheias” (Lemos & Branco Jr, 

2006, p. 2). 

Dos conteúdos digitais/OD mais descarregados pelos alunos do Brasil estão, 

prioritariamente, os artigos de revistas científicas, livros literários e científicos, músicas, teses 

e dissertação, vídeos e softwares, entre outros, respectivamente. Em Portugal, os seus 

consumos são prioritariamente para música, game, teses e softwares, livros literários e vídeos, 

artigos científicos, entre outros, respectivamente. 

Dessa relação de tipos de OD, evidenciam-se situações diferenciadas entre os de 

entretenimento social e os de uso acadêmico. As mídias de entretenimento música e vídeo 

são os que estão em evidência nas discussões e conflitos de questões autorais entre 

produtores, distribuidores e utilizadores; os de natureza educacional, acadêmicas, via de regra 

estão sob os auspícios de assinaturas institucionais com grandes empresas, ou ainda, em bases 

de arquivos abertos, como portais de livre acesso que utilizam a filosofia dos arquivos 

abertos/open source e/ou orientados pelas licenças públicas, entre eles os Creative Commons. 

Todavia, existem distinções entre essas abordagens no sentido de que os conteúdos 

que estão envoltos no direito de acesso à cultura, informação e educação dependem de uma 

mobilização institucionalizada, ou não, e da necessidade em se ter mecanismos que viabilizem 

o acesso e uso a esses bens culturais, já que fazem parte dos princípios fundamentais. 

Ao se relacionarem os OD mais utilizados pelos alunos dos dois países têm-se (Tabela 

7): 
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Tabela 7 - Comparativo entre Brasil e Portugal: tipologia de documentos com maior download 

SUGESTÕES A SEREM MARCADAS  BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Artigos de revistas científicas 110 73,8% 24 32,4% 
Documentários (vídeos) 55 36,9% 23 31,1% 
Games  25 16,8% 37 50% 
Livros científicos (e-book/-libro) 94 63,1% 11 14,9% 
Livros literários (e-book/-libro) 95 63,8% 20 27% 
Legislação 27 18,1% 9 12,2% 
Música 88 59,1% 52 70,3% 
Softwares 52 34,9% 30 40,5% 
Teses/dissertações 87 58,4% 30 40,5% 
Vídeos (entretenimento) 68 45,6% 24 32,4% 
Outro 3 3,21% - - 
Total de respondentes 
(questão de múltipla escolha) 

149 % 74 % 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Da verificação e constatação sobre a forma como são feitos os downloads e dos 

elementos que são observados ou não, é de todo pertinente que se verifique se essas 

apropriações feitas se dão como suporte para o conhecimento (educação), para o uso privado 

ou coletivo, ou se esbarram na reelaboração dos conteúdos por eles apropriados. Se 

reeditados/alterados os seus conteúdos, teriam sido acompanhados pelas orientações do DA, 

tendo em vista os direitos morais e patrimoniais dos autores/criadores declarados na obra 

(apenas nas esferas de uso pessoal/privado, ou se dão para além do uso coletivo dos OD)? 

Nessa questão, há diferenças significativas entre os países analisados, visto que, no 

Brasil, existe uma predominância no acesso a artigos de revistas científicas, significando maior 

uso acadêmico, enquanto que, em Portugal, a preferência corresponde aos arquivos de 

música, relacionando-se assim ao uso social. 

É perceptível que, no Brasil, os maiores percentuais estão atrelados aos usos 

acadêmicos. Embora Portugal faça downloads para usos acadêmicos, a predominância em 

termos de contagem dá-se nos usos sociais seguidos dos usos acadêmicos. Tais dados 

evidenciam o quanto o ambiente digital democratiza e deixa à disposição as produções 

intelectuais e artísticas, bem como as possibilidades liberadas ou deliberadas das 

apropriações/consumos, as quais deveriam acontecer de forma democrática e consciente da 

existência de uma ética da informação, que empodera, questiona e liberta os utilizadores a 

consumir os conhecimentos culturais e imateriais a partir de um quadro moral e ético. 

Tendo-se como referência as preferências pelos tipos de fontes de informação mais 

utilizadas pelos alunos e que foram elencados num ranking de maior uso e finalidades (Tabela 

7), aproximaram-se também algumas situações que podem ampliar as possibilidades de usos 
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dos OD/conteúdos digitais a partir dos seguintes escopos legais: Utiliza obras/objetos digitais 

de domínio público ou obras licenciadas pelo Creative Commons?  

Essas duas categorias foram propositadamente construídas por terem características 

que liberam permissões para usos e até reusos consentidos. No caso do domínio público, não 

é demais lembrar que se encontra numa fase em que existe a permissão para novos reusos; e 

as licenças criativas surgem como uma alternativa ao direito autoral, pois articulam novas 

formas de disponibilizar conteúdos de maneira mais flexível, ficando o autor livre para liberar 

o uso de sua produção como for conveniente. 

Ao se apresentarem essas possibilidades de usos dos OD nessas modalidades, verifica-

se uma contagem expressiva nas opções Não conheço, Não sei e Não. Essas respostas carecem 

de reflexão, porque esses olhares inviabilizam um melhor e amplo uso dos objetos que estão 

submetidos a essas regras. O Domínio público (Tabela 8) e os Creative Commons (Tabela 9) 

permitem os usos com maior liberdade e menos cerceamentos.  

 

Tabela 8 - Tabulação cruzada - País de origem: Utiliza obras/objetos digitais de domínio público 
 

Contagem   

 

Utiliza obras/objetos digitais de domínio público ou obras licenciadas pelo Creative 
Commons? [Domínio público] 

Total  Não 
Não 

conheço 
Não 
sei Raramente 

Sim, 
frequentemente 

Sim, por 
vezes 

Qual seu país de 
origem? 

Brasil 1 10 26 15 0 49 48 149 

Portugal 1 4 18 12 4 15 20 74 

Total 2 14 44 27 4 64 68 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Tabela 9 - Tabulação cruzada - País de origem: Utiliza obras/objetos digitais licenciados pelo Creative Commons 
 

Contagem   

 

Utiliza obras/objetos digitais de domínio público ou obras licenciadas pelo Creative 
Commons? [Creative commons] 

Total  Não 
Não 

conheço 
Não 
sei Raramente 

Sim, 
frequentemente 

Sim, por 
vezes 

Qual seu país de 
origem? 

Brasil 4 21 47 23 0 17 37 149 

Portugal 1 5 28 13 10 5 12 74 

Total 5 26 75 36 10 22 49 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Não se quer dizer que inexista critérios de uso, mas as possibilidades ampliam a 

democratização dos usos e reusos dos objetos que estão submetidos a essas legendas. 

Nessa lógica, questionou-se aos alunos se ao reeditarem conteúdos de terceiros 

consideram características próprias das modalidades de DA e Creative Commons. Nesse 

sentido, apresentam-se os resultados a seguir: 
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1) Direito de autor, e suas vertentes direitos moral e patrimonial 

- Do Direito moral 

Relativo a esse aspecto estão as diferenças significativas entre os países analisados. No 

Brasil há uma predominância na observação dessa modalidade de proteção, representando a 

maior contagem (53 alunos), seguida de Não reedito conteúdos digitais (contagem 36) e 

Frequentemente [Sim, frequentemente] (contagem de 21). Em contrapartida, vê-se que em 

Portugal há predominância para o Frequentemente [sim, frequentemente], significando uma 

contagem de vinte e três (contagem de 23) respondentes, seguida por Não reedito (contagem 

de 12) e Sempre [Sim, sempre] reedito (contagem de 11) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Tabulação cruzada - País de origem: Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, considera o 
Direito moral 

Contagem   

 

Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, você considera questões relativas ao/as: 
[Direito moral] 

Total  
Desconheço 
este domínio Não 

Não reedito 
conteúdos 

digitais Nunca 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 
por 

vezes 
Sim, 

sempre 

Qual 
seu 
país de 
origem? 

Brasil 6 3 11 36 1 21 18 53 149 

Portugal 4 9 0 12 6 23 9 11 74 

Total 10 12 11 48 7 44 27 64 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

É salutar lembrar que os aspectos desse direito moral alinham-se ao direito 

personalíssimo dado ao autor, como o direito à paternidade, sendo este um dos aspectos que 

preocupam na reedição, distribuição e redistribuição dos conteúdos digitais, dadas as 

possibilidades de perda da autoria com a reedição desses objetos. Todavia, cabe destacar que 

a própria autoria passa a ter novos olhares sobre a modalidade de construção do 

conhecimento colaborativo, porém, aqui não se está a discutir sobre essas mudanças. A 

autoria deve ser respeitada independente da modalidade escolhida. 

 

- Direito patrimonial 

As implicações na reedição do OD atinge, objetivamente, a exclusividade de 

exploração econômica da produção intelectual, assim como o direito à reprodução, 

distribuição e comunicação ao público. Esse direito envolve um dos desafios promovidos pela 

partilha dos arquivos/ficheiros compartilhados em rede. Sobre isso, Pinheiro (2016) e Branco 
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Júnior (2007) aludem que, do ponto de vista da lei, se não há autorização do autor, está-se 

fora dela, excetuando-se aquelas situações que fazem referência às leis do DA. 

Outras situações que a lei autoriza são das obras em domínio público, obras órfãs e 

aquelas que estão definidas nos limites e exceções do DA e que se relacionam à cultura, 

educação e informação (Capítulo 1. Seção 1.4). Ao serem questionados sobre esse direito 

patrimonial e a sua ação sobre os OD, eis que as proporcionalidades entre Brasil e Portugal 

são mantidas, assim como as do direito moral (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Tabulação cruzada - País de origem: Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, considera o Direito 
patrimonial 

Contagem   

 

Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, você considera questões relativas ao/as: 
Direito patrimonial 

Total  
Desconheço 
este domínio Não 

Não reedito 
conteúdos 

digitais Nunca 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 
por 

vezes 
Sim, 

sempre 

Qual seu 
país de 
origem? 

Brasil 9 5 14 35 4 24 21 37 149 

Portugal 4 8 0 15 9 21 9 8 74 

Total 13 13 14 50 13 45 30 45 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Destacaram-se, ainda, duas situações particulares relacionadas ao DA, as quais 

correspondem às aberturas promovidas no DA para o Domínio público e Obras órfãs. Entende-

se por domínio público as obras que já prescreveram/cessaram a sua proteção por estarem 

dentro de um período de setenta anos após a morte do autor, seguindo a linha sucessória 

(Capítulo 1, Seção 1.4). 

Nessas situações, a legislação flexibiliza o direito à liberdade de distribuição, reedição 

e compartilhamento, bem como em situações afins, desde que salvaguardado o direito moral 

do autor (Capítulo 1, Seção 1.4). Mesmo assim, obteve-se contagens expressivas de Não 

reedito conteúdos digitais (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Tabulação cruzada - País de origem: Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, considera o 
Domínio público 
Contagem   

 

Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, você considera questões relativas ao/as: 
[Domínio público ] 

Total  
Desconheço 
este domínio Não 

Não reedito 
conteúdos 

digitais Nunca 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 
por 

vezes 
Sim, 

sempre 

Qual seu 
país de 
origem? 

Brasil 9 3 12 33 2 26 20 44 149 

Portugal 4 5 0 12 5 24 13 11 74 

Total 13 8 12 45 7 50 33 55 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Nas obras órfãs, os direitos autorais ainda são vigentes, porém, não se sabe ao certo 

se o autor ainda vive, ou tendo falecido já transcorreram os setenta anos, estando, portanto, 

sob a linha sucessória referida pelo DA (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Tabulação cruzada - País de origem: Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, considera as 
Obras órfãs 

Contagem   

 

Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, você considera questões relativas 
ao/as: [Obras órfãs] 

Total  

Desconh
eço este 
domínio Não 

Não reedito 
conteúdos 

digitais Nunca 

Sim, 
frequente

mente 

Sim, 
por 

vezes 
Sim, 

sempre 

Qual seu 
país de 
origem? 

Brasil 13 17 21 30 3 14 25 26 149 

Portugal 5 15 0 13 12 15 9 5 74 

Total 18 32 21 43 15 29 34 31 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Destaca-se a manisfestação de trinta e dois (32) alunos (BR, 17 e Portugal 15 

respondentes) que indicaram não possuir conhecimento sobre essa matéria. Essas afirmações 

sugerem a existência de um fosso, seja no conhecer ou no transpor as possibilidades 

apresentadas pela lei em suas vivências. Nesse contexto são validados os estudos 

apresentados por Todorova (2017), Gonzalez e Ferrari (2016). 

 

- Creative commons 

As licenças criativas se encontram representadas pelos Creative commons, que têm 

um grande potencial no desenvolvimento cultural e na liberdade que o autor possui em 

estabelecer os critérios que melhor lhe representem, inclusive permitindo, caso deseje, 

liberdades de uso amplo da obra. Nesse sentido, vê-se a manutenção da proporcionalidade 

entre os países em relação ao DA (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Tabulação cruzada - País de origem: Ao reeditar os conteúdos de terceiro considera os: creative 
commons 

 

Ao reeditar os conteúdos digitais de terceiros, você considera questões relativas ao/as: 
[Licenças criativas (creative commons)] 

Total  
Desconheço 
este domínio Não 

Não reedito 
conteúdos 

digitais Nunca 
Sim, 

frequentemente 

Sim, 
por 

vezes 
Sim, 

sempre 

Qual seu 
país de 
origem? 

Brasil 13 12 17 32 4 19 21 31 149 

Portugal 5 9 0 15 8 21 10 6 74 

Total 18 21 17 47 12 40 31 37 223 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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De uma forma geral, pode-se observar que apenas alguns alunos do Brasil declararam 

não considerarem as questões do DA independentes das possibilidades apresentadas. Há 

ainda um número expressivo de respondentes (Brasil, Portugal) que declararam não 

reeditarem conteúdos digitais, independente da licença. Ambas as situações merecem 

reflexões, visto que podem estar sendo negligenciadas oportunidades amparadas pela lei do 

DA e/ou pelas aberturas das licenças criativas (via de regra, os autores se mostram mais 

flexíveis em relação à comunicação e distribuição de suas obras ao público).  

Cabe destacar a incidência dos alunos em informar que desconhecem os domínios 

apresentados (DA e Creative Commons). Tal dado entra em conflito com as informações 

colhidas nas entrevistas, quando foram colocados que esses assuntos são trabalhados em 

muitas disciplinas de forma transversal. Salienta-se que a transversalidade desses aspectos 

não representa a complexidade da matéria do DA, que não se inicia e nem se encerra no fato 

de o autor ou editor dizer sim ou não aos usos de forma consentida. 

A matéria do DA envolve outros elementos, como o direito e acesso à educação, 

cultura e informação, limites aos quais nem o próprio autor pode se opor, porque estão 

assegurados em convenções internacionais (Berna, Direitos Humanos, entre outros) e nas 

cartas constitucionais de cada país. No entanto, esses limites também deveriam estar 

expressos nas legislações autorais. 

Nesse sentido, buscou-se verificar se havia a cultura do reeditar e partilhar os OD com 

outras pessoas e/ou grupos pelos alunos. Nessa abordagem mais ampla, a maioria dos alunos 

brasileiros, como primeira opção, afirmaram que Não reeditam e Não compartilham (38,8%), 

seguido de Raramente (27,2%) e às vezes (18,4%) [Sim, às vezes]. Em contrapartida, os alunos 

portugueses afirmaram primeiramente que o fazem Raramente (32,9%), seguido de Às vezes 

[Sim, às vezes] (31,5%) e, ainda, Não reeditam e nem compartilham (21,9%) [Não reedito, logo 

não compartilho] (Gráfico 30). 
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Gráfico 30 - Reedita e compartilha conteúdos digitais de terceiros 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Embora demonstrem razoabilidade em reeditarem e compartilharem os OD a partir 

dos olhares legais, ou não, isso não inviabiliza que façam uso dos recursos produzidos por 

terceiros. Nesse sentido, apresentou-se um rol de objetos que se encontram disponíveis no 

ciberespaço, como: Apresentações, Documentos, Fotos e Vídeos. Feitas as escolhas de suas 

preferências, pode-se inferir, ao analisar os países de forma conjunta, que há preeminência 

pela frequência de maior uso dos seguintes objetos: apresentações que são acessadas muitas 

vezes, além de documentos, fotos e vídeos. De forma individualizada, os vídeos (youtube) são 

os mais utilizados no Brasil. 

Diante dessas informações, declara-se que, independente da escolha feita, o aluno 

precisa conhecer sob qual ou quais licenças foram disponibilizados os recursos digitais/objetos 

digitais. O tipo de licença no qual foi disponibilizado o OD pode variar de acordo com a 

percepção de quem o deposita na base e/ou plataforma fornecedora. Para exemplificar, 

coloca-se o caso do site de hospedagem do recurso Flickr60, que, a priori, os recursos são 

disponibilizados sob a licença padrão/inscrição “Todos os direitos reservados”. Contudo, isso 

não é impeditivo para que o utilizador, ao disponibilizar o seu recurso (OD), altere a opção 

para uma licença pública, como o Creative Commons.  

                                                           
60 “O Flickr é um site da web de hospedagem e partilha de imagens como fotografias, desenhos e ilustrações, além de permitir novas 

maneiras de organizar as fotos e vídeos. Caracterizado como rede social, o site permite aos usuários criar álbuns para armazenar suas 

fotografias e contatar-se com usuários de diferentes locais do mundo. No início de 2005 o site foi adquirido pela Yahoo! Inc. Por seu alto 

nível de interatividade com os usuários, é um dos componentes mais exemplares da Web 2.0. O site adota o popular sistema de categorização 

de arquivos por meio de tags (etiquetas) e também é considerado um flog.” (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Inc.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tag_(programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flog
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr
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Considerando as afirmações de que fazem uso e com muita frequência desses OD, 

aprofundou-se o entendimento sobre os conhecimentos que possuem ou não das limitações 

sobre os usos livres desses OD: Apresentações, Documentos, Fotos e Vídeos. Portanto, os 

alunos foram questionados sobre “Quais destes recursos produzidos por terceiros você 

considera que podem ser usados livremente?  

Ficou evidenciada pelos alunos a compreensão de que às vezes [Sim, às vezes] podem 

ser utilizados livremente, seguido de Raramente. Há uma discreta diferença para as 

Apresentações em vídeos, já que Portugal coloca a opção Sempre [Sim, sempre] em segundo 

lugar (Gráficos 31 a 34). 

 

 

Gráfico 31 - Recursos usados livremente: apresentação 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 

Gráfico 32 - Recursos usados livremente: documentos  
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Gráfico 33 - Recursos usados livremente: fotos 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 

Gráfico 34 – Recursos usados livremente: vídeos 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Essas escolhas causam alertas, porque a informação expressa “livremente” na 

pergunta é entendida como liberdades irrestritas. Portanto, as opções feitas pelos 

participantes chamam a atenção pelo fato de o direito autoral apresentar situações aceitáveis 

para os usos consentidos (Capítulo 1, Seção 1.4). Entretanto, mesmo tendo essas liberdades, 

a autoria não se perde em momento algum. Caso semelhante ocorre com as licenças criativas 

que, embora apresentem em sua natureza maior flexibilidade na forma de disponibilizar os 

OD, não implica perda da autoria, ou seja, não altera o princípio do direito à criação. 

Até aqui pairava a impressão de que as formas de obtenção dos OD estavam sob a 

ótica da gratuidade. Pretendendo-se elucidar ou desfazer essa impressão, além de se 

visualizar se as ações dos alunos se mantêm de acordo com os comportamentos de quando 
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adquirem os OD na modalidade compra, ou seja, se são similares aos da aquisição gratuita, 

inquiriu-se: ao comprar objetos digitais, você reedita e/ou partilha livremente? 

Dessas duas possibilidades apresentadas aos OD adquiridos na modalidade compra e 

associados à reedição e partilha em rede, constata-se que existe uma predominância em 

ambos os países sobre a não efetivação de compras do OD. Entretanto, quanto às formas de 

apropriação feitas, destacam-se as três primeiras opções mais assinaladas pelos alunos 

brasileiros e portugueses, que são: 

a) Reedição 

A reedição está diretamente associada às alterações/interferências feitas no OD de 

forma consentida ou não. Nesse sentido, as declarações em ambos os países indicam que Não 

reeditam, seguido de Raramente e Por vezes [Sim, por vezes] (Gráfico 35): 

 

 

Gráfico 35 - Ao comprar OD, reedita 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

b) Partilha livre 

Nessa forma de compartilhamento está implícita a não observação à proteção autoral 

do OD. Assim sendo, as manifestações dos alunos diferem entre os países. No caso do Brasil, 

as respostas indicam um empate entre as opções Raramente e Por vezes [Sim, por vezes] 

partilham livremente, seguido de Não partilham. Por sua vez, os alunos de Portugal sinalizam 

Não partilharem, seguido de Por vezes [Sim, por vezes] e Raramente partilham (Gráfico 36): 
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Gráfico 36 - Ao comprar OD, partilha livremente 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Das indicações demonstradas a partir das análises, há uma contagem significativa de 

alunos que declararam nunca terem comprado OD. Todavia, no que respeita, particularmente, 

à reedição dos OD adquiridos por compra, tem-se que, em ambos os países, há uma 

predominância em não o fazerem. Entretanto, ambos colocam em primeiro lugar que Nunca 

compram OD, sugerindo, de igual modo, que são afeitos à gratuidade. 

Essa indicação da maioria de não comprar OD abre precedente para a afirmação de 

que se tem uma predominância nos acessos e usos de forma gratuita. Tal dado pode estar 

associado aos tipos de OD por eles utilizados, especialmente os de ordem acadêmica e/ou 

social (como indicado na Tabela 7 - Comparativo entre Brasil e Portugal: tipologia de 

documentos com maior download). 

Embora em pequena escala, há a indicação de quem o faça por vezes e raramente. 

Mais uma vez, é salutar enfatizar a necessidade de se conhecer os limites de usos firmados 

para além do DA, ou seja, os acordos contratuais estabelecidos com as empresas 

responsáveis/representantes comerciais dos autores. Sobre esses olhares que precisam, 

obrigatoriamente, serem conhecidos pelos alunos, coloca-se a ponderação de um dos 

participantes das entrevistas feitas com os Coordenadores de Curso: 

 

 

 

 

 



 

 171 

[Participante 1] 

O uso, também, inadequado, mesmo que autorizado, mais o uso inadequado nas informações 
que foram autorizadas, foi liberada para um uso, mais o uso até que ponto: o uso de direito de 
reprodução, direito de comercialização; eu penso que muitos bibliotecários não conhecem 
essas diferenças, não sabem essas distinções entre o direito de acesso, o direito de 
comercializar. Um software, por exemplo, o que você paga para ter acesso, recebe uma chave 
para utilizar esse software, alguns distribuidores, de algumas instituições que vendem esse tipo 
de acesso limitam, por exemplo, o uso do software a dois, três, cinco dispositivos, e qualquer 
uso além disso, se você compartilha o acesso, a senha, você está infringindo o direito autoral, 
se você baixa no computador do seu amiguinho, você está infringindo essas leis. Então, eu 
penso que tudo isso deveria ser mais abordado, deveria ser objeto de preocupação do 
profissional que lida com a informação, que lida com esses conteúdos de maneira muitas vezes 
irrefletidas [...]  
 

É pertinente lembrar que aqui se dialoga com um público, que são os alunos, que lida 

com a área científica da informação e precisa ponderar sobre a criação e distribuição da 

informação e que gratuidade não implica, necessariamente, apropriação e uso indevido da 

fonte de informação. 

Vale enfatizar que a predominância na obtenção dos OD nessa modalidade, alude à 

ideia de gratuidade que a rede deve proporcionar, e em se tratando dos OD pode haver uma 

correlação da gratuidade com as liberdades de usos livres sem que haja a necessidade de 

compensação aos titulares das criações. Contudo, esta ideia não coaduna com o uso não lícito 

do OD. Para Oliveira 

 

Sejamos claros: as expectativas actuais dos utilizadores e consumidores não se limitam a 
reclamar o acesso a conteúdos protegidos pelos direitos de autor; o acesso tem de ser rápido, 
no sentido de instantâneo, e preferencialmente gratuito [grifo nosso]. Foi neste elevado 
patamar de exigências que as novas tecnologias de informação colocaram os consumidores, 
permitindo assim que através de um simples clicar de uma tecla todo o mundo da informação 
e da partilha estivesse ao seu dispor (I. M. F. Oliveira, 2014, p. 17). 
 

Deixa-se claro que os elementos facilitadores no acesso e uso promovidos pela rede 

tornam-se superiores às questões inerentes à propriedade intelectual. Entretanto, a questão 

em torno da gratuidade no ciberespaço traz grandes embates entre produtores, distribuidores 

e utilizadores, pois há a defesa da necessidade de compensação do produto gerado a partir 

das ideias61 de quem cria e produz (por exemplo, tem-se a nova Lei do DA Europeu). 

Perguntou-se aos alunos se: ao fazerem download de conteúdos digitais, eles o fazem 

com que objetivo? Das opiniões expressas, as suas motivações foram observadas a partir de 

                                                           
61 Cabe lembrar que o DA não protege ideia, outrossim a materialização dela quando exteriorizada sob algum suporte. 
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uma lista de opções sugeridas e que poderiam indicar suas preferências. Os participantes 

apresentaram, majoritariamente, que as motivações para a obtenção do download do OD são 

para consumo pessoal, sendo estes cento e trinta e nove (139) alunos do Brasil e sessenta e 

sete (67) alunos de Portugal. Em menores proporções declararam que o fazem, também, para 

consumo pessoal e partilha em rede, para consumo pessoal e reedição, e, por fim, para 

consumo pessoal, reedição e partilha em rede. (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Objetivos dos Downloads 

SUGESTÕES A SEREM MARCADAS  BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Para consumo pessoal 139 94,6% 67 90,5% 
Para consumo pessoal e partilha em rede 17 11,6% 8 10,8% 
Para consumo pessoal e reedição 11 7,5% 9 12,2% 
Para consumo pessoal, reedição e partilha em rede 7 4,8% 6 8,1% 
Não faço download 2 1,4% - - 
Outro 3 2,1% - - 
Total de respondentes 147 - 74 - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

No caso do Brasil, os alunos aludiram na opção aberta Outro algumas situações de uso, 

como: para estudo, usar em trabalhos acadêmicos e citações. 

 

5.1.3 Representações que fazem das apropriações dos OD 

 

Os alunos expressam que fazem downloads e, por vezes, reeditam e partilham em rede 

OD de terceiros, isto é, produção intelectual que não é de sua autoria. Tomando como base 

essa representação do comportamento, mostrou-se oportuno saber de que forma os alunos 

manifestam (representam) o seu comportamento individual ao partilhar conteúdos 

produzidos por si próprios. Estariam seus comportamentos consoantes como quando usam 

e/ou se apropriam dos conteúdos, OD, de terceiros? A prática pessoal/individual é compatível 

com a práxis coletiva? 

Nesse sentido, duas perguntas são norteadoras dessa representação: disponibiliza 

conteúdos digitais de sua autoria em que recursos?; e ao publicar conteúdos de sua autoria, 

o faz de que forma? As respostas estão descritas a seguir: 

a) Disponibiliza conteúdos digitais de sua autoria em que recursos? 

Mesmo que os estudantes tenham diferenças culturais e formativas, percebe-se que 

alguns comportamentos se movimentam no mesmo sentido. Dessa forma, destacam-se as 
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opções em que ambos os países tiveram olhares na mesma direção e ainda mantiveram, em 

termos quantitativos, a mesma posição ou posição próxima. Considera-se, portanto, a 

proporcionalidade de acordo com as respostas: não se aplica ao meu caso, dado que não 

costumo publicar arquivos da minha autoria (Brasil, 38,8% e Portugal 32,9%), o que 

corresponde ao maior índice de respostas no Brasil, 38,8%, e, posteriormente, em Portugal, 

32,9%.  

Em Portugal, o primeiro lugar é disputado por duas (02) outras opções: Fotos e Redes 

Sociais generalistas. Há um empate técnico entre elas. Ademais, podem ser observados de 

uma forma macro os posicionamentos obtidos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Disponibilização de conteúdos de própria autoria 
SUGESTÕES A SEREM MARCADAS  BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Apresentações (Ex.: slideshare)l 34 23,1% 12 16,4% 
Blog 18 12,2% 6 8,2% 
Documentos (Ex.: scrib, e-mail, google drive) 54 36,7% 18 24,7% 
Eventos científicos 34 23,1% - - 
Fotos (Ex.: flickr) 37 25,2% 28 38,4% 
Grupos de partilha (Ex.: e-mail, Dropbox) 45 30,6% 18 24,7% 
Redes sociais acadêmicas 25 17% 11 15,1% 
Redes sociais generalistas 20 13,6% 28 38,4% 
Redes sociais profissionais 10 6,8% 5 6,8% 
Revistas científicas 19 12,9% 2 2,7% 
Vídeos (Ex.: youtube, spotify) 16 10,9% 15 20,5% 
Não se aplica ao meu caso, dado que não costumo 
publicar arquivos da minha autoria 

57 38,8% 24 32,9% 

Outro - - - - 
Total de respondentes 147 - 73 - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

b) Ao publicar conteúdos de sua autoria, o faz de que forma? 

Para além de conhecer se os alunos partilham os conteúdos por eles criados, mostrou-

se oportuno conhecer as possibilidades de tutela jurídica que utilizam, ou não, ao 

disponibilizarem seus próprios conteúdos/OD.  

Assim, indagou-se se, ao publicarem conteúdos de sua própria autoria, quais 

possibilidades consideram a partir de um rol de elementos, entre eles: Faz sobre proteção de 

direitos autorais (Legislação), Faz sobre proteção de licenças criativas/Creative Commons, Não 

se preocupa com questões autorais, O importante é que a informação circule livremente, Não 

se aplica ao meu caso, dado que não costumo publicar arquivos da minha autoria e Outro. 

(Tabela 17). 
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Tabela 17 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Publicação de conteúdos de própria autoria 
 

SUGESTÕES A SEREM MARCADAS  BRASIL/RANKING  PORTUGAL/
RANKING 

Faz sobre proteção de direitos autorais (Legislação) 10 7,1% 11 15,1% 
Faz sobre proteção de licenças criativas/Creative 
Commons (CC) 

8 5,7% 4 5,5% 

Não se preocupa com questões autorais 45 31,9% 24 32,9% 
O importante é que a informação circule livremente 34 24,1% 9 12,3% 
Não se aplica ao meu caso, dado que não costumo 
publicar arquivos da minha autoria 

64 45,4% 32 43,8% 

Outro 2 1,4% - - 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Flexibilizou-se também nessa questão uma opção denominada Outra, que 

correspondia a um espaço para que os alunos pudessem se manifestar sobre o assunto em 

análise. Teve-se, portanto, o retorno apenas do Brasil. Mesmo com um índice baixo, optou-se 

por destacá-la ao entender que representa manifestações genuínas dos alunos. Com efeito, 

elencam-se as opções que esses alunos manifestaram: vou pensar sobre o assunto, é 

importante refletir sobre a disponibilização de conteúdo na web e solicito ao destinatário que 

informe a autoria. Quanto a essa primeira manifestação, que diz que irá pensar sobre o 

assunto, é perceptível que ainda não se atingiu uma unanimidade sobre esses debates vitais 

e cruciais do DA do ponto de vista ético da informação nos cursos. 

Entende-se que as questões que envolvem segurança na rede fazem parte do processo 

de ser e estar no mundo de forma consciente e responsável. A rede não é um espaço imune 

aos riscos de vírus, sites maliciosos e/ou ataques virtuais. Por isso, é umas das componentes 

da competência infocomunicional, especificamente da competência comunicacional (Avaliar 

a comunicação). 

Sabendo-se que as competências comunicacionais demandam além das capacidades 

de interagir e de se relacionar na web, elas requerem, ainda, conhecimento e responsabilidade 

com as questões de segurança na rede. Nesse sentido, pontuaram-se duas situações sobre 

segurança e privacidade ligadas aos rastros que podem deixar na web, como: Quando acessa 

a rede e Quando faz download de um OD.  

Os alunos de ambos os países, Brasil e Portugal, demonstram esse entendimento nas 

perguntas apresentadas. Fazendo alusão às duas situações, evidencia-se de forma majoritária 

que sempre [Sim, sempre] se preocupam com os elementos de segurança na rede, quer seja 

quando acessam (Gráfico 37), quer seja no ato dos downloads (Gráfico 38). 
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Gráfico 37 - Segurança e privacidade no acesso à rede 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 

Gráfico 38 - Segurança e privacidade ao fazer download 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

5.1.4 DA e contexto formativo 

 

Tendo-se o panorama das apropriações (usos e reusos) e representações que os alunos 

possuem do OD, a partir do quadro legal, intentou-se saber o nível de conhecimento existente 

sobre as instituições que coordenam ações em prol da aplicação e usos da lei do DA, bem 

como os conhecimentos que possuem sobre os institutos legais do DA. Portanto, elaborou-se 

um núcleo de perguntas que averiguariam e dimensionariam as ausências e/ou presenças das 

entidades e leis nacionais e internacionais que tratam do DA.  
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Por conseguinte, apresentaram-se algumas instituições internacionais e nacionais que 

são as representantes nos debates e tendências sobre a matéria. Então, perguntou-se: tem 

conhecimento sobre Convenções Internacionais e Leis que protegem e regulam a Propriedade 

Intelectual do autor (Direito Autoral), inclusive no mundo digital? 

1) Nível internacional, apresentaram-se a Convenção de Berna e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Essas duas declarações internacionais são basilares para a compreensão dos princípios 

e caminhar do Direito de Autor (Berna). A Declaração dos Direitos do Homem amplia e 

assegura um direito que vê os aspectos humanitários voltados para a cultura e para o respeito 

com o autor.  

Nessa discursiva, evidenciam-se a compreensão que os alunos possuem sobre a 

temática. É igualmente válido para Brasil e Portugal um índice expressivo sobre o não 

conhecimento da Convenção de Berna em detrimento da Declaração dos Direitos do Homem 

(Tabela 18). 

 

Tabela 18- Comparativo entre Brasil e Portugal: Convenções Internacionais 

Convenções 
Sim, conheço 

Sim, conheço e 

estudo este 

domínio 

Desconheço este 

domínio 

Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal 

Convenção de Berna 26 16 2 1 115 55 

Declaração dos Direitos do 

Homem 

102 52 16 8 27 12 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

A Convenção de Berna trata da proteção dos direitos autorais das obras literárias 

artísticas e científicas, sendo a primeira orientação na busca de um tratamento uniforme e 

transfronteiriço das obras. O fato de conhecê-la aumenta as perspectivas de compreender um 

percurso e variações das legislações nacionais adotadas e de seguir os princípios-base 

definidos em Berna, ou não. 

2) Nível nacional (Brasil e Portugal) 

Optou-se por reduzir o escopo sobre a compreensão do DA a partir das legislações 

nacionais de cada país, nomeadamente as constituições e leis e/ou código de direito autoral. 

Nesse sentido, tiveram-se resultados locais dos respectivos países. 
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Quanto às constituições de cada país, os respondentes afirmaram conhecê-las, 

obtendo, inclusive, a sua maior contagem. Todavia, em relação ao DA, observam-se diferenças 

entre os países. No Brasil, os respondentes indicam que a conhecem, obtendo-se a maior 

contagem entre as opções dadas (contagem de 75 respostas). (Gráfico 39). 

 

 

Gráfico 39 - Legislações nacional: Brasil 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Em Portugal, os alunos apontam que desconhecem o domínio (contagem de 42 

respondentes), sendo, inclusive, superior ao conhecimento que possuem sobre o Código 

(contagem de 26 respondentes) (Gráfico 40). Essa afirmação conflita com a informação dos 

currículos das universidades participantes, que possuem Unidades Curriculares que tratam de 

forma específica do assunto, DA. 

 

 

Gráfico 40 - Legislações nacional: Portugal 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 



 

 178 

Portanto, as impressões que ficam das respostas é a necessidade de desenvolver 

debates junto aos currículos dos cursos (Capítulo 4). 

Tendo-se como ponto de partida as percepções de conhecimento geral dos alunos 

sobre os organismos e instituições que orientam o DA e leis autorais locais, pretendeu-se, 

alargar a visão sobre o que pensam das legislações a partir da seguinte questão aberta: como 

observam a legislação do DA nos respectivos países (Brasil e Portugal) diante das discussões 

de acesso e uso de conteúdos digitais na Sociedade da Informação? 

Ampliando as manifestações livres e consentidas dos respondentes, analisaram-se as 

respostas dos participantes a partir de suas falas, utilizando a análise de conteúdo (Bardin, 

2015). Logo, criaram-se categorias a partir das respostas dos alunos. 

Para tanto, organizaram-se as respostas numericamente (Brasil de 1 a 78; e Portugal 

de 1 a 19), as quais foram alocadas às categorias de respostas correspondentes. As categorias 

foram construídas a partir das manifestações dos alunos que externalizaram seus olhares 

sobre a lei no contexto da SI. Essas manifestações evidenciam preocupações legítimas e que 

se tornam hodiernamente palco de debates, inclusive públicos, como se tem acompanhado 

nos cenários internacional e nacional. Dito isso, iniciam-se as percepções dos alunos. 

a) Brasil 

No que concerne ao entendimento dos respondentes sobre a legislação brasileira, Lei 

nº 9610/1998 de Direitos Autorais (LDA), diante das discussões de acesso e uso de conteúdos 

digitais na Sociedade da Informação, suas manifestações foram distribuídas nas categorias 

que se seguem: 

 Atualização e obsolescência da Lei 

Nesta categoria estão relacionadas as menções feitas sobre atualidade, obsolescência, 

caducidade e reformulação da lei. Obteve-se expressividade por parte dos alunos que se 

manifestaram. Entretanto, essa falta de atualidade é tendencialmente relacionada, de acordo 

com eles, às TIC e ao ambiente digital. Os participantes também colocaram que a lei não 

responde às demandas exigidas pela SI. 

 Importância da lei 

Os alunos reconhecem a importância da lei e da necessidade de se proteger o autor. 

Contudo, alguns admitem que possuem pouco conhecimento sobre ela: 

[aluno] “Importante, mas não conheço o teor da LDA.” 

 Proteção e estímulo à criação 
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Consideram que a LDA deve proteger os trabalhos do autor, assim como incentivar a 

criação. 

 Respeito aos DA 

Indicam a necessidade de cumpri-la: 

[aluno] “Acredito que os direitos autorais precisam ser respeitados. Deve-se sempre 

fazer citações ou compartilhamento conforme aquilo estabelecido em contrato. ” 

 Desconheço o domínio 

Há a declaração de alunos que desconhecem a lei. 

Mesmo com a categorização das maiores incidências das devolutivas sobre a questão, 

pode-se acrescer outras situações, como: necessidade de maior divulgação da lei, debates 

sobre plágio e violação dos direitos autorais como sinalizado: 

[aluno] “Ainda há muito que ser discutido, diante de tantas cópias extraídas de outros 

autores (plágio).” 

[aluno] “[o DA] Destaca a dicotomia entre os direitos morais e patrimoniais, 

características marcante do direito autoral.” 

b) Portugal  

No que respeita ao conhecimento que possuem sobre o Código do Direito de Autor e 

Direitos Conexos (CDADC), houve a manifestação de dezenove (19) alunos que tiveram suas 

impressões organizadas em categorias. Dentre os posicionamentos expressos, as 

predominâncias foram para as seguintes situações: 

 Adequação do CDADC ao ambiente digital 

Refere-se ao posicionamento do código em relação ao ambiente digital, 

particularmente aos conteúdos digitais que não estão claros no CDADC; 

 Proteção ao autor 

Está relacionado ao direito que o autor deve ter sobre suas criações: 

[aluno] “Vejo como uma forma de proteger o trabalho de autores, como forma de 

impedir que outros ganhem.” 

 Acesso e uso livre 

Destaca-se que o código deve, também, prever abusos praticados pelo próprio DA, 

assim como a flexibilização e livre uso, em algumas situações; 

 Desconheço o domínio 

Tem-se a declaração do não conhecimento do código que regula o DA em seu país. 
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Para além dessas categorias, deve-se declarar a menção de outras impressões como: 

não sabe opinar, acho que está adequada e, ainda, como algo essencial. 

Os alunos apresentam olhares críticos às leis e código, o que é positivo, porque suas 

análises corroboram as discussões teóricas no sentido da necessidade de atualização das leis 

rumo às demandas da SI. No Brasil aconteceu uma consulta pública, nos meses de junho a 

setembro/2019, que teve como objetivo a proposta de atualização da LDA a partir da criação 

de um anteprojeto de lei para contemplar questões do ambiente digital. De igual modo, houve 

uma movimentação na União Europeia que culminou na aprovação da nova Lei de Direitos 

Digitais, com vistas a responder a essas mudanças sociais (Capítulo 1, Seção 1.4). 

Para além de se retratar os conhecimentos de organismos e leis que lidam com o DA, 

complementa-se essa visão macro com os conhecimentos que os respondentes possuem das 

instituições responsáveis pelo cumprimento do DA no Brasil e em Portugal. Das opções 

apresentadas, elaborou-se o seguinte panorama (Tabela 19): 

 

Tabela 19 - Comparativo entre Brasil e Portugal: instituições responsáveis pelo DA 
Países Instituições responsáveis Contagem 

 

Brasil 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) 34 29,1% 

Autoridade policial (delegacias especializadas em crime contra a Propriedade 
Intelectual) 

65 55,6% 

Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) 52 44,4% 

Outro 07 6,3% 

Portugal 

Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores 
(CISAC) 

15 29,4% 

Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) 41 80,4% 

Grupo Europeu das Sociedades de Autores e Compositores (GESAC) 10 19,6% 

Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) 6 11,8% 

Bureau Internacional das Sociedades de Reprodução e Compositores (BIEM) 4 7,8% 

Outro 1 2% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

De forma geral, tem-se um panorama razoável quando da indicação de que conhecem 

as entidades que representam os interesses dos autores, artistas e editoras. Foi dada a opção 

Outro para que os alunos pudessem se manifestar livremente, o que favoreceu a percepção 

da ausência de uma opção que lhes assegurassem o não conhecimento das instituições 

apresentadas. Essa situação foi indicada pelos participantes (simbolizando um total de oito 

manifestações, 07 no Brasil e 01 em Portugal). 

Mantendo-se a unidade de que seria importante um espaço para as manifestações dos 

alunos participantes, fizeram-se perguntas abertas na tentativa de aproximá-los da temática 

investigada. Então, perguntou-se: tendo conhecimento das convenções e leis que regulam as 
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relações entre criador, obra e utilizador, gostaríamos que relatasse se tem observado esses 

elementos quando você mesmo utiliza os conteúdos digitais em sua vida social e acadêmica.  

Teve-se um retorno total de noventa e cinco (95) respostas, sendo que destes setenta 

e sete (77) respostas vieram do Brasil e dezoito (18) de Portugal. As respostas foram 

organizadas em categorias, como apresentadas a seguir. 

a) Brasil 

 Sim observo 

Há uma manifestação expressiva do conhecimento que possuem sobre a questão e as 

formas como lidam com ela. Para facilitar o entendimento, exemplificam-se algumas dessas 

manifestações: 

[aluno] “Procuro observar se está disponível somente o que foi liberado pelo autor ou 

editora o material digital” 

[aluno] “Sim, mesmo em espaços informais como o twitter e Instagram, observo as 

pessoas constantemente falando sobre "DAR OS CRÉDITOS" para alguém pq foi o autor 

e não se apropriar de algo, mas não creio que seja pela lei e sim por causa da 

visibilidade que tal conteúdo pode trazer pra seu autor.” 

 Ilegalidade versus necessidade 

Destacam as situações em que a obtenção está condicionada ao pagamento do objeto 

e não possuem recursos para fazer a aquisição. Nesse sentido, comentam que: 

[aluno] “Como futura bibliotecária conheço todas essas relações, porém, às vezes o 

acesso a esses conteúdos é muito restrito ou caro, e por isso procuro outros meios de 

chegar até eles, ou disponibilizar para outros que estejam na mesma situação que eu, 

o que torna ilegal.” 

 Uso acadêmico versus social 

Ressaltam as diferenças comportamentais entre uso acadêmico e o social. É priorizada 

a conduta ética e moral para a academia em detrimento da social.  

 Uso versus punição 

Evidencia que o bom uso se dá em decorrência de retaliações, como sinalizado na fala: 

[aluno] “A utilização de referências só é majoritária onde há medo de punição por 

plágio.” 

  Conhecimento empodera 

Enfatiza que o conhecimento sobre a matéria viabiliza o saber usar os recursos. 
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[aluno] “Passei a observar a partir do momento que passei a ter conhecimento sobre 

este assunto.” 

 Não observo 

Sinaliza que muitos não observam o que é preconizado pelas convenções e leis, seja 

na vida acadêmica e/ou social; 

b) Portugal  

Das manifestações dos alunos portugueses foram apreendidas as percepções e 

organizadas em categorias: 

 Sim observo 

Ao se manifestarem como tendo conhecimento das leis e convenções, os 

respondentes exprimem que o fazem dentro do convencionado, a partir da proteção de 

dados, por exemplo. Sobre isso, um aluno se posiciona: 

[aluno] “Sim é possível observar dado que a exigência é maior no que diz respeito aos 

‘protegidos’ pela SPA e aos que usufruem disso.” 

 Não observo 

Há, também, os que não observam as convenções e códigos que orientam as situações 

para os usos dos conteúdos digitais. 

Para além dessas que foram as mais expressivas, citam-se outras, como: não conheço 

o domínio, não tenho opinião, sim, por vezes e outros. 

A discussão sobre o bom uso das regras autorais e o respeito à criação perpassam pelo 

conhecimento que deve ser inserido e aprendido desde a tenra idade, através da educação e 

por intermédio de ações e programas formalmente definidos nos currículos escolares. Ações 

como essa nascem da parceria entre os profissionais da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. Contudo, para que isso se torne uma realidade, é necessário que se tenha essa 

formação garantida nos currículos dos cursos formadores. Portanto, é de todo salutar 

observar a forma como se está promovendo esses debates nos Projetos Pedagógicos de 

Cursos e Planos Curriculares. Ademais, é preciso observar como está sendo recebido ou 

percebido pelos alunos. 

Nesse sentido, elaboraram-se perguntas que poderiam captar a forma como os alunos 

têm percebido em sala de aula a temática de direito autoral, além de temas afins, como: 

normas de documentação e informação, comunicação científica, autoria e plágio, disciplinas 

e/ou unidades curriculares, dentre outros que sejam correlatos ao tema.  
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Das normativas técnicas, apresentaram-se algumas opções que poderiam subsidiar a 

escrita científica e que teriam relação direta com o DA. Nesse sentido, pretendeu-se conhecer: 

a) Das normas que orientam a comunicação científica, assinale as que utiliza nas suas 

atividades. Foram oferecidas opções das normas técnicas de: Artigo, Citação, Referência, 

Relatório técnico-científico, resumo e a opção Outros. Dessas possibilidades, os retornos 

demonstraram que existe o conhecimento e uso delas. Observa-se também uma certa 

regularidade entre Brasil e Portugal nas opções mais pontuadas: regras de citação e de 

referência (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Normas técnicas 
 

SUGESTÕES A SEREM 
MARCADAS 

 BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Regras de citação 127 86,4% 57 83,8% 
Regras de referências 119 81% 57 83,8% 
Resumo 109 74,1% 35 51,5% 
Artigo 115 78,2% 27 39,7% 
Relatório técnico científico  59 40,1% 16 23,5% 
Outros  03 2,1%   
Total de respondentes 
questão de múltipla escolha 

147 - 68 - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Nota-se um equilíbrio entre o que os alunos declararam e o verificado nos documentos 

norteadores dos cursos (PPC e PC), bem como nas entrevistas com os coordenadores e 

diretores dos cursos. Mantém-se, assim, uma unidade entre o que diz o documento norteador 

dos cursos e as práticas em sala de aula. Destacam-se as normas de citação e referência por 

serem a base da comunicação científica, pois promovem o respeito à propriedade intelectual 

e uso ético da informação, para além de evitarem situações que possam evidenciar problemas 

relacionados ao plágio e ao mau uso da informação.  

b) Ao utilizar os textos e autores em sua produção textual acadêmica, você o faz de 

que maneira? 

Considerando o conhecimento que possuem sobre as normas, acima identificado, 

foram apresentadas três (3) alternativas sobre situações de uso de citações em suas escritas: 

Faço citação textual/direta, Faço paráfrase/citação indireta e Uso de forma livre. Dos 

resultados obtidos:  
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- Faço citação textual/direta 

No Brasil, de um total de cento e quarenta e nove (149) respostas, obteve-se a 

manifestação expressiva para Sim, sempre faço a citação textual, correspondendo a uma 

contagem de 101 respostas, seguida de às vezes (39) e raramente (6). Portugal se manifesta 

com uma contagem total de 74 respostas, sendo destas, trinta e seis (36) para Sempre faço, 

seguida de às vezes (23), raramente (4) e Nunca (2) (Gráfico 41). 

 

 

Gráfico 41- Produção textual: citação textual/direta 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

- Faço paráfrase/citação indireta  

No Brasil, de um total de 149 respostas, 64 afirmam que sempre fazem, 56 às vezes, 

18 raramente e 3 nunca. Já Portugal informa que sempre utiliza (20), seguido de às vezes (32), 

raramente (8) e nunca (5), totalizando setenta e quatro (74) respostas (Gráfico 42). 
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Gráfico 42 - Produção textual: paráfrase/citação indireta 
Fonte: elaborado pela esquisadora (2019). 

 

- Uso de forma livre 

O Brasil se manifesta indicando que Nunca faz uso de forma livre (contagem de 77), 

raramente (33), às vezes (16) e sempre (04), perfazendo um total de 149 respostas. Já Portugal 

declara que Nunca faz uso de forma livre (contagem 24), raramente (23), às vezes (11) e 

sempre (04), totalizando 74 respostas (Gráfico 43). 

 

 

Gráfico 43 - Produção textual: forma livre 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

As citações são entendidas como fragmentos, partes de textos retirados das obras de 

terceiros de forma identificada, sem deixar dúvidas sobre a autoria da obra consultada. Dito 

de uma outra forma, uma citação “é uma forma abreviada de fazer referência no texto a 

conteúdo de outro autor e deve conter toda a informação necessária para permitir uma 
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correspondência inequívoca entre si e as respetivas referências bibliográficas no final do 

documento.” (Sbidm, 2015, p. 3). 

Essas opções de citação direta e indireta fazem parte da competência ética e de direito 

de autor, que representa grandes possibilidades de se lidar com as informações de terceiros 

para enriquecer as produções textuais acadêmicas, ou de forma não consentida pelo DA. 

Nessas situações, resguardado aquilo que a legislação do DA chama de pequenos trechos, 

estes são dispositivos legais que amparam a boa prática de um uso ético e moral das obras de 

terceiro. 

Todavia, ressaltam-se as citações livres, que aqui são consideradas aquelas em que não 

há considerações éticas nos usos e que podem resvalar ao campo do ilícito, como apropriação 

indevida do conhecimento alheio, usurpação e/ou plágio. 

Os dois países evidenciam situações em que às vezes fazem uso de citações livres, 

muito embora a predominância para o Não faz o uso livre de citações seja majoritária. É 

preciso considerar que existem alunos que ainda fazem uso desse recurso, o que, 

particularmente, é grave, já que os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação lidam 

com a informação majoritariamente protegida pelo DA. 

Embora pareça óbvio que a formação ocorra em sala de aula enquanto espaço 

curricular formal, buscou-se saber quais outras possibilidades são utilizadas para a aquisição 

deste domínio, DA. Como esperado, a predominância se dá em sala de aula, como afirmam os 

dois países: Brasil, com contagem de 122 respostas, e Portugal, com contagem de 52 

respostas. Para as demais possibilidades, têm-se as participações em curso de curta duração, 

workshop e estudos independentes (autodidata). (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Formação 
SUGESTÕES A SEREM 
MARCADAS 

 BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Sala de aula 122 84,1% 52 73,2% 
Workshop 15 10,3% 6 8,5% 
Curso de curta duração 16 11% 2 2,8% 
Sou autodidata 14 9,7% 9 12,7% 
Nunca tive formação sobre essa 
temática 

18 12,4% 11 15,5% 

Outros  11 7,7 02 2,8 
Total de respostas 
questão de múltipla escolha 

145  71 - 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 
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Ressalta-se, em ambos os países, a afirmação de que nunca tiveram formação sobre o 

assunto, representando uma contagem no Brasil de 18 respostas e em Portugal de 11 

respostas).  

Da opção Outro, vê-se atitudes de forma individualizada na busca de formação sobre 

o tema nos seguintes espaços: INPI, palestras, pesquisa, jornal, internet, leitura sobre a 

temática. No Brasil, a contagem foi de 11 respostas, e, em Portugal, de 02 respostas. 

Há ainda uma mobilização curricular que pretende potenciar um ensino que promova 

o entendimento da necessidade e importância de se dar créditos a quem produz o conteúdo 

autoral. Nesse sentido, inquiriu-se: em sala de aula, as disciplinas discutem o uso das normas 

técnicas sobre o prisma da autoria (envolvendo o DA) e plágio acadêmico? 

Ficou evidenciado, no Brasil e em Portugal, que esses conteúdos são trabalhados em 

sala de aula (Gráfico 44). 

 

 
Gráfico 44 - Relação sala de aula versus conhecimento autoral 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Como forma complementar, os alunos brasileiros e portugueses identificaram, 

nominalmente, as disciplinas e/ou UC que consideram relacionar conteúdos e/ou estudar o 

direito autoral, uso das normas técnicas, autoria e plágio. Das disciplinas e UC apresentadas, 

ao serem comparadas com as análises documentais e entrevistas, demonstraram 

convergências. 



 

 188 

Para além de nominarem as disciplinas, destacaram que alguns professores ressaltam 

e trabalham aspectos das normas, autoria e plágio. Também declararam que são assuntos 

transversais, mesmo que, por vezes, de forma superficial. 

Perguntou-se aos alunos quais as dificuldades por eles encontradas na produção dos 

textos acadêmicos. Dessa análise, gerou-se uma tabela a partir de uma lista de sugestões 

relacionando as opções: Dificuldades em entender a escrita acadêmica, Falta de tempo para 

o exercício da escrita, Não tive o estímulo da escrita científica nas séries iniciais, 

Desconhecimento das normas técnicas, A não compreensão de o porquê utilizar as normas 

técnicas, Desconheço os elementos legais do Direito de Autor que impactariam em minha 

escrita, Não tenho problemas com a escrita acadêmica, É uma atividade que faço cumprindo 

as regras com naturalidade e Outros. Os resultados encontram-se representados na Tabela 

22. 

 

Tabela 22 - Comparativo entre Brasil e Portugal: dificuldades encontradas na produção de textos acadêmicos 
SUGESTÕES A SEREM MARCADAS  BRASIL/RANKING  PORTUGAL/RANKING 

Dificuldades em entender a escrita acadêmica 53 36,6% 32 47,1% 
Falta tempo para o exercício da escrita 51 35,2% 19 27,9% 
Não tive o estímulo da escrita científica nas séries 
iniciais 

55 37,9% 17 25% 

Desconhecimento das normas técnicas 38 26,2% 24 35,3% 
A não compreensão de o porquê utilizar as normas 
técnicas 

11 7,6% 4 5,9% 

Desconheço os elementos legais do Direito de Autor 
que impactariam em minha escrita 

13 9% 11 16,2% 

Não tenho problemas com a escrita acadêmica 35 24,1% 14 20,6% 
Outros 3 2,1 --- --- 
Contagem 145  68  

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Ponderando-se sobre as respostas dos alunos, foi observável que: 

a) No Brasil, o ranking das respostas aponta o primeiro lugar para a opção Não estímulo 

da escrita científica nas séries iniciais, seguido de Dificuldades em entender a escrita 

acadêmica, Falta de tempo para o exercício da escrita, Desconhecimento das normas técnicas, 

A não compreensão de o porquê utilizar as normas técnicas e Desconheço os elementos legais 

do Direito de Autor que impactariam em minha escrita, respectivamente;  

b) Em Portugal, tem-se um ranking onde o primeiro lugar fica com a opção Dificuldades 

em entender a escrita acadêmica, seguido de Desconhecimento das normas técnicas, Falta 

tempo para o exercício da escrita, Não tive o estímulo da escrita científica nas séries iniciais, 
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Desconheço os elementos legais do Direito de Autor que impactariam em minha escrita e A 

não compreensão de o porquê utilizar as normas técnicas, respectivamente. 

Nesse panorama é possível visualizar que a ordem das dificuldades apontadas não 

ocorre com a mesma intensidade nos dois países. Entretanto, os aspectos relacionados ao 

desconhecimento legal do Direito de Autor que impactariam em minha escrita e A não 

compreensão de o porquê utilizar as normas técnicas apresentam igual valor, assim como a 

sinalização dos alunos que não possuem dificuldades com a escrita acadêmica.  

De posse desses dados, pode-se fazer analogias entre o que observam os 

Coordenadores e Diretores de Cursos em torno das práticas infocomunicacionais dos alunos 

e o que foi verificado aqui, nas indicações dos questionários respondidos pelos alunos a esse 

respeito. 

Das impressões apresentadas pelos Coordenadores e Diretores de Cursos, 

particularmente no que tange ao Brasil, alude-se sobre o impacto que o ensino básico 

promove no desenvolvimento universitário, inferindo-se que essa percepção dialoga com as 

apresentadas nas respostas dos alunos brasileiros sobre o Não estímulo da escrita científica 

nas séries iniciais, inclusive tendo recebido por eles a maior indicação das dificuldades no 

desenvolvimento da escrita. Em Portugal não se manifestou da mesma maneira, já que essa 

opção aparece em quarto lugar no ranking das dificuldades indicadas. Contudo, Portugal 

aponta como o seu maior desafio as Dificuldades em entender a escrita acadêmica. 

Tencionando saber a opinião dos alunos sobre a necessidade de se desenvolver uma 

ação pedagógica no sentido de fortalecer disciplinas e/ou unidades curriculares com 

abordagens específicas sobre o Direito autoral, bem como ao ciberespaço e objetos digitais 

protegidos pelo DA, dialogando-se com a Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

questionou-se: você sente falta de alguma formação sobre Direito Autoral para a sua prática 

cotidiana e futura como profissional? 

A opinião dos alunos no Brasil e em Portugal são iguais, pois afirmam que às vezes 

sentem falta de alguma formação voltada ao DA. No Brasil, essa opção é seguida por sempre 

[Sim, sempre] e nunca pensei sobre esta discussão na Biblioteconomia. Em Portugal, é seguida 

por nunca pensei sobre esta discussão no meu fazer profissional (Gráfico 45). 
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Gráfico 45 - Formação sobre Direito Autoral 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Dessas afirmações, evidenciam-se, embora em pequena escala, o fato de alguns alunos 

afirmarem que: Nunca pensei sobre essa discussão na Biblioteconomia e/ou Ciência da 

Informação e, ainda, Nunca pensei sobre esta discussão no meu fazer profissional. 

Demanda-se atenção ao se considerar que a BI e a CI têm o seu modus operandis 

imerso em OD protegidos pelos institutos jurídicos e pelas boas práticas no uso, reuso e 

distribuição da informação. Essa percepção pode ser evidenciada através da baixa quantidade 

de disciplinas vocacionadas ao Direito autoral. No Brasil, por exemplo, há a indicação de 

apenas três disciplinas específicas e identificadas nos PPC, e, de forma global, apenas 15 delas 

estudam e/ou relacionam o Direito autoral. Já em Portugal foram identificadas duas 

disciplinas vocacionadas ao DA e de forma transversal nos currículos e indicação dos alunos. 

(Capítulo 4).  

Ao longo do questionário enunciaram-se várias situações envolvendo matérias 

relacionadas ao DA e às apropriações que fazem dos OD, além de interrogativas sobre o 

contexto formativo, de modo a examinar os conflitos de interesses entre apropriação e 

representação do OD com base legal e ética. Essas situações foram submetidas à apreciação 

dos alunos. Nesse sentido, para o encerramento de suas percepções e ampliação do debate 

iniciado, pediu-se suas opiniões, em questão aberta, sobre: Gostaríamos de saber o que você 

pensa sobre a discussão do Direito Autoral na formação do aluno de Biblioteconomia, 

especialmente para tomadas de decisão no campo de atuação profissional do Bibliotecário. 
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Como forma de representar as opiniões de cento e dez alunos (destes, 83 são do Brasil, 

27 de Portugal), utilizaram-se categorias a partir da análise de conteúdo (Bardin, 2015). Nessas 

categorias são apresentadas as manifestações dos alunos respondentes.  

Com efeito, definiram-se as categorias que conduziram os seguintes olhares: 

a) Brasil 

 Importante 

É consensual a relevância da matéria para a área da Biblioteconomia. Os alunos 

consideram vital o entendimento do DA, especialmente porque essa matéria lida com material 

protegido e porque o Bibliotecário está na mediação da informação com a sociedade. Sendo 

assim,  

[aluno] “Acredito ser muito importante, já que é evidente que a não proteção aos 

direitos autorais irão impactar diretamente na produção de conhecimento, talvez 

criando um ciclo de plágios, estagnando a produção científica, além de causar prejuízos 

econômicos e éticos.” 

 Necessidade de mais debates 

Observam que se deve promover debates sobre o DA, já que a matéria-prima do 

bibliotecário é a informação. Equacionam, ainda, que o conhecimento do DA está para além 

da academia, como se manifesta: 

[aluno] “A discussão sobre autoria deve ser um assunto fundamental, não só nos 

cursos de Biblioteconomia como também no ensino básico, principalmente questões 

digitais que estão tão presentes no cotidiano desde a criação da web.” 

 Liberdades de uso 

Reuniram-se nesta categoria as opiniões que envolvem as licenças criativas e o uso 

livre da informação. Os alunos defendem maiores liberdades de uso da informação sem que 

isso atente contra o DA. Nesse sentido, lembram das possibilidades das licenças criativas. 

 Formação do aluno 

Destacam a importância de se tratar e trazer essa discussão para a base, ou seja, para 

os cursos formadores do profissional. Como aludido, 

[aluno] “O bibliotecário tem que ter uma noção sobre o assunto. Todavia, sabemos 

que todo conteúdo acadêmico, é um agrupamento de fundamentos que vem a séculos, 

direcionado ao nosso entendimento. Porém, de nada serve se não for atualizado aos 

dias de hoje. Sendo assim, o direito autoral deve ser respeitado. Mas reintegro, que, 
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precisamos de uma revisão na grade novamente, pois muitos temas, atividades e 

informações, na graduação estão antigos e fora de linha. Precisam de um update!” 

[aluno] “Acho extremamente necessário. É uma lacuna que não foi preenchida no meu 

curso e acredito que deve ser a realidade de boa parte das universidades do país.” 

 O DA fora das normas de documentação 

A atenção é dada para a visão do DA, além das questões iminentemente de regras de 

citação, como declara: 

[aluno] “Acho de grande interesse, visto que trabalhamos constantemente com 

informações mas raramente discutimos direitos autorais, fora das regras de citação, 

referências, etc.” 

Diante das percepções categorizadas e que representam a maioria das ideias expressas 

pelos alunos, têm-se ainda outras manifestações, como: não tenho opinião formada, não sei, 

mais conhecimentos sobre o DA. 

b) Portugal 

 Importante 

Há uma visão macro da necessidade e importância da discussão desse campo para a 

área da Ciência da Informação; 

 Formação do aluno 

Esse aspecto formativo é destacado entre os alunos devido à importância da matéria 

para a CI, como sinaliza um dos alunos: 

[aluno] “É importante, pois faz parte do nosso trabalho, também, protegem os direitos 

dos autores” 

Em contrapartida, coloca-se a ausência dessa discussão a quem está iniciando o curso, 

como pode ser exemplificado: 

[aluno] “Os alunos da CI, no primeiro ano, são pouco estimulados a estudar Direitos 

Autorais. Apenas a cadeira de ‘Sistemas Computacionais e de Comunicação’ 

tangenciou questões ligadas à Licença de Softwares” 

 Respeito e proteção autoral 

Destacam a atenção que se deve ter com os DA, visto que é uma área que faz parte do 

trabalho do bibliotecário. 

Para além dessas categorias, pode-se destacar estas outras manifestações: não tenho 

opinião, desconheço este domínio, não sei. 
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Diante do exposto, pode-se inferir que, de uma forma macro, existe um entendimento 

da importância do DA. Contudo, há evidências pontuais sobre o não conhecimento das 

particularidades do DA, além das formas de pensá-lo e aplicá-lo em situações cotidianas. 

 

Comentários finais do capítulo 
 

Vale aludir que, ao analisar/dialogar sobre os comportamentos infocomunicacionas 

(operacionais, informacionais e comunicacionais) dos referidos alunos, é possível observar 

que: 

a) em sua maioria, para além de possuírem acesso às tecnologias, a manuseiam; 

b) interagem com as mídias sociais; e  

c) relacionam-se, expressam-se e usufruem dos recursos disponibilizados no 

ciberespaço, e, segundo eles, observam também os elementos de seguraça e privacidade nos 

momentos em que acessam à rede e quando fazem download dos OD. 

Os aspectos éticos e morais, por sua vez, perpassam por essa competência 

infocomunicacional, a qual Borges (2011) associa particularmente à competência 

informacional na componente Criar conteúdo [indicador: Demonstra capacidade de seleção e 

reaproveitamento do conteúdo, considerando aspectos éticos e legais; Cria e disponibiliza 

produtos informacionais, vídeos, áudios, imagens, textos etc., em ambientes digitais], e na 

competência comunicacional, particularmente na componente Avaliar a comunicação 

[Indicador: considera aspectos legais e éticos da comunicação]. 

Por conseguinte, entende-se que a construção/desenvolvimento de um aluno 

competente nos usos, manipulações e partilhas dos OD no ambiente digital envolve pontos 

de vista ético e de DA. Portanto, a competência ética e de DA é entendida como competência 

transversal e que viabilizará o desenvolvimento das literacias nos aspectos éticos e autorais, 

considerando o ordenamento jurídico (DA) nos usos e apropriações feitos dos OD pelos 

utilizadores. 

Nesse sentido, identificam-se alguns aspectos observados nessa competência a partir 

dos posicionamentos dos alunos que colaboraram e que propiciaram a inferência de outras 

situações como as que se seguem: 
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a) Interações sociais 

Os alunos se sentem mais livres para se manifestarem particularmente publicando post 

(upload) em detrimento ao ambiente acadêmico. Entretanto, o ponto nevrálgico se 

estabelece/firma com as partilhas dos OD. 

b) Apropriação 

Das apropriações que fazem fica evidenciado certas similaridades nas formas de agir 

dos dois países, Brasil e Portugal. Das diferenças observam-se no que respeita ao que está 

disponível na internet, particularmente, no aspecto Reedito e Partilho: no Brasil se tem como 

primeira opção Não fazer reedição e partilha; enquanto que em Portugal tem predominância 

para a opção Às vezes [Sim, às vezes] reeditar e partilhar o OD. 

Cabe lembrar que o ciberespaço é um território regulado e, por isso, é necessário ter 

atenção às dinâmicas legais do DA. Mesmo tendo um baixo índice de alunos que não observam 

as questões legais autorais, é preciso ressaltar as regras ao qual estão submetidos os OD que 

trafegam no ciberespaço. 

Entendendo-se que os alunos têm suas formas de apropriação e representação dos OD 

que descarregam para uso privado ou coletivo, e tendo utilizado como base comparativa o 

modelo da Competência Ética e de DA (Capítulo 2, Seção 2.5) e das competências 

infocomunicacionais (Capítulo 2, Seção 2.2), é de todo pertinente ampliar os debates sobre as 

formas de obtenção e uso desses OD. 

Por fim, traz-se a manifestação de um aluno que se posiciona sobre a dualidade desse 

sistema autoral: 

 

[Aluno] 

“Uma navalha de Occam. Ao mesmo tempo um conhecimento exigido sem legislação clara que 
se configura num enorme empecilho à atuação dos profissionais. Vide a quantidade de acervos 
de grande valor que vem se deteriorando com bibliotecários que se recusam a digitalizar por 
temer a legislação”. 

 

Essa manifestação se encontra diretamente relacionada às limitações e exceções 

abrigadas na legislação autoral. No caso do Brasil, a LDA não contempla as instituições 

culturais, logo, a legislação não oferece aberturas para o exercício do acesso à informação e à 

cultura, e tão pouco oferece segurança jurídica para os bibliotecários e profissionais afins. 
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Tendo-se apresentado aos alunos essas possibilidades para reflexões sobre os 

caminhos que eles considerariam mais oportunos para pensar uma Biblioteconomia e Ciência 

da Informação, no Brasil e em Portugal, trabalhando de forma mais contundente as questões 

do DA no ciberespaço, os posicionamentos foram os seguintes (Quadro 25): 

a) O ensino no curso de Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação está compatível 

com a demanda da SI 

Para a maioria dos alunos está compatível com o que é solicitado/demandado pela 

SI; 

b) Há necessidade de maior discussão sobre Propriedade Intelectual no curso de 

Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação 

O Brasil, em sua maioria, concorda plenamente e concorda que esse debate deve 

ser ampliado nos espaços do curso, enquanto que Portugal concorda com os 

debates em seu ambiente acadêmico; 

c) Há necessidade de criar disciplina que trate do Direito de Autor nos ambientes 

digitais 

Ambos os países julgam que se deve pensar nessa possibilidade de inclusão de uma 

disciplina que trate do DA em diálogo com o ciberespaço; 

d) Construção de forma transversal em outras disciplinas do conteúdo sobre 

Propriedade Intelectual e, em particular, Direito de Autor 

Essa alternativa foi colocada como possibilidade a ser trabalhada nos currículos. 
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Quadro 25 - Comparativo entre Brasil e Portugal: Percepções sobre os Cursos 

Contexto Concordo 
plenamente 

Concordo Concordo 
parcialmente 

Não concordo Não sei opinar 
sobre o assunto 

 Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal 

O ensino no curso de 
Biblioteconomia e/ou 
Ciência da Informação está 
compatível com esta 
demanda da SI. 

 
31 

 
14 

 
53 

 
31 

 
38 

 
14 

 
13 

 
01 

 
09 

 
08 

Há necessidade de maior 
discussão sobre Propriedade 
Intelectual no curso de 
Biblioteconomia e/ou 
Ciência da Informação. 

 
76 

 
18 

 
53 

 
27 

 
10 

 
12 

 
03 

 
03 

 
03 

 
07 

Há necessidade de criar 
disciplina que trate do 
Direito de Autor nos 
ambientes digitais. 

 
73 

 
17 

 
42 

 
28 

 
23 

 
12 

 
05 

 
06 

 
02 

 
06 

Construção de forma 
transversal em outras 
disciplinas do conteúdo 
sobre Propriedade 
Intelectual e, em particular, 
Direito de Autor. 

 
61 

 
18 

 
60 

 
24 

 
18 

 
14 

 
- 

 
05 

 
06 

 
07 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Todavia, tem-se nas falas dos coordenadores e diretores de cursos e alunos, e, por 

vezes, observada no próprio PPC e PC dos cursos, que a transversalidade desse conteúdo 

ocorre em algumas instituições. 

 

5.2 Olhares dos Coordenadores e Diretores de cursos: Brasil e Portugal 

 

As percepções daqueles que fazem o dia a dia da construção formativa dos cursos de 

Biblioteconomia e Licenciatura em Ciência da Informação tornam-se imperiosas nos 

desvelamentos do comportamento infocomunicacional dos alunos. Por assim ser, foram 

analisadas quatorze questões de uma entrevista semiestruturada, com oito (08) participantes 

que coordenam os cursos de Biblioteconomia e Licenciatura em Ciência da Informação em 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil e Universidades públicas em Portugal, 

o que responde a um dos objetivos específicos da investigação: conhecer a perspectiva dos 

Coordenadores e Diretores dos cursos sobre a presença da problemática do Direito Autoral 

no currículo e da sua importância na formação dos alunos em causa, com especial enfoque no 

DA no âmbito dos objetos digitais e seus (re)usos.  

Nesta análise, as questões das entrevistas foram organizadas a partir da categoria 

Currículo e das subcategorias direito de autor e ética na ambiência digital, comportamento 

infocomunicacional dos alunos, currículo e estratégias. 
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Diante dessas questões dispostas para este diálogo, apreendeu-se um conjunto de 

informações que está organizada nas reflexões, ora apresentadas. Em alguns momentos de 

forma direta, inserem-se, inclusive, citações extraídas das falas dos Participantes, em outros, 

de forma indireta, a condensação dessas falas, articulando-as, quando necessário, com as 

vozes advindas dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), questionários aplicados aos alunos 

e literatura das áreas envolvidas. 

Nesse caminhar, apresentam-se interlocuções envolvendo o Direito Autoral frente as 

argumentações do acesso e uso de conteúdos digitais na Sociedade da Informação. Assim, 

têm-se situações que traduzem preocupações e/ou caminhos a serem revistos, como pondera 

um dos participantes ao afirmar que: 

 

[Participante 8] 

Embora o tema tenha emergido e seja discutido com propriedade nas diversas instâncias, ele 
não é novo. A biblioteconomia tem uma relação direta com esta temática. A LDA, de 1998, 
alterou e consolidou uma intensa discussão. Em 1998 não tínhamos acesso ao que temos hoje, 
nesse sentido, é importante que a discussão tenha continuidade. 

 

Retratam-se olhares e/ou impressões que venham a consubstanciar ou não essa 

temática. Dessa forma, o debate da Propriedade Intelectual, nomeadamente o direito autoral 

nos espaços da Biblioteconomia e da Licenciatura em Ciência da Informação, deve ultrapassar 

a perspectiva materializada apenas na escrita científica, autoria científica, situações de plágio 

e normativas técnicas de documentação e informação. Observam-se, para além destes, os 

direitos morais e patrimoniais do autor, como: divulgação, reprodução, obras de domínio 

público, obras órfãs, limites e exceções, e licenças alternativas para a difusão cultural e 

educacional mais acessíveis. Esses direitos são lembrados pelo Participante 4: 

 

[Participante 4] 

essa questão [...] vai além da cópia não autorizada, vai além do trabalho acadêmico quando 
as citações não são feitas, existem também, outros dispositivos legais [...] mais que perpassam 
também essa questão do uso, da disponibilização, do uso, apropriação do conteúdo intelectual 
que circulam nas redes, [...], não necessariamente informação pra ser lida, mais o conteúdo 
para ser utilizado o software, por exemplo, que tem propriedade intelectual, que tem direito 
de exploração comercial, música, download de música, de filme [...]. O uso, também, 
inadequado, mesmo que autorizado, mais o uso inadequado nas informações que foram 
autorizadas, foi liberada para um uso, mais o uso até que ponto: o uso de direito de reprodução, 
direito de comercialização [...] 
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Em igual atenção, outro Participante equacionou que, para além dos atributos da lei, 

deve-se atentar para a argumentação ditada pela colaboração em rede e que modifica a forma 

de estabelecer parcerias e autorias: 

 

[Participante 3] 

[...] é importante também [...] pensar em outras formas de compartilhamento, não é? Porque 
eu acredito que um dos grandes benefícios do acesso à internet é a questão do espírito de 
compartilhamento, de acesso livre, e outras dentro da ideia do compartilhamento que é 
possível hoje com outros lugares [...] a gente desenvolve trabalhos em rede, então tem 
contribuições de várias regiões do Brasil ou fora do Brasil então essa ideia de 
compartilhamento é muito importante, que isso é fruto dessa realidade que a gente vive. Então 
nesse sentido é preciso pensar que essa lei de direito autoral ela tem que responder a essa nova 
forma de você conviver, trocar experiências profissionais sem ficar, né, eternamente 
preocupado: [...] será que eu estou infringindo o direito autoral? Ou se mais importante do que 
essa ideia é o compartilhamento, essa construção de conhecimento coletivo; eu acredito que 
nesta [...] questão também [...] que a Ciência da Informação, ela, vem nos ajudar muito com a 
ideia do [...] Acesso Livre. 

 

Em continuidade, tomam-se as percepções demandadas sobre a questão: “Qual a sua 

opinião, na qualidade de Coordenador/Diretor de curso, sobre o Direito de Autor e a sua 

importância/necessidade na formação dos alunos dos cursos de Biblioteconomia e 

Licenciatura em Ciência da Informação?”. 

Existe uma concordância entre os participantes entrevistados sobre a importância do 

direito autoral na formação desses alunos. Embora haja o pensar favorável sobre essa 

questão, os participantes manifestam opiniões que variam de acordo com os olhares, 

necessidades e perspectivas que possuem acerca do tema. Pode-se destacar os pontos 

considerados principais e que foram organizados nas alíneas: 

a) Este assunto é discutido muito superficialmente e a sensibilização sobre o DA 

ocorre oportunamente em dois momentos: no acesso à fotocópia e na construção 

do trabalho de conclusão de curso; 

b) É necessário criar disciplina específica, podendo ser optativa ou obrigatória; 

c) Tema deficitário em termos de currículo; 

d) Tema é discutido de forma transversal e não necessariamente explícito no PPC; 

e) É necessário provocar reflexões no aluno para que ele entenda da questão autoral 

e não tenha prejuízos no mercado, vida profissional; 
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f) É importante o reconhecimento da lei pelo aluno, mas também das discussões dos 

novos compartilhamentos da informação; 

g) A preservação da propriedade intelectual e da ética da informação; 

h) Deve ser lembrada a existência de disciplinas que, desde o primeiro período do 

curso, apresenta o e ao aluno o caminhar dentro de uma universidade; 

i) O reconhecimento das fontes de informação como forma de empoderamento e 

enfrentamento aos problemas da informação, a exemplo das fake news; 

j) O amparo legal em várias vertentes como forma de garantir a formação do aluno 

desde que ressalvadas as tendências do compartilhamento da informação; 

k) Da importância da matéria não só na Biblioteconomia e Ciência da Informação, mas 

para todo cidadão. 

Entretanto, como ressalta um dos Respondentes, o Direito Autoral não se insere 

apenas nesses aspectos, mas abarca um amplo espectro que deve ser conhecido, analisado, 

discutido e questionado. Esses espectros impactam em liberdades e restrições de uso não 

apenas no olhar individual do utilizador, mas no uso coletivo e institucional dos objetos 

digitais, e, por conseguinte, em tomadas de decisão, particularmente no campo profissional 

(considerado aqui como os potenciais ambientes de trabalho dos alunos). No entanto, 

 

[Participante 4] 

[...] a questão do direito autoral é muito maior do que isso, principalmente hoje que além dos 
livros fotocopiados nós temos informações disponíveis na web que esses alunos têm acesso 
muito facilitado, de fato nós não temos trabalhado tanto quanto deveríamos com essas 
questões com os nossos alunos. Recentemente, [...] nós criamos uma disciplina optativa [...] 
exatamente tentando fazer um link entre essas duas áreas, nenhum de nós é um estudioso da 
área do direito.  

 

Dentre as opiniões dos Participantes, destaca-se uma situação pontual que fará 

conexão com a questão sobre o comportamento infocomunicacional dos alunos em sala de 

aula. Nesse sentido, a fala do Participante 2 traz um posicionamento aparentemente inverso 

aos demais, mas que caminha na compreensão e construção das competências 

infocomunicacionais62 dos utilizadores. Para o Participante 2, a priori, essa questão do DA está 

                                                           
62 Entendidas como as literacias informacionais, nomeadamente Competências em Informação, Literacia da Informação, competências 

infocomunicacionais. 
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diretamente relacionada às competências informacionais, haja vista que deveriam ser 

ensinadas no ensino básico e não na Universidade.  

Tal afirmativa apoia-se naquilo que o respondente denomina de natureza teórica e 

prática: a teórica relaciona-se ao fato de a discussão fazer parte das literacias da informação 

a serem desenvolvidas no ensino básico e fundamental. A prática é que isso não se 

consubstancia e o aluno chega ao ensino superior sem o conhecimento do direito autoral. Tal 

percepção encontra-se expressa nas palavras a seguir: 

 

[Participante 2] 

[...] primeiro eu acho que estas questões fazem parte daquilo que nós designamos por Literacia 
da Informação e que devem ser ministradas não na Universidade, devem ser ministradas no 
Ensino básico e secundário63, por isso, esta pregunta, é na minha perspectiva, há uma diferença 
muito significativa daquilo que é natureza teórica e prática. Na prática os alunos chegam à 
faculdade sem saber o que é o direito do autor; na teoria esta formação deve ser dada desde 
os bancos da escola porque os alunos têm cada vez mais, sobretudo, no mundo digital estão 
permanentemente confrontados com direitos de autor que muitas vezes nem sequer são 
explícitos, e que os alunos consultam uma notícia de um  jornal e  a notícia não é do jornal é 
deles, e portanto, desaparece a noção de propriedade intelectual, de direito do autor, porque 
muitas vezes eles nem se quer leem a notícia até o fim. Portanto, a formação dos alunos não é 
da licenciatura em ciência da informação é [de] todo o cidadão minimamente digno desse 
nome no século XXI. 

 

Essa fala é reforçada pelos demais sujeitos quando se referem aos grandes desafios 

dos currículos dos cursos. A estrutura curricular reúne disciplinas pensadas para fornecer um 

conjunto mínimo de disciplinas que venham a formar um profissional com capacidades e 

habilidades de se posicionar frente ao mercado e aos desafios impostos pela SI. Todavia, 

percebe-se que há um déficit anterior à sua formação de nível superior, Graduação, 

(correspondente ao Primeiro Ciclo do nível superior em Portugal), e que tem suas origens no 

ensino básico. Esses déficits impactam em suas competências infocomunicacionais e 

competência ética e de direito de autor, precisando ser transpostas ao adentrarem na 

universidade.  

Os Participantes aludem que a Universidade se torna, então, o ambiente que 

apresentará as reflexões sobre a necessidade de uma escrita própria, das particularidades 

científicas e do olhar para além do seu entorno. Essa problemática é evidenciada assim como 

                                                           
63 Corresponde ao ensino básico do Brasil. 
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os questionamentos e reflexões que ecoam nas vozes dos participantes, que aqui é 

exemplificada: 

 

[Participante 3] 

[...] é preciso a gente lembrar desde as disciplinas que nós temos: desde o primeiro período 
[...] que é o momento em que o aluno começa a se filiar dentro da universidade quer dizer: 
qual a experiência que ele tem no ensino médio, na grande maioria cópia, aquela transcrição 
literal sem muito comprometimento com a questão da citação dos autores;  [...] ele começa a 
ser inserido esse mundo Universitário que tem uma escrita própria, tem uma forma de atuar, 
e de se filiar nessa estrutura do curso superior porque se ele não caminhar dessa forma a 
tendência é fracassar como aluno universitário. 

 

Esse fato reflete na vida acadêmica ao se exigir do aluno um olhar crítico e com 

capacidades de refletir sobre sua escrita. Quando questionados a respeito de: “Como o 

Coordenador/Diretor observa o comportamento infocomunicacional dos alunos nos usos e 

reusos dos objetos digitais na construção e elaboração dos trabalhos acadêmicos?”, percebeu-

se haver uma certa harmonização acerca dos olhares dos Participantes brasileiros e 

portugueses na condução da questão para o campo educacional. Para eles, existe uma 

educação de base frágil e que impacta na literacia que deve ser oportunizada ao longo da vida 

do estudante, perpassando primordialmente pelos seguintes aspectos: 

a) A compreensão do DA deve ser iniciada, ainda, na tenra idade, desde o ensino 

básico; 

b) Base educacional ineficiente/frágil na preparação do aluno para os usos éticos da 

informação e apropriação do conhecimento de terceiros; 

c) Os alunos, ao adentrarem na universidade, não demonstram conhecer o assunto 

autoral, particularmente os relacionados ao bom uso da referenciação e citação de 

fontes; 

d) As universidades passam a ser as responsáveis pela iniciação e literacia desse aluno 

(a). 

Quanto aos ciclos do ensino que antecedem a formação de nível superior, Kuhlthau 

(2002) já destacava uma ação mais efetiva da biblioteca escolar a partir de um plano integrado 

entre biblioteca e escola, de modo que as competências informacionais dos alunos no 

ambiente escolar fossem operacionalizadas. Essa situação seria ideal, mas nem sempre 
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representa a realidade dos dois países. Ainda assim, pode ter impactos na vida universitária 

dos alunos.  

Tal compreensão perpassa os dois ambientes analisados, Brasil e Portugal, não 

constituindo, portanto, uma situação local. Alguns desses Participantes colocam, inclusive, 

suas experiências profissionais como bibliotecário (a) em instituições escolares, onde 

perceberam a ausência de uma ação mais efetiva na instrumentalização dos alunos no uso 

reflexivo daquilo que leem e que poderia minimizar a ação do copiar e colar (ctrl c + ctrl v). 

 

[Participante7] 

Eu acredito que isso está muito na capacidade de leitura, de compreensão da escrita [...] isso 
é devido a uma educação deficitária que o aluno não consegue compreender [...], e só a 
universidade não resolve; por isso que eu digo é um problema de base, escondido lá no início 
essa questão [...] eu já trabalhei em escolas primárias e o que que a gente vê é uma realidade 
copia e cola, o aluno vai lá copia e cola, e o professor aceita; e ele chega na universidade com 
essa deficiência e para modificar essa realidade demora, o tempo que ele passa na graduação 
é pouco, porque nós temos quatro anos de graduação, nós temos aí o oitavo semestre [...] só 
é a questão da monografia, do estágio, então há n fatores que prejudicam esse trabalhar 
melhor as questões sobre os direitos autorais na educação superior. 

 

Esses aspectos estão postos pelos respondentes. Porém, vale conduzir, e isso é 

colocado pelos Participantes, que, embora alguns alunos não venham com essa literacia pelos 

motivos elencados, os cursos de Biblioteconomia e Licenciatura em Ciência da Informação 

possuem em sua natureza o compromisso com a formação de um aluno capaz de lidar com a 

cadeia informacional. Esse perfil demanda um rol de disciplinas e atividades articuladas e que 

venham a responder com completude à formação desse aluno e futuro profissional (Cf. Seção 

4.1 e Seção 4.2).  

Nesse entendimento, evidencia-se que são ministradas disciplinas em toda a estrutura 

curricular que trabalham, de forma aplicada e/ou transversal, as habilidades que lidam com a 

escrita e pensamento científico e ético. Particularmente, as disciplinas de metodologia, 

normalização, documentação, projetos, seminários, entre outras, tratam e/ou estimulam o 

uso das normas técnicas de documentação e informação, conforme pode ser visualizado no 

Quadro 26, a seguir: 
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Quadro 26 - Disciplinas que contemplam as Normas Técnicas nos países Brasil e Portugal 
 

DISCIPLINAS 
REGIÕES BRASIL REGIÕES PORTUGAL 

Norte Sudeste Centro
-oeste 

Sul Nordeste Centro 
(U.Coimbra) 

Norte (U. 
do Porto) 

Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

       

Pesquisa em BI e CI        

Representação Descritiva I        

Elaboração e Apresentação do Trabalho 
Científico 

       

Orientação e Normalização 
Documentárias 

       

Teorias e Práticas Discursivas na Esfera 
Acadêmica 

       

Recursos Informacionais        

Tópicos Especiais em BI e CI        

Informação em Ciências da Saúde        

Introdução à Biblioteconomia        

Comunicação Científica        

Introdução à Pesquisa Documentária        

Metodologia Científica Aplicada às Áreas 
(CH, CBS e CE) 

       

Organização de Bibliotecas Escolares        

Representação da Informação: Resumos e 
Linguagens Codificadas 

       

Fontes de Informação e Serviços de 
Referência 

       

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2018/2019). 

 

Esse quadro foca nas disciplinas que capacitam o aluno para a utilização das normas 

técnicas e que aludem o bom uso da escrita científica. Diante disso, questiona-se: que 

possibilidades resultariam de um comportamento infocomunicacional deficitário ou em 

construção difícil? 

Para além daqueles olhares em torno da ausência de estímulos em séries anteriores 

ao ensino superior, e considerando esse conjunto de disciplinas ministradas nos cursos, a 

observação dos Participantes demonstra outros vieses sobre as situações relacionadas aos 

reusos dos objetos digitais. Esses reusos podem culminar em outras ocorrências, as quais 

foram categorizadas em intencionais e não intencionais, como apontado pelos participantes 

(Quadro 27): 
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Quadro 27 - Reusos dos objetos digitais 
Categorias Ocorrências 

Intencional 

Sabem o que estão a fazer 

Não querem ter trabalho 

Estão cansados 

A cultura do copiar, colar (ctrl+c, ctrl+v); 

Má fé 

Não intencional 

Dificuldade na utilização da linguagem acadêmica 

O não entendimento do processo da escrita científica 

Falta empoderamento do trabalho científico 

Falta trabalhar mais as questões dos reuso dos objetos digitais 

Falta mais cuidado 

Dificuldades em sintetizar conteúdos; 

Ingenuidade nos usos das citações 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Na tentativa de se compreender essas práticas informacionais acadêmicas para além 

das impressões dos Participantes, buscando alternativas que possam minimizar os problemas 

acima pontuados, assim como as consequências apontadas pela literatura na impropriedade 

de não se observar as normativas, analisam-se as respostas dos alunos sobre as principais 

dificuldades encontradas por eles em relação à escrita acadêmica. Essas dificuldades podem, 

em parte, explicar as suas práticas infocomunicacionais e, talvez, encontrar alternativas que 

possam se alinhar com o esperado de uma comunidade acadêmica: a compreensão, o domínio 

e a ética no bom uso da escrita e pensar científico. 

Os alunos declararam algumas de suas maiores dificuldades. No caso do Brasil, a 

predominância recai sobre a falta de estímulo da escrita científica nas séries iniciais, enquanto 

que, em Portugal, a predominância concentra-se nas dificuldades em entender a escrita 

acadêmica (Tabela 22). Essas dificuldades poderão ter reflexo em seus desempenhos 

acadêmicos e/ou infocomunicacionais. 

Dos comportamentos infocomunicacionais relacionados aos aspectos do DA no uso da 

autoria, criação de terceiros na academia, observam-se nas falas dos Respondentes de ambos 

os países que o olhar recai sobre a incidência do copiar e colar das informações garimpadas 

em textos da internet pelos alunos. Tal situação, de acordo com os entrevistados, encontra-

se enraizada num ensino ineficiente das séries iniciais dos alunos. Estes, ao adentrarem no 

ensino superior, podem trazer as práticas do “copiar, colar” e, por consequência, manifestam-

se em suas produções acadêmicas. Todavia, independente das motivações, as escritas 

detentoras de tais práticas podem ser enquadradas em situações de plágio e estarão sujeitas 

às sanções legais e institucionais.  
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Tais situações vêm de encontro com as respostas elencadas pelos alunos na questão 

sobre as dificuldades da escrita científica, que são: desconhecimento das normas técnicas, não 

compreensão sobre o motivo de uso das normas técnicas e desconhecimento dos elementos 

legais do Direito de Autor que impactariam na escrita. 

A esse respeito, há que se refletir isto, porque os cursos superiores em questão lidam 

com a organização e gestão da informação e possuem uma estrutura curricular que demanda 

e contempla um rol de disciplinas que trabalham normativas que são distribuídas ao longo dos 

cursos (no Brasil são 4 anos e em Portugal são 3 anos). Logo, parece ser necessário conduzir o 

aluno à relação entre essas questões, as implicações normativas legais e um olhar reflexivo de 

sua prática. Tais questões podem ser complementadas a partir das competências, a exemplo 

da competência Ética e de Direito de Autor (competência essa construída e defendida nesta 

investigação. Cf. Seção 2.4), e relacionada às situações colocadas pelos Participantes 

entrevistados: 

 

[Participante 1]. 

Eles têm um bocadinho de tendência para a primeira coisa que fazem é copiar, eles vão e tiram 
e acham que é importante. Só depois com o medo do plágio é que vão pegar aquela informação 
e transformá-la em texto deles, usando eventualmente algumas citações, pronto. 
A maior parte dos alunos consegue perceber essa questão, embora, como digo trazem muitos 
hábitos de copiar toda e qualquer coisa, principalmente música, filmes, tudo isso eles sabem 
buscar tudo de forma gratuita e conseguem fazer isto, de maneira que já é um hábito deles e 
muitas vezes não conseguem, há uma tendência para copiar. No entanto, relativamente a 
informação escrita eu acho que vem alguma perceção dessa importância a respeitar o direito 
autoral. 
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[Participante 3]. 

Os alunos usam e reusam na elaboração do trabalho acadêmico? Eu acho que sim, talvez falte 
mais cuidado, eu não sei até que ponto ele tenha esta dimensão maior do reuso, talvez! 
É que talvez, ainda, falta para os alunos [...] trabalhar mais essa coisa dos objetos digitais, no 
empoderamento dos trabalhos acadêmicos, acho que está faltando isso [...] um ou outro que 
traz a ideia desse tipo, mais a maioria ainda está tímida em relação a isso. 

 

[Participante 7] 

Então, essa questão dos direitos autorais é complexa no nosso curso, mais em toda a 
universidade... 

 

Mesmo tendo essas observações, é importante ponderar que salvaguardados os 

alunos iniciantes, os demais se deparam com um conjunto de disciplinas técnicas normativas 

que trabalham continuamente o estudo das normas de documentação e informação. Nesse 

pensar, têm-se articulações nesse sentido: 

 

[Participante 4] 

[...] Não, não é desconhecimento não, porque ele é preparado, ele faz uma disciplina técnica 
de ABNT, as normas [...] eles estudam todas, tem uma disciplina específica pra isso, além disso 
eles tem uma disciplina de Metodologia da Pesquisa onde ele aprende tudo isso que é 
necessário para que ele saiba, ele tem uma disciplina de elaboração de projeto, então quando 
ele chega lá na frente no TCC, ele não pode alegar que não sabe [...], quando isso acontece é 
por preguiça, é por má fé, e por cansaço, por se achar incapaz, que não vai dar conta, que não 
vai conseguir [...] está no limite [...]. 

 

[Participante 7] 

[...] ainda tá deficitária porque a gente mesmo discutindo, conversando de modo transversal 

a gente ainda escuta e, ainda, tem que resolver [...] a questão do plágio 

 

Quanto ao bom uso da escrita, Krokoscz, em sua obra Outras palavras sobre autoria e 

plágio (2015), destaca elementos que mostram a complexidade da matéria, assim como 

estabelece as particularidades desse feito quando ocorre na academia, já que “[...] o plágio 

pode acontecer nas mais diversas áreas” (p. 21). 

Desses olhares, os Participantes entrevistados destacam situações em que observam 

formas diferentes de apropriação das ideias de outrem, a exemplo do plágio, que varia entre 

aquilo que demonstra ser intencional (má fé, cansaço, entre outros) e não intencional (não 

observação, ingenuidade, imaturidade, dificuldade de escrita, capacidade de leitura, sintetizar 
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conteúdos). Sobre essas observações empíricas dos respondentes, Krokoscz (2015, p. 32) 

avalia que: 

 

Além da ambiguidade de interpretação possível sobre a ocorrência do plágio como uma 
decisão intencional, é necessário reconhecer que esse problema pode acontecer de forma 
acidental, devido ao desconhecimento das regras das fontes utilizadas, dificuldades de 
redação e até mesmo desorganização dos materiais de pesquisa. 

 

O autor acrescenta que: 

 

Se durante o processo de levantamento bibliográfico e fichamento o responsável pelo trabalho 
acadêmico não realiza adequadamente a documentação das fontes, faz anotações sem 
controle do que é cópia, paráfrase ou ideias próprias, quando chega no momento de redigir o 
texto pode ter dificuldades na seleção e identificação dos materiais que tem à disposição e 
assim incorrer na utilização indevida de ideias, imagens, frases etc. que são obras de outros 
autores. ” (Krokoscz, 2015, pp. 32–33). 

 

Isso está associado àquilo que se denomina de “categorias de envolvimento com o 

plágio”, ou seja, podem ser: “os estudos de ideias, imagens, frases etc que são obras de outros 

autores” (Krokoscz, 2015, pp. 32-33). Como forma de melhor compreender os diferentes tipos 

de plágio, Krokoscz apresenta uma tipologia daquilo que considera ser a área mais comum de 

ocorrência do plágio acadêmico, conforme descrito no Quadro 28: 

 

Quadro 28 - Quadro 1.2 Tipos de plágio mais comuns no meio acadêmico 
Tipologia 

Internacional 
Adaptação Descrição 

Word for Word 
Plagiarism 

Plágio 
direto 

Reprodução literal de um texto original sem identificação da 
fonte. 

Paraphrasing 
Plagiarism 

Plágio 
indireto 

Reprodução das ideias de uma fonte original com palavras 
diferentes da fonte original, mas sem identifica-la. 

Mosaic Plagiarism Plágio 
mosaico 

Reprodução de fragmentos de fontes diferentes que são 
misturados com palavras, conjunções, preposições para que 
o texto tenha sentido. 

Collusion 
Plagiarism 

Plágio 
consentido 

Apresentação de trabalhos como sendo próprios, mas que na 
verdade foram cedidos por outros (amigos, colegas, parentes 
entre outros) ou comprados. 

Apt Phrase 
Plagiarism 

Plágio de 
chavão 

Reprodução de expressões, chavões ou frase de efeito 
elaboradas por outros autores. 

Plagiarism of 
Secondary Source 

Plágio de 
fontes 

Reprodução das citações apresentadas em outros trabalhos, 
porém a fonte citada não foi consultada pelo relator. 

Self-plagiarism Autoplágio Reprodução de trabalhos próprios já apresentados em outras 
circunstâncias. 

Fonte: extraído de Krokoscz (2012); Krokoscz (2015, p.34). 
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Embora faça essa organização nas situações de plágio, o autor admite que não se tem 

um consenso na academia sobre essa tipologia, pois existe a alegação de que o plágio é 

entendido como 

 

a apropriação indevida de obra alheia sem o reconhecimento da fonte, não se pode falar que 
o conluio (apresentação de obra alheia comprada ou cedida por outro) e o autoplágio 
(apresentação de conteúdo próprio em situações distintas) sejam entendidas como plágio, 
pois nesses casos não ocorre a apropriação indevida que caracteriza o plágio. Portanto, trata-
se de mais uma particularidade relacionada ao assunto, denotando a complexidade que o 
caracteriza, o que obviamente tem implicações diretas em relação às práticas convencionadas 
e ao estabelecimento de regras de controle e prevenção. (Dias 2013 citado por Krokoscz p.35-
36). 

 

Tendo-se essas particularidades, acima referidas, torna-se salutar conhecer o ponto de 

vista dos coordenadores e diretores de curso sobre a lei/código do direito de autor diante das 

discussões do acesso e uso de conteúdos digitais na Sociedade da Informação. Esse 

questionamento traz à luz elementos-chave apresentados pelos Participantes e que tratam da 

necessidade de: 

a) Ampliar o olhar do direito autoral para além da cópia autorizada e do trabalho 

acadêmico quando não há nas citações indicações das fontes; 

b) Atentar para os dispositivos legais que perpassam pelo uso, disponibilização e 

apropriação intelectual dos conteúdos que circulam na rede; 

c) Visualizar as questões dos softwares e suas licenças de uso; 

d) Discutir a propriedade intelectual e o direito à exploração comercial dos produtores de 

música, filmes, softwares, livros literários e científicos. 

Os compartilhamentos dos objetos digitais não necessariamente se encontram livres 

para a circulação fora dos limites e exceções que a própria lei estabelece como possibilidades 

de uso e provável reuso dos objetos circulantes no ciberespaço. Por outro lado, como enfatiza 

um dos participantes: 

 

[Participante 3] 

é preciso reconhecer, [...] falando da lei do direito autoral que para além da ideia do respeito 
à propriedade, que é importante respeitar [...] mas é importante também, é, hoje pensar em 
outras formas de compartilhamento [...] 
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Existe um amplo debate sobre as legislações em atenção a um bem construído 

coletivamente, ou, ainda, os relacionamentos do direito de autor e aqueles de interesse 

público, ou a função social do direito de autor defendido por Carboni (2008) e pela IFLA (2016, 

2017). Como exemplo, têm-se os limites e exceções impostos ao próprio direito de autor e, 

ainda, às formas criativas, como os creative commons, buscando alternativas que, de um lado, 

beneficie o acesso e uso, e, do outro, que não inviabilize o estímulo a quem cria (Cf. Seção 

1.4). 

Os movimentos recentes na União Europeia trazem consigo o olhar para a regulação 

dos conteúdos que circulam na web, como a Diretiva da União Europeia sobre Direitos 

Autorais no Mercado Único Digital (Cf. Seção 1.2). Já no Brasil, dá-se início a uma mobilização 

da LDA a partir do lançamento de uma consulta pública sobre a Lei de Direitos de Autor. (Cf. 

Seção 1.2). 

Esse debate naturalmente impacta na difusão cultural, porque implica a 

monetarização dos objetos digitais. Nesse sentido, o olhar recai para os usos educacionais e 

culturais que devem estar à margem das disputas financeiras e que devem ser garantidas pelas 

legislações. A partir desses aspectos, é visível a distinção com que são aplicados os dispositivos 

legais entre Portugal e Brasil. Então, considerando que esses dois países estão articulados 

nesta análise, embora tenham a natureza jurídica de suas legislações autorais baseada no 

direito de autor do sistema continental europeu (Droit d’auteur) (Cf. Seção 1.1), há de se 

atentar para a existência de diferenças entre elas (Cf. Seção 1.2). 

São observáveis posicionamentos e questionamentos por vezes diferentes dos 

participantes, não apenas por serem pessoas individuais e, também, plurais, mas, sobretudo, 

porque as legislações que tratam da matéria possuem alguns aspectos e coberturas da lei 

diferenciadas. Pode-se citar, como exemplo, as aberturas a que são atribuídas as exceções e 

limites do autor, em especial no que se relaciona à educação e à cultura. Esses são aspectos 

que preocupam os Participantes por terem implicações diretas no ensino. No caso, a legislação 

portuguesa tem um maior equilíbrio dos usos das obras para fins de difusão cultural e fins 

educacionais, conforme lembrado pela fala do Participante 1: 
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[Participante 1] 

É assim, o código está razoável no sentido em que salvaguarda a questão, para mim é muito 
importante, que isso é que era o limitador da difusão da informação, que são os aspetos ligados 
à educação,[...], fora disso realmente é preciso ter mais atenção quando divulgo a um público 
devo ter todo cuidado e perceber se aquela informação [se] tem autores se posso usar, se está 
livre de ser disponibilizado na forma livre, quem é o autor, fazer a referência, e pedir 
autorização no caso de ser necessário fazer esse pedido.  

 

Como já se pontuava, as opiniões nem sempre convergem para um mesmo olhar e 

nisso é que se dá a riqueza de uma investigação. Ademais, têm-se visões que dão o 

contraponto nas articulações dos debates, como ao Participante que não visualiza as mesmas 

liberdades de regulação para os diferentes formatos (tradicionais e digitais). Segundo o 

Participante 2, existe um controle excessivo sobre os formatos tradicionais e muita liberdade 

para o digital, em especial nas situações que envolvem a educação e a sala de aula (ou seja, o 

direito à reprodução do OD para essas situações). 

 

[Participante 2] 

[...] os alunos não tem dinheiro para os comprar, eu vou, depois a legislação é cega e não abre 
exceções, eu vou com um livro para fotocopiar porque sou professora para dar aos alunos e a 
lei diz: não pode fotocopiar nem no todo, nem na parte, sendo assim eu também não posso, 
se não posso fotocopiar o físico, o analógico, também não posso divulgar o digital. O problema 
é que tudo que é digital não tem controle, tudo que é físico tem excesso de controle e não 
abre exceções para fins educacionais [...] é que num corta-se direitos, sem abrir exceções para 
situações excecionais, neste caso eu costumo dar aos alunos o exemplo das normas, como é 
que eu posso obrigar um aluno a usar normas de referenciação [...]. Eles não têm dinheiro para 
comprar, eu não posso fotocopiar, então o quê que eu faço? O que eles podem fazer? E eu 
enquanto professor posso fazer? Passar no quadro? Transcrever no papel? Não posso! 
 

É construtivo que se pondere sobre o direito à reprodução nos limites e exceções de 

que tratam a legislação, embora nas obras analógicas venham situações descritas, como nos 

exemplos que se seguem. Os exemplos foram extraídos de documentos analógicos do Brasil e 

de Portugal. 

 

 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS-É proibida a reprodução 

total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A 

violação dos direitos de autor (Lei nº9.610/98) é crime estabelecido 

pelo artigo 184 do Código Penal. 
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De fato, as restrições existem e precisam ser respeitadas e debatidas até ocorrerem as 

devidas mudanças nas legislações. Enquanto isso, há que se ponderar sobre as informações 

declaradas nas obras comercializadas em detrimento do que é estabelecido pelas legislações 

brasileira e portuguesa, como visto no Quadro 2 das obras protegidas, e sobre as situações 

que não constituem ofensas, isto é, não impactam, necessariamente, em violações (Quadro 3 

- Da utilização livre das obras: DA Brasil e Portugal). 

Entretanto, quando se compara os conteúdos disponibilizados em obras analógicas 

com as obras digitais, identifica-se a sensação de que no meio digital/ciberespaço as 

liberdades são irrestritas. Entretanto, tal afirmação, do ponto de vista legal do DA, não se 

consubstancia. O que se tem, obviamente, são que as construções sociais se dão de forma 

mais rápida nesse ambiente, considerando as mudanças de ordem legal e aquelas 

relacionadas aos conteúdos digitais nas práticas sociais, como disponibilização, partilha e 

reedição, sejam elas consentidas ou não pelo autor do objeto digital.  

Nessa visão do acesso e uso irrestrito, um dos participantes reflete sobre as práticas 

sociais em oposição às acadêmicas, em sala de aula: 

 

[Participante 7] 

[...] a gente vê até uma certa contradição do curso da nossa fala [...] quando os alunos pedem 
pra gente colocar no [Sistema de Informação Institucional64] o livro completo de forma digital 
porque está na internet. E a gente vai dizer que não pode, é contra a lei; [os alunos 
argumentam] mas professora ele já está na internet! [então enfatizo] Pode está lá, mais há um 
autor que depende de direitos; e muitas vezes não há um entendimento da turma, é como eu 
ti digo ainda há imaturidade, e se há imaturidade, existe uma deficiência do ensino ainda para 
tratar melhor essas questões dos direitos autorais; eu não posso falar de direito autoral e ao 
mesmo tempo pegar o livro da internet e colocar lá no [Sistema de Informação Institucional] 
que não está em domínio público, se ele estiver em domínio público tudo bem, mais se não 
está [...]! E eles ficam me questionando porquê eu não coloco no [Sistema de Informação 
Institucional], isso vai de encontro aos direitos do que a universidade pode e não pode, então 
eu não vou colocar lá;  

 

                                                           
64 Colocou-se o nome do Sistema de maneira genérica para que não identifique a Instituição. 

Esta obra está protegida pela lei. Não pode ser reproduzida, no todo 

ou em parte, qualquer que seja o modo utilizado, incluindo 

fotocópia e xerocópia, sem prévia autorização do Editor. Qualquer 

transgressão à lei dos Direitos de Autor será passível de 

procedimento judicial. 
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Essa percepção do dia a dia em ambientes acadêmicos corroboram aquilo que Pereira 

(2016) e Bittar (2015) declaram sobre a visão equivocada de não haver regras, regulação no 

espaço digital. Todavia, volta-se ao embate das permissões que o direito autoral deveria 

proporcionar aos ambientes educacional e cultural. 

Consoante a essa insensibilidade da lei, marcadamente a brasileira, mostra-se 

perceptível nesse debate a ausência da competência Ética e de Direito de Autor que poderia 

empoderar alunos e profissionais no bom uso dos objetos digitais, além de suscitar 

ponderações sobre o que, de fato, precisa mudar ou melhorar nas leis. Para tanto, é 

necessário pressionar as instituições a pensarem e/ou construírem suas diretrizes internas 

sobre propriedade intelectual voltada ao DA, às Unidades de Informação, Arquivos, Museus e 

outros. Como exemplo, a IFLA suscita nos debates a busca por uma legislação que contemple 

e responda aos papéis dessas instituições (Cf. Seção 1.5). 

Essas questões são impostas aos bancos universitários para que estes possam debatê-

los junto à academia, fazendo com que os alunos dialoguem sobre autoria, produção e 

consumo, via difusão, e compreendam minimamente a matéria, sem estarem presos a 

chavões: “Não pode fazer simplesmente porque não pode”, “É errado”. Mas, por que não 

pode? Quais os impedimentos para isso? Que alternativas podem ser pensadas? O que tem 

sido feito para minimizar essas questões?  

Entende-se que esses questionamentos precisam, em primeira instância, ser 

analisados à luz da lei e confrontados com os direitos fundamentais e as discussões sociais. O 

DA envolve ambas as partes e, por assim ser, precisa, de um lado, estimular a criação de 

conteúdos/objeto digitais e, do outro, facilitar o acesso à cultura e educação, ou seja, 

desenvolver políticas culturais e educacionais. 

Considerando que a educação é a via que transforma, então é nesse ambiente 

acadêmico, plural e laico que se avulta um caminho para se pensar em médio e longo prazos 

esses questionamentos. Portanto, é nessa ambiência que se formam os futuros profissionais 

que irão ao mercado marcar tendências e formar novas gerações. Cabe, também, à academia 

essa preocupação com o profissional que dela sairá: um indivíduo capaz de pensar 

reflexivamente, dentro e/ou fora dela. 

É também colocado por um dos participantes que o aprendizado de uma temática 

delicada como esta deveria começar na universidade. Logo, o profissional de Biblioteconomia 
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[Participante 4] 

[...] deveria conhecer razoavelmente bem, e esse aprendizado, essas discussões deveriam 
começar nas universidades, nos cursos de Biblioteconomia. 

 

É demandado do bibliotecário competências para lidar com informações de natureza 

que variam da produção à difusão do objeto digital. Porém, há o imperativo de abastecer-se, 

primeiramente, do conhecimento necessário sobre as particularidades envolvidas nos 

acessos, usos e reusos desses objetos digitais, como sinalizada o Participante 4: 

 

[Participante 4] 

[...] O uso, também, inadequado, mesmo que autorizado, mais o uso inadequado nas 
informações que foram autorizadas, foi liberada para um uso, mais o uso até que ponto: o uso 
de direito de reprodução, direito de comercialização?  

 

Sobre essas formas de acesso e uso desses objetos, um dos Participantes reflete que: 

 

[Participante 4] 

Eu penso que muitos bibliotecários não conhecem essas diferenças, não sabem essas 
distinções entre o direito de acesso, o direito de comercializar um software, por exemplo, o 
que você paga  para ter acesso, recebe  uma chave para utilizar esse software, alguns 
distribuidores, de algumas instituições que vendem esse tipo de acesso limitam, por exemplo, 
o uso do software  a dois, três cinco dispositivos, e qualquer uso além disso, se você 
compartilha o acesso à senha você está infringindo o direito autoral, se você baixa no 
computador do seu amiguinho, você está infringindo essas leis; então, eu penso que tudo isso 
deveria ser mais abordado, deveria ser objeto de preocupação do profissional que lida com a 
informação, que lida com esses conteúdos de maneira, muitas vezes irrefletidas; [...]. 

 

Nesse pensar reflexivo ao qual o participante alude, utilizam-se como comparativos as 

pesquisas conduzidas por Todorova et al. (2017), Gonzalez e Ferrari (2016), Fernández-Molina; 

Guimarães e Moraes (2017) e Terra (2016). Essas pesquisas demonstram como os 

bibliotecários se sentem em relação aos direitos autorais nas práticas desenvolvidas em seus 

ambientes de trabalho, bem como na mediação dos acervos por eles geridos e 

disponibilizados para os utilizadores. 

Esses estudos sinalizam situações desfavoráveis aos bibliotecários que não têm 

domínio do DA, ou, ainda, dificuldades na transposição das leis autorais às práticas 

biblioteconômicas. Esses indicativos permitiram articular questões de caráter 

tendencialmente curricular. 
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Dessa forma, inquiriu-se aos participantes: o curso de Biblioteconomia e a Licenciatura 

em Ciência da Informação têm potencializado a aproximação dessa temática com o currículo 

do curso? 

Os participantes terminaram por relacionar essa pergunta a três outras questões que 

tratam da verificação de um profissional da área do Direito e dos desafios na atualização dos 

PPC. Por isso, optou-se por trabalha-las de forma conjunta, isto é, reuniram-se as questões 4, 

5, 10 e 13 do guião de Entrevista (Apêndices III e IV) para proceder às análises. Definida essa 

organização, dividiram-nas em alíneas de A a D: 

 

A) O curso de Biblioteconomia/Ciência da Informação tem potencializado a aproximação 

dessa temática com o currículo do curso? 

A esse respeito, os sujeitos se posicionam de forma objetiva ao declararem que: 

- não existem disciplinas específicas que tratam desse conteúdo; 

- existem disciplinas específicas sobre a matéria desde a concepção inicial do curso; 

- aborda o conteúdo, mas não de forma declarada nas ementas e disciplinas; 

- aborda o conteúdo de duas formas: ora disciplinar, ora transversal. 

 

Para o Participante 3, a abordagem do assunto é disciplinar, porque nos conteúdos 

ministrados esse assunto é apresentado e ocorre de maneira transversal nas conversas em 

sala de aula, sobretudo quando os professores falam e trabalham essas questões em 

seminários. Entretanto, o Participante 3 declara que: 

 

[Participante 3] 

mas como nenhum currículo está pronto eu reconheço que é preciso a gente discutir muito 
isso, e principalmente hoje. 

 

Nessa perspectiva do disciplinar, os Participantes elencaram disciplinas que 

consideram que contemplam ou se aproximam da temática do DA nos currículos dos cursos 

(Quadro 29): 
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Quadro 29 - Disciplinas consideradas pelos Participantes e que tratam do DA 

Disciplinas elencadas pelos sujeitos 
Disciplinar 

Específica Trabalham os 
conteúdos 

Editoração   

Normalização   

Tecnologia da Informação   

Metodologia do trabalho científico   

Princípios em Ciência da Informação   

Comunicação científica   

Editoração impressa e eletrônica   

Repositórios digitais   

Metodologia da Investigação   

Ética e Informação   

Direito Administrativo   

Normas Jurídicas para Arquivos   

Tecnologia da Informação   

Direito e Ciência da Informação   

Direito de Autor   

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Embora se perceba que exista uma transversalidade do direito autoral trabalhado em 

várias disciplinas curriculares e que foram perceptíveis nos PPC e falas dos coordenadores e 

diretores de cursos, há que se destacar que a predominância versa, particularmente, nos 

aspectos normativos, ou seja, no uso das normas de documentação. Tal fato vem responder 

aos princípios da ciência no desenvolvimento da competência ética na escrita acadêmica ao 

se oportunizar aos acadêmicos o conhecimento e provável domínio normativo aos direitos do 

autor. Porém, deve-se acuidar que para o aluno de Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação são requeridas competências, por força das características e missão da profissão 

em lidar com a cadeia informacional envolvendo: produção, organização e disseminação da 

informação. 

Constata-se, portanto, que as questões autorais envolvem elementos morais e 

patrimonias (Cf. Seção 1.4). Por isso, cabe reforçar nos currículos a introdução dessas noções 

conceituais imputadas ao direito autoral. 

 

B)  No curso que coordena, há a colaboração de docente da área do Direito? (Se sim, pensa 

que é fundamental essa colaboração ou apenas complementar? Se não, pensa que seria 

oportuna uma colaboração dessa natureza, com uma disciplina lecionada por um colega do 

Direito, vocacionado ao (re) uso dos objetivos digitais)? 

Da existência de disciplinas específicas sobre o DA, estas correspondem às disciplinas 

lecionadas por um profissional/colega do direito, e, em Portugal, estão vocacionadas ao (re) 
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uso dos objetos digitais, segundo os respondentes. No caso do Brasil, das instituições 

participantes, não foi possível observar a tendência demonstrada nas universidades públicas 

de Portugal. Entretanto, observou-se no Brasil, mais especificamente na região Sudeste, que 

há disciplinas vocacionadas e que foram apresentadas nos Gráficos 1, 2 e 3. Quanto às demais 

instituições participantes, destaca-se a parceria não formal com a área do Direito, ocorrendo 

em situações pontuais, como através de convites para a participação desses profissionais em 

eventos promovidos pela Biblioteconomia, considerando o desenvolvimento de temática da 

propriedade Intelectual, direito autoral e plágio, fontes jurídicas, direito digital, lei de acesso 

a informação. Há também situações em que o curso de Direito oferta a disciplina de direitos 

autorais e os alunos que possuem interesse em fazê-la, pleiteiam a vaga. 

Entretanto, independente de terem ou não parceria, coautoria ou coparticipação com 

o Direito, existe uma percepção entre os participantes sobre a necessidade de se estabelecer 

e manter parcerias com esse profissional do Direito. Quando o profissional não é do Direito, 

como ocorre em uma das instituições, ele tem formação na área e desenvolve conteúdos que 

lidam com a temática. 

Cabe aludir que o grupo participante das instituições brasileiras informa que os 

desafios nas atualizações dos PPC são muitos e que estes se encontram como apresentados a 

seguir: 

- em tramitação para aprovação; [Participante 3] 

- o novo PPC tem previsão de ser implantado em 2020.1; [Participante 4] 

- será lançado um novo PPC no segundo semestre do ano de 2019; [Participante 5] 

- em processo de reformulação; [Participantes 6 e 8] 

- está sendo reformulado; [Participante 7] 

Apesar de estarem com seus currículos passando por essas reformulações, os 

participantes enfatizam que as questões do DA não foram contempladas dentro da 

expectativa que se tem trabalhado, que é a da visibilidade curricular dessa temática. Essa 

situação pode ser ilustrada na voz de um dos participantes: 
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[Participante 4] 

nesse nosso novo currículo que ele recebeu [...] todas essas atualizações novamente a questão 
do direito autoral, da propriedade intelectual não foi abordado em disciplina nenhuma, ficou 
novamente  para ser acordado em disciplina optativa, em eventos paralelos: seminários, 
congressos, workshop, enfim o que a gente puder inventar pra dar conta desse assunto [...] 
existe uma carga horária padrão e a gente tenta fazer dentro dessa carga horária padrão uma 
formação generalista do bibliotecário onde ele tenha uma visão embora mínima, mais de todas 
as coisas, o nosso currículo não está dando conta disso, porque esse tema que você está 
trabalhando importantíssimo não está sendo trabalhado de maneira nenhuma. 

 

Percebeu-se, ainda, em algumas falas, o interesse de alguns participantes 

[Participantes 7 e 8] em levar às comissões responsáveis pelas análises e discussões da 

atualização do PPC as discussões aportadas nesta investigação.  

Como proposto nos objetivos específicos desta investigação, apresentou-se uma 

questão que representa os olhares dos alunos e que faz uma triangulação entre os 

instrumentos questionário, PPC e entrevistas. 

 

C) Faz parte da metodologia desta investigação inquirir os alunos através de um inquérito 

por questionário (este procedimento ainda está em curso, mas temos vindo a realizar a análise 

das respostas que já foram submetidas). Nesse âmbito, em questão aberta aos alunos, pediu-

se o seguinte: “Identifique em seu curso quais as disciplinas que estudam direito autoral, uso 

das normas técnicas, autoria e plágio?”. Observou-se, a partir das respostas dos alunos, que 

há abordagem e discussão sobre esses assuntos em sala de aula, em várias disciplinas; porém, 

ao se contrapor com a estrutura curricular, algumas das disciplinas mencionadas não 

formalizam essas informações em seu Plano (Conteúdos programáticos e objetivos), ou, 

quando o fazem, é de maneira sutil. Qual a sua percepção sobre essa dualidade sala de aula 

versus Plano de Curso (Programa das Disciplinas/Unidades de Crédito)? 

Sobre esses descompassos observados entre currículo e complementações fora do 

documento norteador, em sala de aula, os participantes atribuem essas situações à: 

- superficialidade com que tratam do assunto DA e usos e reusos dos objetos, seja 

porque não faz parte da ementa da disciplina, seja pela dinâmica e discussões em sala 

de aula, ou porque não é obrigatório naquela disciplina; 

- necessidade de atualização dos projetos de cursos; 

- são trabalhados de um modo transversal em sala de aula; 

- falta visibilidade do tema no PPC; 
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- existência do currículo oculto; 

 - necessidade de constar no plano de ensino da disciplina; 

 - ausência do conteúdo no plano da disciplina. 

Mesmo sabendo da importância de se ter formalizado no documento norteador do 

curso os conteúdos a serem ministrados, um currículo não consegue em longo prazo, ad 

eternitatium, atender a toda e qualquer movimentação social. Entretanto, essa atualização 

informal do currículo acontece de forma transversal, ou, ainda, ao que a literatura alude de 

currículo oculto e que se manifesta nas falas e atitudes do professor em sala de aula. 

O currículo pode fazer as ilações entre a estrutura formal e as liberdades de 

construção, atualização e amadurecimento de uma área ou áreas. 

Das atualizações curriculares obrigatórias, em Portugal existe a orientação para serem 

feitas a cada seis anos. Nesse período em que o PPC está em pleno exercício, vão sendo 

introduzidos novos conteúdos a partir das: tendências do mercado, observações oriundas de 

pesquisas e/ou das mudanças no cenário da SI, particularmente as motivadas pelas novidades 

tecnológicas, pesquisas desenvolvidas pelos professores pesquisadores, oriundas de suas 

teses e dissertações, e pela aproximação da sociedade, que acontece por intermédio de 

pesquisas e extensões universitárias.  

Toda essa movimentação extracurrículo completa o PPC ricamente. Um participante 

expressa que 

 

[Participante 3] 

[...] mais eu entendo dessa forma: existe esse currículo presente, existe esse currículo oculto 
que às vezes é transversal mais é importante a gente dá visibilidade pra isso. 

 

Diante desses argumentos sobre os desafios ligados às atualizações do PPC, trabalhou-

se com a pergunta seguinte. 

 

D) Que desafios considera basilares na atualização do Projeto Pedagógico de Curso e que 

capacite os alunos a refletirem sobre os aspectos autorais e éticos no ciberespaço?  

Dos desafios referidos pelos participantes, os quais perpassam pelas questões naturais 

de um processo de atualização, como reuniões com os pares e análise dos pontos críticos em 

resposta aos contextos sociais (mercado e sociedade civil), alunos e instâncias organizacionais 
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que participam das aprovações de mudanças curriculares chamam a atenção particularmente 

para: 

- como inserir esse conteúdo [autoral] de forma explícita em disciplinas já existentes, 

sejam obrigatórias ou optativas; 

- embora o currículo contemple a temática, há de se ampliar a abordagem de forma 

explícita; 

- ter um docente que esteja apto e tenha disponibilidade para trabalhar esses 

conteúdos; 

- transformar todas as demandas em um currículo consistente e que reflita numa 

formação competente do aluno; 

- desenvolver o tema nos conteúdos/disciplinas que trabalhem as habilidades e 

competências; 

- chegar a um consenso nesse processo de reformulação; 

- não se pode aumentar o número de horas aulas; 

- será se o que foi pensado em termos do novo currículo, ao ser publicado, não estará 

defasado? 

- que concepção de mundo será colocado num projeto pedagógico que dê 

minimamente segurança para esse aluno? 

Mesmo com mais perguntas do que respostas a essa questão, há de se pensar em 

alternativas que vislumbrem um acompanhamento contínuo e que o currículo presente possa 

contemplar lacunas na formação dos alunos. Nessa perspectiva, um Participante se posiciona: 

 

[Participante 8] 

O PPC é um organismo vivo, em constante mudança. A partir dessa premissa, estamos em 
constante debate. Na [Instituição] a comissão de avaliação é muito eficiente. Temos avaliações 
semestrais e seminários com os discentes. 

 

A esse respeito é oportuno ratificar a importância de se ter uma Comissão ou um 

Núcleo Docente Estruturante (NDE)65 atuante e que mantenha diálogos entre professores e 

discentes na avaliação, construção e atualização dos projetos de curso. Deve-se manter a 

sinergia entre currículo e meio social através dos debates e amadurecimento sobre as novas 

                                                           
65 “O NDE é o conjunto de educadores de cursos superiores que, por principal finalidade, analisa o desenvolvimento do serviço educacional 
e do aprendizado dos estudantes, aprimorando os aspectos didático-pedagógicos (corpo docente), curriculares (matriz e conteúdos) e, de 
aprendizagem.” (Martins & Filipak, 2016, p. 216). 
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questões que podem se apresentar e se manifestar em novas demandas. Estas, 

posteriormente, serão integradas/transformadas em novas atualizações, desde que não se 

desvie da ementa da disciplina. 

Quanto às demais questões analisadas, declara-se que a estrutura curricular dos 

cursos, como se sabe, possui um rol de disciplinas que lidam diretamente ou de forma 

transversal com as questões de citações e referências, comunicação científica e que fazem 

interface com o direito de autor, entre outras particularidades, como observado nos 

documentos norteadores dos cursos. Entretanto, é perceptível a necessidade de se dar maior 

visibilidade a essas particularidades, as quais foram expressas nas falas dos participantes 

entrevistados e nos retornos dos questionários aplicados aos alunos, principalmente da 

apropriação dos conteúdos à luz das legislações (LDA, Brasil, e Código, Portugal). 

Como forma de potencializar um amplo debate no campo acadêmico sobre essa 

problemática, inclusive aludida pelos alunos quando inquiridos, uma questão aberta foi 

colocada: “Gostaríamos de saber o que você pensa sobre a discussão do Direito Autoral na 

formação do aluno de Ciência da Informação, especialmente para tomadas de decisão no 

campo de atuação profissional do Bibliotecário – das suas respostas, chama atenção a forma 

como eles se posicionam favoravelmente ao se debater o tema e suas particularidades no 

curso, e na Universidade. Portanto, quais seriam as melhores estratégias, em médio prazo, 

para um amplo debate sobre a temática? 

Das análises a essa questão, associou-se uma outra questão, também dirigida aos 

coordenadores e diretores de cursos: “Em longo prazo, de que maneira o curso poderia 

sistematicamente contemplar para os alunos a temática do Direito Autoral e Creative 

Commons nos usos e apropriações dos conteúdos na Internet?” 

Essas duas questões tratam basicamente do desenvolvimento de 

competências/literacias sobre o DA na formação desse aluno, considerando estratégias em 

médio e longo prazos. As análises apontaram algumas ações sugeridas pelos entrevistados e 

que foram sumarizadas no Quadro 30, abaixo: 
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Quadro 30 - Estratégias para desenvolver a temática do DA 
 

Ações 
 

Pessoas envolvidas 
Estratégias 

Médio 
prazo 

Longo 
prazo 

Seminários Coordenação de curso   

Oficinas (de leitura, de escrita) Coordenações/parcerias   

Workshops Coordenação de curso   

Feira de palestras Parcerias entre coordenações   

Semana acadêmica Parcerias entre coordenações   

Palestras semestrais Parcerias entre coordenações   

Formas criativas como: teatro, dramatização Parcerias entre áreas   

Extensão universitária Coordenação de curso   

Inclusão do conteúdo do DA no currículo Coordenação de curso   

Trabalhar o PPC Coordenação de curso   

Criar disciplina obrigatória Coordenação de curso   

Criar parcerias com cursos de: Letras, Direito Parcerias entre coordenações   

Conferências Pró-reitorias   

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

Para além dos elementos destacados de maneira mais global, vale enfatizar o olhar do 

Participante 7 sobre as ações a serem potencializadas com os conteúdos do DA e Creative 

Commons que devem ser trabalhadas em três etapas distintas: a primeira ocorreria entre os 

pares do próprio Departamento, para que haja minimante uma fala comum; a segunda com 

os discentes de Biblioteconomia; e a última fase com debates e/ou outras formas de adesão 

nos demais cursos da universidade. 

Essas estratégias colaborariam para o enfrentamento não apenas do plágio, mas das 

questões oriundas do Direito Autoral como um todo (direitos moral e patrimonial do autor), 

nos usos e reusos dos objetos digitais no ciberespaço e que podem ser potencializados e/ou 

trabalhados com os alunos. Na perspectiva aqui assumida de um contexto formativo formal, 

tem-se a Unesco, organismo internacional que cria tendências rumo a uma educação e cultura 

para a paz, assim como a documentação, que também é influente e colaboradora da 

Biblioteconomia, Ciência da Informação, orientando para as boas práticas do uso ético dos 

conteúdos digitais a partir da educação formal.  

Nesse sentido, tencionou-se saber se os currículos têm observado, de forma específica, 

essa orientação: Tem-se percebido uma convergência entre autores e organismos 

internacionais, Unesco, sobre a necessidade de se trabalhar as boas práticas do uso ético e 

autoral dos conteúdos disponibilizados nas mídias digitais, particularmente na educação 

formal. Essa tendência tem sido observada no currículo do curso? Como? 
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De certa forma, é unânime a concordância em torno da perspectiva levantada pela 

Unesco. Mais uma vez, cada sujeito visualiza essas intersecções de maneira 

específica/particular, podendo ser pontuadas: 

- de forma transversal ao se discutirem nas disciplinas as abordagens: ética, valores, 

cidadania, ética na pesquisa, ética ao disseminar a informação, fake news, ética 

profissional; 

- disciplinar ao se sistematizar conteúdos e disciplinas; 

- nos conteúdos de disciplinas que tratam da ética da informação, plágio, auto plágio 

e temas transversais; 

- de forma transversal em diálogos e reuniões com os alunos. 

Embora essas situações sejam pontuadas de forma meio consensual, cabe destacar a 

fala do Participante 4, que não considera que essa abordagem esteja contemplada no 

currículo. Não se trata sobre esse assunto de forma específica aos objetos digitais e associadas 

ao DA enquanto legislação. Vale enfatizar que esse participante tem um pensamento 

diferenciado sobre a temática investigada, pois considera que os elementos tratados de forma 

disciplinar não adentram as discussões e minúcias previstas na legislação autoral, sobretudo 

quando associadas e aplicadas na prática ao cotidiano da Biblioteconomia. 

Trabalhou-se, ainda, perguntas que pudessem envolver aspectos mais macros, como a 

Sociedade da Informação, entretanto, mantendo-se as devidas conexões com a temática 

investigada. Nessa perspectiva, e baseando-se nas observações da pesquisadora e nas 

discussões que a literatura reporta sobre as competências requeridas aos utilizadores na SI, 

levou-se em conta a questão: o Coordenador (a) considera que o currículo atende às 

exigências demandadas pela Sociedade da Informação em relação às mídias e conteúdos 

digitais? 

Das possibilidades elencadas pelos participantes, destacam-se: 

- atende se for considerado, apenas, o que é explicitado pela sociedade;  

- não atende, pois o currículo está desatualizado; 

- não atende totalmente, sendo, inclusive, uma das críticas dos alunos que entendem 

serem necessárias mais disciplinas no campo digital; 

- atende no que respeita as tecnologias; 

- atende, pois o currículo conta com várias disciplinas voltadas às tecnologias.  
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A partir das respostas apresentadas, pode-se inferir que a não atualização do PPC tem 

sido um impeditivo neste avanço. Cabe salientar que os currículos portugueses demonstram 

um trato com os objetos digitais em suas disciplinas/UC, muito embora a predominância não 

recaia nas articulações entre objeto digital e direito autoral. 

Mediante as situações levantadas e as lacunas ou impossibilidades apontadas pelas 

análises das ausências de uma informação curricular visível, ou ainda não contemplada do 

ponto de vista objetivado nesta investigação, sabe-se que essas ausências e não visibilidade 

podem ocasionar situações-problema que refletirão no mercado de trabalho (como 

identificado nos estudos de Todorova et al. (2017), Fernández-Molina, Moraes e Guimarães 

(2017) e Gonzalez e Ferrari (2016)). Para tanto, questionou-se: Que competências e/ou 

habilidades considera vitais a serem desenvolvidas e potencializadas nos alunos, 

nomeadamente no que respeita ao Direito Autoral? 

Das reações apresentadas a essa questão, consideraram-se dois grupos de respostas: 

a) Do grupo direito autoral e normativas pode-se apreender que: 

- o desenvolvimento dessa competência deve ocorrer em dois momentos, que são: 

conhecer os dispositivos legais e as limitações que têm no uso dos produtos de 

informação e nos meios técnicos, como dar crédito ao autor, via citação 

bibliográfica, referência bibliográfica; 

- o bibliotecário deverá caminhar em duas frentes: entendendo o acesso à 

informação, acesso da apropriação simbólica e, por outro lado, mostrar que há 

forma alternativa de trabalhar com a autoria (por exemplo, o Creative Commons); 

- trabalhar o Creative Commons estabelecendo conceitos e diferenças com o DA; 

- de forma específica, os aspectos ético e político no acesso e uso da informação 

devem se articular e integrar formas alternativas de compartilhamento da 

informação; 

- respeito à produção científica e intelectual, independente do formato e 

tecnologia que abriga a obra; 

- que o direito autoral não pode interditar a pessoa do acesso à informação e ao 

conhecimento; 

- ter compreensão da informação como direito social; 

b) Do grupo Outras 

- abordar o acesso aberto, a ciência aberta e suas implicações; 
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- desenvolver a ética voltada para o trabalho intelectual e o impacto na 

comunidade acadêmica; 

- desenvolver capacidades de resumir, sintetizar ideias; 

- discutir a apropriação simbólica; 

- saber pesquisar (implicando ler, refletir e escrever); 

- dominar tecnologias de busca; 

- trabalhar em equipe; 

- saber empreender (Empreendedorismo). 

Pretendendo-se trazer uma unidade com essas reflexões, a priori, curriculares e com a 

formação a partir dos currículos analisados e aqui dialogados com as perguntas anteriores, 

indagou-se a respeito: Observa-se uma tendência aludida, inclusive pela Unesco, da 

mobilização de competências informacionais e comunicacionais, e das mídias a serem 

desenvolvidas pelos utilizadores da Sociedade da Informação. Nesse entendimento, o (a) 

Coordenador (a) considera que o Bibliotecário poderá contribuir, nos espaços de trabalho, com 

a capacitação de utilizadores nos olhares éticos e autorais no ambiente digital? 

Há um consenso entre os participantes (Brasil e Portugal) de que os cursos permitem 

uma formação capaz, que não apenas instrumentaliza profissionalmente o aluno, mais de 

viabilizar olhares reflexivos sobre os usos das mídias e do que se relaciona às tecnologias e 

ambientes digitais. Diante do exposto, as ponderações dos participantes sobre a pergunta 

foram reunidas a seguir: 

a) O aluno sai ao término do curso com competências que dizem respeito não somente 

ao conhecimento das mídias, mas do modo como utilizá-las e, ainda, como capacitar o 

outro para o seu bom uso; 

b) O bibliotecário é o profissional com competências que mais tem proximidade em lidar 

com o uso das mídias, as fontes de informação, em desenvolver buscas, recuperar 

informação, lidar com a web, internet e tudo que estiver vinculado a ela; 

c) No ambiente de trabalho, a partir do atendimento ao cidadão, o bibliotecário contribui 

com a formação deste; 

d) Sem dúvidas. A dispersão da informação no meio digital pode ser organizada, assim 

como garante fontes confiáveis e relevantes ao utilizador; 

e) O bibliotecário, particularmente na biblioteca escolar, acompanha o estudante na 

elaboração de trabalhos, pesquisas ou ensina a pesquisar; 
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f) A biblioteca escolar deveria articular, em parceria com a escola, formações que 

desenvolvessem as competências dos alunos. 

Embora se tenha um cenário favorável, são apresentadas algumas ressalvas sobre o 

desenvolvimento dessas competências do bibliotecário no fazer de suas atividades. São elas: 

a) Há um déficit sobre conhecer o direito autoral e os aspectos a ele relacionados; 

b) Falta maior clareza nessa competência do Direito Autoral, já que ainda se tem 

problemas de plágio em TCC; 

c) Carece de mais conhecimento as liberdades e restrições do acesso e uso das mídias 

digitais; 

d) Necessita transpor as barreiras do discurso para a prática. 

Das fragilidades supracitadas pelos participantes, cabe declarar as ponderações do 

Participante 7, que faz uma relação daquilo que considera “consciência do discurso, mas na 

prática não tem” e exemplifica: 

 

[Participante 7] 

Ele sai com algumas competências sim, mais, ainda, fragilizada ele precisa [...] de mais 
conhecimento sobre o que ele pode, o que ele não pode, o que é necessário, o que não é, o 
que deve, o que não deve ser feito, ele precisa ter essa consciência mais clara, ele muitas vezes 
tem essa consciência do discurso, mas na prática não tem.  
Eu vou a biblioteca, por exemplo, eu preciso xerocar o livro todo, o bibliotecário permite, isso 
é correto? [...] não há nas próprias unidades informacionais, que eu conheço, informativos, 
folders, folhetos das questões dos direitos autorais. [...] 
 

O referido participante continuou questionando as práticas e atitudes que considera 

necessárias repensá-las, como a existência de “xerox” nos interiores das unidades de 

informação, o que permite a reprodução não consentida, ou fora dos limites e exceções do 

DA, e a ausência de orientações sobre os direitos autorais. Acrescenta, ainda, que não se 

observa informativos, folders e folhetos que tratam especificamente desse assunto. Essas 

ações, conforme o Participante 7, poderiam favorecer o entendimento sobre o DA, a formação 

ética na construção do indivíduo e as mudanças de cultura em longo prazo. 

O participante também apresenta situações que fogem ao controle do gestor, assim 

como ações, do ponto de vista normativo, que estão fora da legalidade. 
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[Participante 7]: 

eu vejo a própria biblioteca ter xerox, ah, diz é 10% por cento; mais um aluno tira 10, o outro 
tira 10, outro 10 e aí na hora que se juntar, cada um tirou 10, e formou um livro. Ele não forma 
essa consciência [...]  
[...] então está faltando realmente essa educação de usuário, uma educação realmente de 
usuário, e não uma educação para utilizar o acervo da biblioteca. 

 

Existe um imperativo aqui, a partir da referida fala, sobre as práticas vistas e 

vivenciadas em unidades de informação em relação à não observação da LDA brasileira, como 

a reprodução de partes da obra física, mesmo aquela reprodução de apenas 10% da obra. Essa 

afirmação que povoa o imaginário é algo que não se sustenta na LDA, que, ao tratar do direito 

de reprodução de obra protegida, e sem ferir os direitos autorais, descreve em seu Art. 46: “a 

reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que 

feita por este, sem intuito de lucro;” (Brasil, 2017) não faz alusão à liberação de percentuais e 

sim de um “pequeno trecho”. 

Sobre esse assunto, a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) esclarece 

que: 

 

A Lei de Direitos Autorais não define o que é ‘pequeno trecho’ de uma obra, tampouco trata 
de porcentagem quando menciona pequeno trecho. É importante frisar que pequeno trecho 
é um fragmento da obra que não contempla sua substância. ‘Pequeno trecho’ não se refere à 
extensão da reprodução, mas sim ao conteúdo reproduzido. Assim, qualquer intenção de se 
associar o ‘pequeno trecho’ a 10 ou 15% da totalidade de uma obra não tem fundamento. Isto 
porque é possível que em 10 ou 15% de uma reprodução esteja contemplada parte substancial 
da obra protegida. (ABDR, 2019). 

 

Logo, a lei não refere o percentual e sim o não prejuízo financeiro do autor. Entretanto, 

cabe salientar que quando da ofensa ao autor no direito de reprodução e não havendo ainda 

mudança na lei 

 

[Como] a lei ainda não sofreu alteração neste sentido, compete aos tribunais decidir – caso 
a caso e quando instaurado processo judicial – se houve ou não violação do direito autoral, 
havendo distintas decisões no que concerne à porcentagem que caracterizaria o ‘pequeno 
trecho’ cuja fotocópia foi extraída. (Vieira, 2013). 

 

Em termos práticos, essa é apenas uma das situações que envolve a complexidade do 

DA no âmbito das Unidades de Informação. Vê-se, então, que se está diante das facetas do 

DA nas áreas científicas da Biblioteconomia e Licenciatura em Ciência da Informação, que 
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carecem de um currículo que dê conta de uma formação generalista, porém, não menos social 

e em equilíbrio com as inovações tecnológicas. Estas, por sua vez, trazem consigo um conjunto 

de problemas legais no acesso e uso dos objetos digitais. 

Quanto aos objetos digitais, têm-se outros problemas ligados ao acesso à informação 

em Unidades de Informação. Nesses formatos, a instituição não tem a posse do objeto, como 

ocorre com o formato analógico, mas são licenças de uso que definem prazos e formas de 

acesso aos utilizadores, inclusive com o uso de travas tecnológicas. Portanto, vê-se a 

pertinência do desenvolvimento da competência Ética e de Direito de autor para lidar com as 

nuances da informação a partir da diversidade de formatos, particularmente os oriundos do 

ambiente digital, os objetos digitais, no empoderamento dos alunos. 

 

Comentários finais do capítulo 

 

Partindo-se do objetivo proposto, que é Conhecer a perspectiva dos Coordenadores e 

Diretores dos cursos sobre a presença da problemática do Direito Autoral no currículo e da sua 

importância na formação dos alunos em causa, com especial enfoque no DA no âmbito dos 

objetos digitais e seus (re)usos, pode-se comparar as realidades curriculares dos países 

participantes, assim como inferir sobre situações que serão apresentas a seguir. 

Das questões analisadas e que se encontram referidas ao longo desta seção, sente-se 

a necessidade de pontuar aspectos que visam a esclarecer ou evidenciar similaridades e 

divergências que carecem, ainda, de serem amadurecidas, ou de novos olhares dentro dos 

cursos analisados, quer sejam no Brasil, quer sejam em Portugal.  

Nesse caminho foram observados, marcadamente no Brasil, que os Projetos 

Pedagógicos de Curso das instituições que participaram da investigação encontram-se em fase 

de atualização e que substituirão os currículos aqui analisados. Logo, pode-se afirmar que se 

trabalhou com currículos que serão potencialmente substituídos. Todavia, os dados aqui 

coletados não são comprometidos, haja vista que os sujeitos inquiridos pelos questionários 

são alunos que estão sendo formados e/ou sairão sobre o abrigo das orientações desses 

currículos analisados.  

Dito isso, avança-se com as preocupações elencadas pelos participantes sobre o PPC e 

que aqui cabem ser mencionadas. Destacam-se os aspectos relacionados à própria 

atualização, pois, mesmo havendo todo um debate sobre o que deve ser substituído ou 



 

 228 

inserido no currículo, não há garantias que essas atualizações, ao serem implementadas, 

respondam às outras demandas que já estejam em curso na sociedade. 

Nesse sentido, observa-se a interposição dos papéis dos docentes em sala de aula. A 

partir de suas habilidades e observações de mundo, os professores equilibrarão o que está 

posto no currículo e as mudanças externas que se avultam. 

Quanto à atualização, percebeu-se, em alguns casos, o interesse de participantes em 

levar às comissões, responsáveis pelas atualizações do PPC, as discussões sobre o direito 

autoral na perspectiva em que está aportada nesta investigação, assim como outras situações 

ponderadas pelos participantes. Mesmo que os currículos estejam passando por atualizações, 

não se tem a inclusão da temática do DA. 

 

[Participante 7] 

nós estamos atualmente reformulando, [...] e quando eu me pergunto se essa discussão veio à 
tona nessa discussão do PPC, não, não veio [...] 

 

[Participante 4] 

então esse conteúdo vai ficar armazenado para ser discutido a posteriori, numa atualização 
desse currículo que já vai ser implantado novo e já cheio de problemas [...] 

 

Das críticas observadas, evidencia-se uma meia culpa de um dos participantes que 

pondera sobre ter profissionais atuando no mercado, mas que não saíram da graduação com 

essa abordagem de forma dirigida, focada nas particularidades envolvidas no conhecimento 

do DA e da sua aplicação no fazer profissional. 

Consoante a essa constatação, pode-se inferir que no Brasil e em Portugal, embora de 

forma mais discreta, existe uma lacuna sobre a temática do direito autoral relacionada aos 

objetos digitais e seus (re) usos. Essa afirmação pode ser visualizada na maioria das falas e nos 

documentos norteadores dos cursos, PPC. 

Apesar de alguns participantes indicarem a existência de disciplinas lecionadas em 

torno do Direito Autoral, não há garantias de associação entre os objetos digitais e o DA no 

desenvolvimento de competências, como a competência Ética e de Direito de Autor. Tal 

circunstância pode ser um caminhar para o empoderamento desse aluno e, quem sabe, vir a 

responder situações apontadas pela literatura: das preocupações e perspectivas a partir do 
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desenvolvimento de competências e/ou implementação de políticas destinadas aos direitos 

autorais. 

Das questões apresentadas pelo estudo de Todorova 66  et al. (2017), destaca-se 

especialmente a seção que trata das opiniões sobre a inclusão de direitos autorais como 

assunto na educação da Library and Information Science (LIS), visto que “a grande maioria dos 

entrevistados concorda com a inclusão dos conteúdos sobre Propriedade Intelectual e os 

assuntos sobre o direito autoral nos currículos da LIS, Educação em Ciências do Patrimônio 

Cultural, bem como em programas de educação continuada.” (Tradução livre, p.334). 

Essa visão também converge com as opiniões dos participantes do Brasil e de Portugal. 

  

                                                           
66  

• até que ponto os profissionais estão familiarizados com as questões relacionadas aos direitos autorais; 

• até que ponto eles estão cientes das políticas e práticas de direitos autorais dentro do país e instituições para as quais eles trabalham?; 

• quais são as suas opiniões em relação à inclusão de questões relacionadas a direitos autorais, educação acadêmica e treinamento; e 

• até que ponto existem diferenças nos níveis de alfabetização dos profissionais entre os países (Tradução livre). 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E CONTRIBUTOS 
 

A difusão tecnológica em sua forma hodierna, do bit aos bits, e a transferência do 

analógico para o digital afeta de forma profunda e irreversível as relações e interações sociais. 

Esse processo também acontece no campo jurídico e formativo, embora não sendo na mesma 

velocidade. 

Enquanto a sociedade gravita entre a inovação e seus usos, abre-se um espaço para o 

debate dos impactos e melhores formas de convívio com esses arsenais derivados das TIC. 

Nesse caso, sendo o ambiente digital o contexto gerador das mudanças, deve-se lembrar que 

este não está à deriva, à margem das condições normativas que amoldam o sistema e as regras 

do mercado e convívio social. Particularmente, as criações, disponibilizações, usos e reusos 

das produções artísticas, literárias e científicas estão sob os auspícios de uma norma, 

anteriormente corporificada para o ambiente tradicional, analógico. 

Ao se pensar nas representações sociais já existentes e manifestas nas legislações 

autorais construídas em ambiente analógico, onde os usos das fontes de informação estavam 

condicionados à materialidade, as perspectivas mais lineares na forma de manuseio dos 

documentos, e também da construção da autoria, são impactadas pela desmaterialização 

desse espaço mais consolidado para um ambiente menos controlado. Gera-se, assim, 

instabilidades e sensação de ausência de controle normativo, de debates e de novas regras 

sociais que venham a regular, ou atender aos comportamentos dos utilizadores na forma 

como obtêm e/ou distribuem informações. Esse ato, Pereira (2003) já aludia como não sendo 

problemas novos, oriundos dessa nova forma de se relacionar com as fontes/conteúdos 

informacionais, nos usos e reusos. Esses problemas foram apenas ampliados no ambiente 

digital. 

Esse ambiente ainda se encontra em análise e na construção de regulações e/ou 

reorientações que venham a contemplar as várias instâncias sociais (autor, editor, empresas, 

utilizadores, colaboradores, entre outros). Logo, os comportamentos dos utilizadores 

sinalizarão as novas regras e/ou jurisdições de conduta que devem estar fundamentadas nas 

questões éticas, em especial na ética da informação. 

Todavia, as relações e dispositivos legais vão sendo elaborados e/ou repensados, como 

dito, a partir dos comportamentos, dos usos e reusos feitos, construídos nesse ambiente. 

Como exemplo, têm-se no campo autoral as novas orientações de regulações da União 
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Europeia, com a Diretiva sobre os Direitos Autorais no Mercado Único Digital, e, no Brasil, a 

consulta pública à Lei nº 9.610/1998.  

Por outro lado, têm-se as representações de classe como a IFLA, que se manifesta em 

defesa de um coletivo, promovendo e buscando alternativas de ordem legal para o 

estabelecimento e ampliação de regras mais claras e flexíveis em âmbito internacional. Esse 

aparato legal deve estabelecer uma estrutura para a regulação dos usos e preservação dos OD 

nas instituições de patrimônio cultural. Também deve garantir nesses espaços o acesso à 

informação com mais liberdade e o respeito aos limites da legislação autoral em benefício da 

educação e cultura. 

Considerando esse conjunto de ponderações que impacta nos ambientes de atuação 

dos bibliotecários e cientistas da informação, mostra-se legítimo conhecer como os alunos 

absorvem e transitam nesse ambiente que é regido e representado formalmente por um 

conjunto legal, em âmbito internacional e nacional.  

Então, toma-se como ponto de partida duas questões de investigação: quais os usos e 

representações dos alunos dos cursos de Biblioteconomia do Brasil e Ciência da Informação 

em Portugal no que respeita a apropriação dos objetos digitais? Existe no currículo desses 

alunos disciplinas focadas na problemática do direito autoral? 

Essas questões conduziram os objetivos a serem alcançados na investigação. O 

objetivo geral proposto foi: Analisar os usos e representações dos estudantes dos cursos de 

Biblioteconomia das universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das 

universidades públicas de Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e 

social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. Esse 

objetivo foi complementado pelos seguintes objetivos específicos: 

a) Comparar as legislações dos direitos autorais, referentes aos objetos digitais, no 

Brasil e em Portugal;  

b) Analisar se os currículos acadêmicos contemplam o direito autoral relativo aos 

objetos digitais na formação dos estudantes de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação; 

c) Avaliar a apropriação que os alunos dos cursos de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação fazem dos objetos digitais em sua formação acadêmica e vida social 

cotidiana;  

d) Comparar o uso dos objetos digitais nos ambientes acadêmico e social; 



 

 233 

e) Apreender qual o nível de conhecimento da legislação sobre direito autoral que os 

alunos têm; 

f) Avaliar qual o nível de respeito pelo direito autoral nas práticas de consumo e 

partilha de objetos digitais; e 

g) Conhecer a perspectiva dos Coordenadores e Diretores dos cursos sobre a presença 

da problemática do Direito Autoral no currículo e da sua importância na formação dos 

alunos em causa, com especial enfoque no DA no âmbito dos objetos digitais e seus 

(re)usos. 

Num primeiro momento, analisaram-se os currículos dos cursos, pois estes dariam o 

cenário em que foi articulada a formação dos alunos. A análise foi subsidiada por uma lista de 

verificação que permitiu aferir a existência ou não de conteúdos sobre o Direito autoral, 

normas técnicas e objetos digitais sob o olhar do DA. 

Essa visão forneceu a base para a compreensão dos possíveis comportamentos 

infocomunicacionais dos alunos participantes, tendo em vista os auspícios da competência 

ética e de DA. Dessa incursão curricular, pode-se perceber que: 

a) Há baixa incidência de disciplinas vocacionadas ao DA, particularmente no Brasil, 

considerando o quantitativo de PC analisados em Portugal; 

b) Alto índice de disciplinas que tratam das normas técnicas de documentação, 

particularmente no Brasil, o que evidencia uma relação direta com o conhecimento 

sobre autoria, meios técnicos e legais para a utilização das obras na comunicação 

acadêmica; 

c) Observa-se, especificamente em Portugal, uma forte tendência aos conteúdos 

relacionados às TIC, evidenciado-se aspectos do OD, mas sem o relacionamento direto 

com o DA; 

d) Percebe-se que as disciplinas e UC, em ambos os países, possuem potencial para 

trabalhar os conteúdos relacionados ao DA e objetos digitais. 

Portanto, como aludido em capítulo anterior, mas que se recupera aqui, os PPC e PC 

dos cursos, de forma geral, em suas disciplinas e UC, possuem potencial para ampliar a 

discussão sobre o DA. De certo modo, trabalham com aspectos do OD ao contemplar em seus 

currículos a inclusão de fontes de informação e/ou mídias digitais, muito embora não de forma 

associada à expressão OD. 
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Entretanto, o ponto nevrálgico da questão se manifesta quando se conjuga essa 

abordagem com os usos e apropriações, pois impactam nos aspectos legais. Essa situação já 

foi referida, mas merece novamente destaque: o DA não se restringe apenas à indicação de 

que uma obra está autorizada ou não autorizada para uso; outrossim, mostra-se mais 

complexa por envolver outros elementos, como o acesso e direito à informação, educação e 

cultura. Por isso, a transversalidade em outras disciplinas e UC pode não contemplar em sua 

totalidade a matéria Direito Autoral. 

Têm-se, também, situações em que a disciplina, quando oferecida à comunidade 

acadêmica, está vinculada ao fato de ser opcional. Nesse sentido, é requerido do aluno 

conhecimento e maturidade do mundo profissional para que ele faça a escolha da disciplina 

em detrimento da outra. Essa situação viabiliza autonomia ao aluno para definir e construir 

seu perfil profissional a partir de suas preferências e/ou afinidades pessoais com a curricular. 

Caso seja considerado e feito um paralelo com os estudos conduzidos por Todorova et 

al (2017), Fernández-Molina, Moraes e Guimarães (2017) e Gonzalez e Ferrari (2016), 

evidencia-se a falta de conexões entre o conhecimento da matéria DA e a aplicação e/ou 

transposição para o campo profissional. A partir das observações dos currículos analisados, 

nota-se a continuidade do problema, obviamente com as suas exceções. 

Entendendo-se essas particularidades curriculares, buscou-se contextualizar a visão 

que os alunos possuem sobre o assunto, assim como relacionar as aprendizagens formativas 

com as suas habilidades no âmbito autoral aplicado aos objetos digitais, no caso, o 

ciberespaço. Para que se pudesse atingir o intento, utilizaram-se os modelos de competência 

infocomunicacional, de autoria de Borges (2011), e o modelo de competência de Ética e de 

DA, proposto nesta investigação a partir da ampliação do modelo de Borges. 

A competência ética e de DA, apresentada no Capítulo 2, tem a sua base nas 

competências infocomunicacionais e vem responder sobre as aberturas por elas promovidas, 

sobretudo quando são mencionados os aspectos éticos e de DA. Esse caminho também é 

aludido nos Frameworks, ACRL e no modelo AMI da Unesco.  

Observaram-se as formas como os alunos interagem nas mídias e/ou grupos sociais: 

descarregando e/ou compartilhando OD em sua forma original e/ou reeditada. Contudo, é a 

partir dessas práticas de obtenção e partilha do OD que a competência ética e de DA tenciona 

dimensionar os comportamentos dos alunos de BI e CI, considerando suas categorias e 

indicadores. 
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A competência ética e de DA pode ser compreendida como competência transversal 

que viabilizará o desenvolvimento das literacias nos aspectos éticos e autorais, tendo em vista 

o ordamento jurídico (DA) nos usos e apropriações feitos dos OD pelos utilizadores. 

Das percepções iniciais dos alunos, têm-se que majoritariamente encontram-se na 

categoria dos nativos digitais e, como tais, possuem tecnologias e as usam para interação 

social e acadêmica, compartilham objetos e se manifestam em redes sociais; e observam as 

questões de segurança na rede. Essas características se alinham às competências 

infocomunicacionais referidas por Borges (2011, 2014) e Borges e Oliveira (2011). 

Após considerar as definições do modelo de competência de ética e de DA, apresenta-

se o resumo dos resultados obtidos a partir do questionário, web survey, aplicado via Google 

forms, quando se depreende que: 

a) Das interações sociais e partilhas 

Há a evidência que o ambiente digital proporciona uma maior liberdade para as 

manifestações sociais, e que, no caso dos alunos, essa liberdade acontece com a 

publicação de posts. Já a liberdade de ordem acadêmica ocorre com os downloads 

dos OD; 

b) Das apropriações 

Foi apresentada uma questão basilar sobre a compreensão que possuíam das 

liberdades promovidas na internet. Dentre as opções apresentadas, chamam 

atenção, particularmente, as de Reedito para uso pessoal e Reedito e Partilho. 

Essas opções poderiam caracterizar o uso não consentido de um OD, ou seja, sem 

a autorização do titular da obra. Foi observado que fazem reedições dos OD, 

mesmo sendo em uma contagem baixa. Merece observação por parte dos Cursos, 

especialmente porque são declarados nos PPC e PC e pelos entrevistados que, 

desde os períodos iniciais dos cursos, os alunos são levados pelas disciplinas e UC 

a refletirem sobre as fontes e canais de informação e as regras de bom uso. 

Observou-se, ainda, que quando os alunos lidam com conteúdos que estão sob o olhar 

da legislação autoral, eles se colocam de forma mais parcimoniosa. Como exemplo, podem-se 

citar as situações em que fazem downloads de OD que estejam submetidos aos DA (domínio 

público) e os submetidos às licenças criativas (Creative commons), evidenciando que há uma 

maior observação ao que estão sob o DA. Há, inclusive, uma discreta diferença entre os países; 
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os alunos do Brasil, por exemplo, se mostram mais atentos a essa questão do que os alunos 

de Portugal. 

Nesse aspecto, é possível visualizar que há, por parte dos alunos, conhecimentos sobre 

as implicações dos usos dos OD quando não consentidos pelo autor. Entretanto, mesmo que 

numa pequena contagem, há aqueles alunos que, ainda, não compreenderam as limitações 

impostas pelo DA. 

Ao se emparelhar os tipos de OD mais utilizados/descarregados pelos alunos, foi 

possível identificar diferenças entre os dois países. A referência para constatar essas 

diferenças foi uma tipologia de OD apresentada aos alunos, quando foram obtidas as 

seguintes respostas: 

a)  No Brasil, a predominância para o download de OD se dá, em primeiro lugar, para a 

finalidade de uso acadêmico, como: artigos de revistas científicas, livros literários e 

científicos, músicas, teses e dissertações, vídeos e softwares, entre outros; 

b) Em Portugal, os alunos apresentam os seus consumos prioritariamente para música, 

games, teses e softwares, livros literários e vídeos, artigos científicos, entre outros. 

Evidencia-se, assim, um uso social e, em segundo lugar, acadêmico. 

Dessa relação entre os usos dos OD, tem-se para os de música e vídeo um campo denso 

de disputas judiciais, no qual os titulares de direitos autorais (produtores, intérpretes e 

cantores) reivindicam remuneração pelos direitos conexos. Já para os usos acadêmicos, via de 

regra, os usos estão envoltos por assinaturas, compras e/ou consórcios institucionais. Aqueles 

que estão fora dessas instâncias institucionais, logo não controlados e/ou autorizados pelos 

seus titulares de direito, encontram-se, também, à margem da lei. 

Situação contrária e que se considera pertinente destacar, pois foi evidenciada como 

estando dentro das possibilidades de uso consentido pelo DA, corresponde às obras que estão 

em domínio público, obras órfãs e as licenciadas pelo Creative commons. Os resultados 

demonstraram que há a necessidade de se trabalhar com os alunos essas possibilidades, já 

que permitem maior liberdade de uso por não estarem sob a tutela do DA patrimonial. 

Um ponto que desperta atenção ao ser analisado faz referência às reedições dos OD 

apropriados pelos alunos, já que envolve o direito moral e patrimonial dos autores, embora 

se tenha a maioria dos alunos declarando, em ambos os países, não fazerem reedições dos 

OD. Há, ainda, os que o fazem, o que torna perceptível as diferenças entre os países, sendo 

que o Brasil se mostra mais atento às situações apresentadas em relação a Portugal. 
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Quando aludidos sobre a reedição de obras em domínio público e obras órfãs, nota-se 

um quantitativo de alunos que não conhecem esse domínio, o que conflita com a declaração 

da transversalidade dessa matéria com as demais disciplinas e unidades curriculares dos 

cursos. Essa situação demonstra a complexidade envolvida no DA e a necessidade de se 

trabalhar essas aberturas proporcionadas pela legislação, as quais representam para as 

instituições culturais possibilidades de expandirem seus catálogos e fundos documentais, 

além de oferecer maiores oportunidades de acesso aos bens culturais. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que os alunos do Brasil demonstraram maior 

conhecimento sobre as legalidades envolvidas nos usos e reusos que venham a fazer dos OD, 

enquanto que em Portugal, os alunos se mostraram menos perceptivos a esses aspectos 

legais. 

No que respeita ao entendimento dos alunos sobre o conhecimento que aportam em 

torno das instituições e legislações que garantem os direitos do autor e da sociedade, por 

intermédio das limitações e exceções, mais uma vez o Brasil demonstra ter melhor 

conhecimento sobre a matéria. Não se quer afirmar aqui que estejam no nível ideal, mas que 

se encontram melhor informados, ou mais atentos às questões que demandam reflexões 

entre o ato do reunir o conhecimento e aplicá-lo nas apropriações que fazem. 

Quando se oferece opções para se ter uma disciplina e/ou unidade curricular 

vocacionada a essa temática, no Brasil, há uma concordância plena para esse intento, 

enquanto que em Portugal, apenas, que deva existir. 

Cabe lembrar que, em Portugal, já existem, nos dois cursos analisados, unidades 

curriculares vocacionadas a essa temática, como afirmam os entrevistados e os próprios 

alunos, quando estes foram questionados sobre quais unidades curriculares tratam dessa 

temática no curso. No Brasil, pode-se visualizar apenas três disciplinas vocacionadas ao Direito 

Autoral, sendo que apenas uma delas faz parte das disciplinas obrigatórias.  

Ainda nessa linha, quanto à construção transversal do DA em outras disciplinas, há 

uma concordância e concordância plena no Brasil e uma concordância em Portugal sobre essa 

perspectiva nas estratégias curriculares para abordagem do tema. Essa visão também é 

ratificada pelos coordenadores e diretores de cursos de ambos os países, para além da 

estrutura curricular dos cursos analisados que reconhecem essa informação. 

Sobre as questões curriculares e a transversalidade de conteúdos que versam sobre o 

DA, tem-se nas disciplinas que tratam das normativas técnicas e que lidam com autoria, plágio 
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e comunicação científica um consenso, entre alunos, coordenadores e diretores de curso e 

PPC e PC, sobre a existência desses conteúdos declarados; os alunos aportam o conhecimento 

sobre esses conteúdos. Nesse sentido, os coordenadores e diretores dos cursos de BI e Ci 

declaram preocupação com as atualizações dos PPC, assim como com as responsabilidades 

dos docentes em mediar currículo e novidades emanadas da sociedade, particularmente as 

relacionadas com as TIC e mídias digitais. 

Pontua-se, ainda, que existem lacunas sobre a temática DA e objetos digitais no 

ambiente digital, especialmente no Brasil. Considerando a associação entre o DA e o ponto de 

vista da Competência ética e de DA, não se pode concluir/afirmar que seja desenvolvida nas 

disciplinas em que são lecionadas o DA. 

Com efeito, reafirma-se que esse pretenso arcabouço jurídico na transversalidade da 

competência ética e de DA alargaria a criatividade dos alunos e o bom uso dos OD, tendo em 

vista: 

 As prerrogativas da lei; 

 A construção de um caminho mais seguro, rumo ao desenvolvimento de sua 

criatividade e cidadania; 

 A participação nas discussões públicas em torno da exigência de leis que melhor 

dialoguem com o momento social; 

 O lícito, com menos cerceamento da criatividade e maior estímulo à originalidade do 

bem cultural, que é a obra nascida e exteriorizada por um criador/autor; 

 A mediação da informação em Unidades de Informação. 

Das contribuições em curto prazo que esta investigação já pôde alcançar, para além 

do esperado em comunicações científicas, infere-se as situações que apresentadas por meio 

dos diálogos nas entrevistas com coordenadores e diretores de cursos como: 

a) Proporcionou a introdução do debate do DA na atualização do Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC), para além das normas técnicas (citação e referência) já em voga 

nos cursos de Biblioteconomia; 

b) Mobilizou a realização de evento institucional e palestras que versam sobre a 

temática do DA; 

c) Realizou palestras no curso de Biblioteconomia/UFMA com as temáticas: “Direito 

Autoral no contexto formativo da Biblioteconomia” e “A Biblioteconomia e o 

Direito autoral: novos olhares, novos desafios”. 
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As contribuições essenciais que essa investigação aporta podem prever: 

a) Que os resultados da pesquisa se configurem como um contributo para que os 

cursos de Biblioteconomia das Universidades Federais do Brasil e da Licenciatura 

em Ciência da Informação das Universidades Públicas de Portugal, de modo que 

revejam os seus currículos a partir do conhecimento que esta Tese aporta. O foco 

é que incorporem Disciplinas e Unidades Curriculares que prevejam a aquisição de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências a luz de legislações e licenças 

de uso, Competência Ética e de DA, para estimular um uso ético e esclarecido dos 

objetos digitais pelos alunos, futuros profissionais dessas áreas científicas. 

Ademais, que outras atividades envolvam a apropriação e uso desses materiais 

digitais de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no 

ciberespaço; 

b) A consolidação da proposição do Modelo de Competência Ética e de DA 

vocacionado a literacia ética e de Direito de Autor. 

 Como perspectivas futuras, pretende-se: 

a) Elaborar um produto digital, que faça referência a um Repositório de obras de 

autores nacionais e portugueses/europeus da área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. Para tanto, consideram-se as aberturas do DA como: obras de domínio 

público e obras órfãs, e/ou que estejam sob as licenças criativas, como o Creative 

Commons; projeto que pode contar com as parcerias do Direito e de setores como o 

da Acessibilidade e Assessoria Jurídicas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

b) Promover debates sobre o DA, autoria, plágio acadêmico nos cursos de 

Biblioteconomia e instituições superiores como um todo (UFMA); 

c) Viabilizar a aproximação entre as discussões do ambiente acadêmico e a sociedade 

a partir de parcerias com setores/áreas estratégicas da Biblioteconomia (Brasil) e 

Ciência da Informação (Portugal). 

Na continuidade da investigação, tem-se o interesse em alargar os estudos com as 

universidades estaduais e particulares de Biblioteconomia e Ciência da Informação, além de 

estabelecer um comparativo dos comportamentos dos alunos a partir do modelo da 

Competência ética e de DA, o que permitirá a exploração e consolidação do Modelo 

Competência Ética e de DA proposto nessa Tese. 
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Todavia, deve-se afirmar que a pesquisadora pretende trazer uma discussão aos cursos 

em destaque e também à Universidade sobre a Propriedade Intelectual, em particular o 

Direito Autoral envolvendo o uso e redistribuição dos objetos digitais a partir de partilhas, ou 

o uso de obras consentidas pelo DA. Considera-se que as universidades potenciam o espírito 

investigativo e de pesquisa nos alunos, sendo oportuno facilitar discussões sobre os dilemas 

da autoria e plágio acadêmico. 

Assim, julga-se que os resultados teóricos e práticos obtidos beneficiarão a 

Universidade e, também, a sociedade ao receber profissionais comprometidos com a 

democratização da informação a partir da mobilização de competências infocomunicacionais 

e competência ética e de DA. 

Nesse entendimento, o debate aqui proposto defende a educação infocomunicacional 

e de ética e de DA como estratégica para a formação de um aluno competente/empoderado 

nos usos, manipulação e partilha dos objetos digitais. 
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APÊNDICE I - Questionário 

Comportamento infocomunicacional dos alunos do Curso de Biblioteconomia 

 

Prezado (a) aluno (a) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada O COMPORTAMENTO 

INFOCOMUNICACIONAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA APROPRIAÇÃO DE OBJETOS 

DIGITAIS NO QUADRO DO DIREITO AUTORAL: o caso dos alunos dos Cursos de Biblioteconomia das 

Universidades Federais do Brasil e Ciência da Informação das Universidades Públicas de Portugal. 

Esta pesquisa é conduzida por Jaciara Januario da Silva, professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e doutoranda do Programa Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade 

de Aveiro/Portugal, sob orientação da professora doutora Lídia Oliveira (UA/Portugal) e coorientação da 

professora doutora Cássia Furtado (UFMA/Brasil). O objetivo: Analisar os usos e representações dos estudantes 

dos Cursos de Biblioteconomia das universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das universidades 

públicas de Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e social, de forma articulada com as 

leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 

Considerando a necessidade do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (CLS), que é um dos equisitos do 

Comitê de Ética, esclarece-se a importância da sua concordância em participar desta pesquisa. Outrossim, a sua 

participação é voluntária e anônima, e você tem a liberdade de decidir não participar, ou ainda, desistir da pesquisa 

em qualquer momento de sua execução. Todavia, sua participação contribuirá para a compreensão do fenômeno 

estudado, e para a produção e divulgação de conhecimento científico na área de investigação. Informo que os 

dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando, 

desta forma, assegurar o sigilo de sua participação. Comprometo-me que, ao tornar públicos, nos meios acadêmicos 

e científicos, os resultados obtidos na pesquisa, estes serão regidos pelos mesmo princípio de não identificação 

individual do participante. 

Assim sendo, solicito-lhe a autorização e preenchimento do inquérito que se segue. 
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APÊNDICE II - Autorização para participação dos alunos na Pesquisa 
 

 
Ilustríssimo(a) Senhor(a) Coordenador/Diretor(a) do Curso de 

Prof.(a) Doutor(a) 

 

Sou Jaciara Januario da Silva, professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do 

Maranhão/UFMA, e estou em fase de desenvolvimento de pesquisa doutoral, na Universidade de Aveiro; sob 

orientação da professora doutora Lídia Oliveira (UA/Portugal) e coorientadora professora doutora Cássia Furtado 

(UFMA/Brasil). 

A pesquisa tem como objetivo: 

Analisar os usos e representações dos estudantes dos Cursos de Biblioteconomia das universidades federais do 

Brasil e Ciência da Informação das universidades públicas de Portugal na utilização dos objetos digitais nos 

âmbitos acadêmico e social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. 

Considerando que a referida pesquisa envolve os alunos da Licenciatura em Ciência da Informação venho, por 

este meio, pedir o consentimento desta Coordenação para a aplicação de um questionário online desenvolvido 

na versão google forms, aos alunos desta Instituição. Para tanto, preciso de vossa colaboração no 

encaminhamento do link do questionário aos alunos do primeiro e último anos, ou em achando melhor que me 

seja disponibilizada a lista destes alunos com os respectivos e-mail para que eu possa enviar o questionário.  

Assim sendo, nesta pesquisa, a contribuição dos alunos consistirá em responder a este questionário; e sendo a 

participação dos alunos voluntária terão a liberdade de decidir não participar, ou ainda, desistir da pesquisa em 

qualquer momento de sua execução. Todavia, a participação destes alunos contribuíra para a compreensão do 

fenômeno estudado, e para a produção de conhecimento científico na área de investigação. 

Informo, ainda, que a pesquisadora participa do grupo de pesquisa “Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em 

Leitura, Comunicação, Design de Hipermídia (LEDMID)” aprovado pela Resolução nº 1535-CONSEPE, 20 de 

janeiro de 2017, na linha de pesquisa Ciência da Informação (Endereço para acessar o espelho no CNPq: 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6453909913412958dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6453909913412958). 

 

Atenciosamente, 

Jaciara Januario da Silva (jaciara3@gmail.com) 

Profa. do Departamento de Biblioteconomia/UFMA 

Doutoranda em Multimédia em Educação/UA/PT 
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APÊNDICE III - Guião para Entrevista 
 

GUIÃO PARA ENTREVISTA 
 

Começo por agradecer a sua disponibilidade para colaborar nesta investigação e por me conceder a oportunidade 

de dialogar consigo. 

Esta entrevista integra-se num conjunto de ações que visam atingir o objetivo central da Tese: Analisar os usos e 

representações dos estudantes dos Cursos de Biblioteconomia das universidades federais do Brasil e Ciência da 

Informação das universidades públicas de Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e 

social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. A sua participação 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado, e para a produção e divulgação de conhecimento científico 

na área de investigação. Informo que os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando, desta forma, assegurar o sigilo de sua participação. Comprometo-me que, 

ao tornar públicos, nos meios acadêmicos e científicos, os resultados obtidos na pesquisa, estes serão regidos pelo 

mesmo princípio de não identificação individual do participante. 

 

1) Identificação 

Instituição:  
 

 

Entrevistado:  
 

 

Cargo/função  

Contatos: E-mail: 

Fone:  

Objetivo Conhecer a perspectiva dos Coordenadores/Diretores dos cursos sobre a presença da 

problemática do Direito Autoral no currículo e da sua importância na formação dos 

alunos em causa. Com especial enfoque no DA no âmbito dos objetos digitais e seus 

(re) usos. 

 

 

2) Qual a sua opinião, na qualidade de Coordenador (a) de curso, sobre o Direito de Autor e a sua 

importância/necessidade na formação dos alunos do Curso de Biblioteconomia? 

3) Qual o seu ponto de vista sobre a Lei de Direito Autoral (LDA) frente às discussões do acesso e uso 

de conteúdos digitais na Sociedade da Informação? 

4) O Curso de Biblioteconomia tem potencializado à aproximação desta temática no currículo do 

Curso? 

5) Faz parte da metodologia desta investigação inquirir os alunos através de um inquérito por 

questionário (este procedimento ainda está em curso, mas temos vindo a realizar a análise das 

respostas que já foram submetidas). Neste âmbito, em questão aberta aos alunos pediu-se o seguinte: 

“Identifique em seu curso quais as disciplinas que estudam direito autoral, uso das normas técnicas, 

autoria e plágio?”. Observou-se a partir das respostas dos alunos que há abordagem e discussão sobre 

estes assuntos em sala de aula, em várias disciplinas; porém, ao se contrapor com a estrutura 

curricular, algumas das disciplinas mencionadas não formalizam estas informações em seu Plano 
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(Conteúdos programáticos e objetivos), ou quando o fazem é de maneira sutil. Qual a sua percepção 

sobre esta dualidade sala de aula versus Projeto Pedagógico de Curso (Programa das 

Disciplinas/Unidades de Crédito)? 

6) Em questão aberta aos alunos solicitou-se também: “Gostaríamos de saber o que você pensa sobre 

a discussão do Direito Autoral na formação do aluno de Biblioteconomia, especialmente para tomadas 

de decisão no campo de atuação profissional do Bibliotecário” – das suas respostas, chama atenção a 

forma como eles se posicionam favoravelmente a se debater o tema e suas particularidades no Curso, 

e na Universidade. Portanto, quais seriam as melhores estratégias, a médio prazo, para um amplo 

debate sobre a temática? 

7) A longo prazo, de que maneira o Curso poderia sistematicamente contemplar para os alunos a 

temática do Direito Autoral, Creative Commons nos usos e apropriações dos conteúdos na Internet? 

8) Tem-se percebido uma convergência entre autores e organismos internacionais, UNESCO, sobre a 

necessidade de se trabalhar as boas práticas do uso ético e autoral dos conteúdos disponibilizados nas 

mídias digitais, particularmente, na educação formal. Esta tendência tem sido observada no currículo 

do curso? Como? 

9) O Coordenador (a) considera que o currículo atende às exigências demandadas pela Sociedade da 

Informação, no que respeita as mídias e conteúdos digitais? 

10) No curso que coordena há a colaboração de docente da área do Direito? (Se sim, pensa que é 

fundamental essa colaboração ou apenas complementar? Se não, pensa que seria oportuno uma 

colaboração dessa natureza, com uma disciplina lecionada por um colega do Direito vocacionado ao 

(re) uso dos objetos digitais?) 

11) Como o (a) Coordenador(a) observa o comportamento infocomunicacional dos alunos nos usos e 

reusos dos objetos digitais na construção e elaboração dos trabalhos acadêmicos? 

12) Que competências e/ou habilidades considera vitais a serem desenvolvidas e potencializadas nos 

alunos, nomeadamente, no que respeita ao Direito Autoral? 

13) Que desafios considera basilares na atualização do Projeto Pedagógico de Curso e que capacite 

os alunos a refletirem sobre os aspectos autorais e éticos no ciberespaço? 

14) Observa-se uma tendência, aludida, inclusive, pela UNESCO da mobilização de competências 

informacionais e comunicacionais, das mídias, a serem desenvolvidas pelos utilizadores na Sociedade 

da Informação. Nesse entendimento, o (a) Coordenador(a) considera que o Bibliotecário poderá 

contribuir, nos espaços de trabalho, com a capacitação de utilizadores nos olhares éticos e autorais no 

ambiente digital? 

15) Se tiver alguma observação ou considerações sobre esta temática do DA e SI que não tenha sido 

abordada, por favor, pode expressá-la agora, dado que a nossa entrevista está a terminar. 
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Desde já muito grata pelo tempo que me disponibilizou. 

Jaciara Januario 

Jaciara3@gmail.com 
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APÊNDICE IV - Guião para Entrevista 
 

GUIÃO PARA ENTREVISTA 
 

Começo por agradecer a sua disponibilidade para colaborar nesta investigação e por me conceder a 
oportunidade de dialogar consigo. 

Esta entrevista integra-se num conjunto de ações que visam atingir o objetivo central da Tese: Analisar os usos e 

representações dos estudantes dos Cursos de Biblioteconomia das universidades federais do Brasil e Ciência da 

Informação das universidades públicas de Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e 

social, de forma articulada com as leis que regulam o direito de autor no ciberespaço. A sua participação 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado, e para a produção e divulgação de conhecimento científico 

na área de investigação. Informo que os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando, desta forma, assegurar o sigilo de sua participação. Comprometo-me que, 

ao tornar públicos, nos meios acadêmicos e científicos, os resultados obtidos na pesquisa, estes serão regidos pelo 

mesmo princípio de não identificação individual do participante. 

 

1) Identificação 

Instituição:  
 

 

Entrevistado:  
 

 

Cargo/função  

Contatos: E-mail: 

Fone:  

Objetivo Conhecer a perspectiva dos Coordenadores/Diretores dos cursos sobre a presença da 

problemática do Direito Autoral no currículo e da sua importância na formação dos 

alunos em causa. Com especial enfoque no DA no âmbito dos objetos digitais e seus 

(re) usos. 

 

 

2) Qual a sua opinião, na qualidade de Diretora de curso, sobre o Direito de Autor e a sua 

importância/necessidade na formação dos alunos da Licenciatura em Ciência da informação? 

3) Qual o seu ponto de vista sobre o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos frente às 

discussões do acesso e uso de conteúdos digitais na Sociedade da Informação? 

4) O Curso de Licenciatura em Ciência da Informação tem potencializado à aproximação desta 

temática no currículo do Curso? 

5) Faz parte da metodologia desta investigação inquirir os alunos através de um inquérito por 

questionário (este procedimento ainda está em curso, mas temos vindo a realizar a análise das 

respostas que já foram submetidas). Neste âmbito, em questão aberta aos alunos pediu-se o seguinte: 

“Identifique em seu curso quais as disciplinas que estudam direito autoral, uso das normas técnicas, 

autoria e plágio?” Observou-se a partir das respostas dos alunos que há abordagem e discussão sobre 

estes assuntos em sala de aula, em várias disciplinas; porém, ao se contrapor com a estrutura 

curricular, algumas das disciplinas mencionadas não formalizam estas informações em seu Plano 
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(Conteúdos programáticos e objetivos), ou quando o fazem é de maneira sutil. Qual a sua percepção 

sobre esta dualidade sala de aula versus Plano de Curso (Programa das Disciplinas/Unidades de 

Crédito)? 

6) Em questão aberta aos alunos solicitou-se também: “Gostaríamos de saber o que você pensa sobre 

a discussão do Direito Autoral na formação do aluno de Ciência da Informação, especialmente para 

tomadas de decisão no campo de atuação profissional do Bibliotecário” – das suas respostas, chama 

atenção a forma como eles se posicionam favoravelmente a se debater o tema e suas particularidades 

no Curso, e na Universidade. Portanto, quais seriam as melhores estratégias, a médio prazo, para um 

amplo debate sobre a temática? 

7) A longo prazo, de que maneira o Curso poderia sistematicamente contemplar para os alunos a 

temática do Direito Autoral, Creative Commons nos usos e apropriações dos conteúdos na Internet? 

8) Tem-se percebido uma convergência entre autores e organismos internacionais, UNESCO, sobre a 

necessidade de se trabalhar as boas práticas do uso ético e autoral dos conteúdos disponibilizados nas 

mídias digitais, particularmente, na educação formal. Esta tendência tem sido observada no currículo 

do curso? Como? 

9) A diretora considera que o currículo atende às exigências demandadas pela Sociedade da 

Informação, no que respeita as mídias e conteúdos digitais? 

10) No curso que coordena há a colaboração de docente da área do Direito? (se sim, pensa que é 

fundamental essa colaboração ou apenas complementar? Se não, pensa que seria oportuno uma 

colaboração dessa natureza, com uma disciplina leccionada por um colega do Direito vocacionado ao 

(re)uso dos objetivos digitais?) 

11) Como a diretora observa o comportamento infocomunicacional dos alunos nos usos e reusos dos 

objetos digitais na construção e elaboração dos trabalhos acadêmicos? 

12) Que competências e/ou habilidades considera vitais a serem desenvolvidas e potencializadas nos 

alunos, nomeadamente, no que respeita ao Direito Autoral? 

13) Que desafios considera basilares na atualização do Plano de Curso e que capacite os alunos a 

refletirem sobre os aspectos autorais e éticos no ciberespaço? 

14) Observa-se uma tendência, aludida, inclusive, pela Unesco da mobilização de competências 

informacionais e comunicacionais, dos médias, a serem desenvolvidas pelos utilizadores na Sociedade 

da Informação. Nesse entendimento, a Diretora considera que o Bibliotecário poderá contribuir, nos 

espaços de trabalho, com a capacitação de utilizadores nos olhares éticos e autorais no ambiente 

digital? 

15) Se tiver alguma observação ou considerações sobre esta temática do DA e SI que não tenha sido 

abordada, por favor, pode expressá-la agora, dado que a nossa entrevista está a terminar. 
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Desde já muito grata pelo tempo que me disponibilizou. 

Jaciara Januario 

Jaciara3@gmail.com 
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APÊNDICE V - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) Participante 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada O 

COMPORTAMENTO INFOCOMUNICACIONAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA APROPRIAÇÃO DE 

OBJETOS DIGITAIS NO QUADRO DO DIREITO AUTORAL: o caso dos alunos dos Cursos de Biblioteconomia 

das Universidades Federais do Brasil e Ciência da Informação das Universidades Públicas de 

Portugal;conduzida por Jaciara Januario da Silva professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Maranhão-UFMA- e doutoranda do Programa Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade 

de Aveiro/Portugal; sob orientação da professora doutora Lídia Oliveira (UA/Portugal) e coorientadora professora 

doutora Cássia Furtado (UFMA/Brasil).  

Este estudo tem por objetivo: Analisar os usos e representações dos estudantes dos Cursos de 

Biblioteconomia das universidades federais do Brasil e Ciência da Informação das universidades públicas de 

Portugal na utilização dos objetos digitais nos âmbitos acadêmico e social, de forma articulada com as leis que 

regulam o direito de autor no ciberespaço. 

Nesta pesquisa a sua contribuição consistirá na participação de uma entrevista onde a 

pesquisadora, Jaciara Januario da Silva, apresentará questões a serem opinadas pelo entrevistado (a). 

Esta atividade será audiogravada, tendo a duração aproximada de 2h. 

Como a sua participação nesse estudo é voluntária, você terá a liberdade de decidir não 

participar, ou ainda, desistir da pesquisa em qualquer momento de sua execução. Todavia, a sua 

participação nesta entrevista contribuíra para a compreensão do fenômeno estudado e para a 

produção de conhecimento científico na área de investigação. 

Asseguramos que os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual; visando, desta forma, assegurar o sigilo de sua participação. Assim sendo, comprometo-me 

que ao tornar públicos, nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos na pesquisa, usarei o mesmo 

princípio de não identificação individual do participante. 

 

Atenciosamente, 

Jaciara Januario da Silva 

Profa. do Departamento de Biblioteconomia/UFMA 

Doutoranda em Multimédia em Educação/UA/PT 

Contatos da pesquisadora responsável: 

Fone: (98) 99101-2903 

E-mail: jaciara3@gmail.com 

Endereço institucional: Av. dos Portugueses, 1966. Bacanga - CEP 65080-805. São Luís - MA 
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PARTICIPANTE 

 

Declaro que entendi os objetivos e importância da minha contribuição. Assim, concordo em participar da 

pesquisa titulada O comportamento infocomunicacional dos alunos universitários na apropriação de objetos 

digitais no quadro do direito autoral: o caso dos alunos dos cursos de biblioteconomia das universidades federais 

do Brasil e ciência da informação das universidades públicas de portugal, e que recebi uma cópia deste termo 

de consentimento. 

 

 

São Luís, MA, ____ de _________________ de _____. 

 

 

 

Assinatura do (a) participante:  

 

 

Assinatura da pesquisadora:  
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APÊNDICE VI - Tabelas exportadas do SPSS: Dados dos questionários aplicados aos alunos 
do Brasil e Portugal 
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