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Direitos autorais na web 2.0: desafios e oportunidades
para as bibliotecas

Copyright in Web 2.0: challenges and opportunities

A web 2.0 é baseada em ideais de
partilha e reutilização de informação que
aproximam os produtores de conteúdos
dos consumidores e dissipam as
fronteiras entre eles, mas ao mesmo
tempo suscitam dúvidas no âmbito do
direito autoral. Este trabalho pretende
refletir sobre essas questões e
apresentar vantagens das licenças
criativas de uso da informação, como
as Creative Commons. Além disso,
defende que as bibliotecas devem
explorar os recursos da web 2.0 para
fomentarem a literacia da informação
e irem ao encontro dos interesses e das
necessidades dos seus públicos, tendo
em consideração a problemática do
direito autoral.
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Web 2.0isbasedon idealsof information
sharingandreuse that bring together
content producer sandconsumers,
blurring the lines between them, but at
the sametimeraisequestions regarding
copyright. Thisworkaims at reflectingon
theseissues and presenting the advantage
sofcreative licenses for information
use,  such as Creative Commons.
Moreover, it argues that  librari esshould
explore Web 2.0 resources in order to
foster information literacy andserve the
interestsand needsofits stakeholders,
taking intoaccountthe issues ofcopyright.
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possibilidades para os cibernautas.
Em 2004, o termo web 2.0 foi proposto
para descrever empresas, serviços e
tecnologias que tinham mais sucesso
no ciberespaço e partilhavam certas
caraterísticas: uma natureza colaborativa,
interativa e dinâmica, com uma fronteira
ténue entre a criação e o consumo de
conteúdos (O’Reilly, 2005). De acordo
como autores como Maness (2006),
Bradley (2007) ou Farkas (2007), esta nova
geração da Internet é  baseada em
ferramentas diversificadas, destacando-se
os blogues, as wikis, as redes sociais, os
canais RSS, as aplicações para troca de
mensagens instantâneas, os sistemas de

A
Introducción

primeira geração da Internet,
hoje conhecida como web 1.0,
disponibilizava uma enorme

quantidade de informação, mas a maioria
dos serviços era paga e controlada por
licenças. Os usuários estavam limitados
nas suas possibilidades de interação com
os conteúdos e só aqueles que possuíssem
conhecimentos técnicos relativamente
avançados conseguiam conceber e manter
websites.

Todavia, o desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação criou novas

etiquetagem social e diversas plataformas
de partilha de documentos textuais,
gráficos e multimédia. Estas ferramentas,
que podem inclusivamente ser combinadas
em aplicações mistas chamadas mashups,
facilitam a produção e a publicação de
conteúdos na web.

A partilha e a reutilização da informação,
a utilização da web como plataforma para
aplicações ubíquas, o enriquecimento da
experiência do usuário, a melhoria
contínua dos serviços e o aproveitamento
da inteligência coletiva são conceitos
fulcrais da web 2.0 (Margaix Arnal, 2007).
O conteúdo que antes era estático pode
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agora ser dividido e reunido de formas
diferentes, para corresponder aos interesses
e necessidades de cada indivíduo ou de
comunidades que colaboram em linha.
Deste modo, a web 2.0 pode estimular o
desenvolvimento de competências
importantes ao nível da comunicação, da
expressão pessoal, da recolha de
informação, da socialização, da colaboração,
da criatividade, da construção do
conhecimento e da sua disseminação
(Coutinho & Bottenuit Junior, 2008).

Neste contexto, afigura-se razoável
afirmar que as novas tecnologias da
informação e da comunicação abrangidas
pela web 2.0 têm impacto nos conceitos
de propriedade intelectual e direito autoral,
sendo importante que os profissionais
das ciências documentais estejam atentos
a essa problemática. Por um lado, como
promotores da literacia da informação, estes
profissionais devem contribuir para a
aquisição de hábitos de utilização ética
dos materiais por parte dos seus usuários.
Por outro, podem eles próprios utilizar as
tecnologias disponíveis no desenvolvimento
das suas bibliotecas, para disseminação
de conteúdos ou prestação de serviços
variados. Em ambos os casos, importa
conhecerem diversos tipos de licenças que
visam fomentar a reutilização criativa das
obras de uma forma ética.

Por estas razões, o presente artigo abordará
resumidamente questões de direito autoral
e caraterizará algumas licenças criativas
de uso de materiais,  destacando as
Creative Commnons devido à sua relativa
popularidade. Depois procurará refletir
nos desafios e oportunidades que o
contexto digital de hoje representa para as
bibliotecas, seguindo uma perspetiva
integradora de toda a informação
referenciada e reconhecendo a importância
de se alcançar um equilíbrio entre os
interesses dos utilizadores e o recurso ético
aos conteúdos.

Materiales y métodos

O presente trabalho utilizou como principal
método a análise documental, seguida de
reflexão. As palavras-chave atribuídas a
este artigo foram utilizadas em pesquisas
na Biblioteca do Conhecimento Online,
uma plataforma de origem portuguesa
concebida para permitir a pesquisa
integrada em bases de dados científicas
nacionais e internacionais. Os textos que se

afiguravam pertinentes foram recolhidos,
tendo a consulta das suas referências
bibliográficas permitido identificar outras
fontes de informação relevantes. A análise
dos elementos assim reunidos possibilitou
uma reflexão integradora dos temas em
estudo.

Resultados y discusión

Direitos autorais e suas exceções

O termo «propriedade inteletual» abrange
várias proteções legais para criações da
mente humana e tem como finalidade
incentivar a inovação (Higher Education
Funding Councilfor England, 2008a).
Uma dessas proteções é o direito autoral
(copyright), que se aplica ao saber e ao
esforço envolvidos na criação de algo novo,
incluindo obras literárias, música, imagens,
filmes, emissões radiofónicas e televisivas,
gravações sonoras, bases de dados e
também websites.

O efeito dos direitos autorais é automático,
não sendo necessário um processo de
candidatura como no caso das patentes.
O seu detentor pode receber benefícios
financeiros da parte daqueles que desejem
utilizar o fruto do seu trabalho, encontrando
assim um incentivo para continuar a
criar. Por sua vez, o interesse público obtém
a vantagem de dispor de uma grande
variedade de obras para fins de educação e
entretenimento. Assim, é possível afirmar
que o direito autoral serve tanto interesses
públicos como privados. Em regra,
prolonga-se por 70 anos após a morte do
criador. No entanto, existem situações,
como por exemplo o estudo privado e a
pesquisa não comercial, em que é permitido
copiar, adaptar e disseminar material
protegido por direito autoral (Higher
Education Funding Councilfor England,
2008a).

Os direitos autorais são protegidos à
escala internacional por várias convenções,
destacando-se a Convenção de Paris
(para proteção da propriedade industrial),
a Convenção de Berna (para proteção
das obras literárias e artísticas), a
Convenção de Roma (para proteção dos
artistas intérpretes ou executantes, dos
produtores de fonogramas e dos organismos
de radiodifusão) e o Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPS),
celebrado no âmbito da Organização

Mundial do Comércio; porém, apesar desta
regulamentação, existem diferenças na forma
como tais direitos são incorporados nas
legislações dos diversos países (Borges,
2008).

A utilização de material protegido depende
de uma licença, que consiste numa
autorização formal para fazer algo que
seria, de outra forma, ilegal. Neste contexto,
trata-se da autorização do detentor dos
direitos de propriedade inteletual para
copiar ou alterar conteúdos ou tecnologia
(Higher Education Funding Councilfor
England, 2009).

Segundo os princípios da web 2.0, a
informação deve ser compartilhada de
forma que os usuários possam reutilizá-
la e redistribuí-la livremente. No entanto,
nem sempre é assim, como prova o
processo instaurado pela Viacom e outras
empresas detentoras de direitos autorais
contra o YouTube, por esta plataforma de
partilha de vídeos, representativa da web
2.0, permitir que os seus usuários armazenem
e disseminem conteúdos protegidos por
direito autoral (Peguera, 2011). O mesmo
sucede noutras plataformas, tais como o

Flickr, o Facebook, o Issuu, ou o Scribd.

Na web 1.0, apenas era necessário proteger
os interesses de um número relativamente
pequeno de pessoas e organizações
criadoras de conteúdos, mas na web 2.0
todos são criadores potenciais. A
possibilidade de produção colaborativa
de materiais com contribuições múltiplas
e internacionais levanta dúvidas quanto
à detenção dos direitos autorais e à
responsabilidade pelas infrações.

No entanto, o direito autoral prevê exceções
para equilibrar o direito dos criadores de
controlarem o uso das suas obras e retirarem
delas benefícios financeiros com o interesse
social de permitir o acesso dos usuários a
material protegido para fins educativos ou
recreativos. Na web 2.0, podem ocorrer
várias situações que se configuram como
exceções à aplicação do direito autoral: o
uso justo para estudo privado, pesquisa não
comercial, crítica ou transmissão de notícias;
a utilização para fins educativos; o
fornecimento de materiais a pessoas
portadoras de determinadas deficiências;
o uso de resumos de artigos técnicos ou
científicos; e o uso incidental. Esta última
situação consiste na inclusão casual de
material protegido noutro item. Por exemplo,
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a reprodução de uma fotografia cujo fundo
inclua por acaso um quadro não infringe os
direitos autorais desse quadro. Todavia, os
peritos afirmam que esta exceção tem uma
aplicabilidade limitada e o seu uso no
contexto da web 2.0 será provavelmente
restrito (Higher Education Funding
Councilfor England, 2008b).

Além destas exceções ao direito autoral,
existem outras formas de copiar e reutilizar
materiais protegidos. Uma delas é a
obtenção de permissão escrita do detentor
dos direitos autorais ou do seu
representante. Outra é a aquisição de
uma licença através de um fornecedor de
materiais protegidos. Uma terceira
possibilidade é pressupor a existência de
uma licença implícita.

Uma licença implícita existe quando é
razoável acreditar que as ações de um
criador de conteúdos correspondem a
uma autorização de utilização do seu
material. Tal como o envio de uma carta
para um jornal pressupõe a permissão
para imprimir e publicar o texto, é razoável
acreditar que, num comentário num blogue
ou num contributo para uma wiki, exista uma
licença implícita para a sua disseminação.
Porém, é preciso cuidado para evitar a
utilização abusiva deste conceito, pois a
presença de algo na web não significa
que o autor aceite a sua reprodução em
quaisquer circunstâncias. Em caso de
dúvida, é melhor não pressupor que existe
uma licença implícita e, em vez disso,
procurar obter uma autorização para uso do

material.

As licenças criativas de uso da informação

Existem várias licenças criativas de uso
da informação (Lima & Santini, 2008).
Por exemplo, a Free Documentation License
(FDL), criada pela Free Software Foundation
para documentos e textos, permite a
distribuição e o reaproveitamento de
conteúdos de páginas web, mantendo
todavia alguns direitos autorais. Esta licença
permite que qualquer pessoa efetue, exiba e
distribua cópias do material licenciado,
obtendo inclusivamente um benefício
financeiro. Traduções e outras versões
modificadas do original também podem
ser licenciadas. No entanto, é proibida a
utilização de meios técnicos para impedir
que as pessoas que tenham acesso a
uma cópia desfrutem dos mesmos direitos
que os autores dos originais ou das
modificações.

Outras licenças, porventura mais populares,
foram criadas por Lessig (2004) e chamam-
se Creative Commons. A sua finalidade é
permitir que qualquer pessoa ou instituição
especifique o uso que pode ser feito do seu
material (como por exemplo, a cópia, a
disseminação e a recriação), para além das
possibilidades que já estão abrangidas
pelas exceções ao direito autoral. As
criações protegidas por estas licenças
ficam, portanto, numa situação totalmente
diferente daquela em que se encontra o
material em domínio público, que já não
está sob proteção e pode ser aproveitado
como aprouver ao usuário.

Os autores que aderem às licenças Creative
Commons podem escolher quatro termos
de uso das suas obras. O primeiro é a
atribuição, inerente a qualquer licença,
que permite a utilização da obra desde
que a autoria inteletual fique explícita.
Outros dois termos dizem respeito à
possibilidade ou impossibilidade de
uso comercial e à proibição ou permissão
para realizar obras derivadas. O último termo
de uso declara que, quando esta permissão
é concedida, a obra derivada deve ser
disponibilizada nas mesmas condições da
original. Estes quatro termos podem ser
combinados de várias maneiras (Johnson,
2009; Valenza, 2011b).

Nestas licenças, está implícita a ideia de que
a criatividade humana não deve ser limitada
por restrições à utilização do trabalho dos
autores. O objetivo é fomentar a reutilização
criativa das obras de uma forma ética,
podendo o autor manter determinados
direitos. Para esse fim, a organização
Creative Commons disponibiliza na Internet
formulários onde os autores podem
selecionar as caraterísticas que considerem
oportunas para a disseminação dos seus
trabalhos. Em seguida, o sistema gera a
licença em três formatos: um resumo do
uso autorizado, um texto legal e uma versão
digital com metadados legíveis por máquina
que ajudam os motores de pesquisa e outras
aplicações a encontrar cada obra e os termos

de uso respetivos (Lima & Santini, 2008).

A iniciativa Creative Commons é por vezes
alvo de críticas de quem a considera um
movimento social para académicos ou
curiosos que não precisam de vender as
suas criações e podem partilhá-las com o
público em geral (Weatherall, 2006). No
entanto, a realidade mostra que a difusão
de obras com licenças Creative Commons

não é um obstáculo à obtenção de lucro e o
seu uso pode trazer vantagens para os
autores que procuram alcançar sucesso
comercial (Foong, 2010). Desta forma, é
dissipado o receio de que as licenças
criativas desvalorizem as criações da mente
humana apenas por permitirem a sua partilha
na Internet.

As razões que levam indivíduos e
organizações a aderirem ao movimento
Creative Commons são diversificadas,
indo da filantropia à autopromoção.
Segundo Cobcroft (2010), as principais
motivações são: a publicidade que os
autores recebem; as garantias legais; a
reciprocidade que resulta da participação
numa cultura de partilha; a contribuição
para o bem público; a colaboração criativa;
a construção de uma comunidade virtual;
e a identificação com as filosofias do
software livre e de código aberto.

Pela aplicação do princípio das licenças
Creative Commons à ciência, surgiram as
licenças Science Commons, destinadas a
autores académicos que procuram obter,
acima de tudo, o reconhecimento do seu
trabalho pelos pares, e não um benefício
financeiro direto. O seu objetivo é reduzir
os obstáculos no acesso ao conhecimento
científico e maximizar o impacto do seu
trabalho, expresso pelo número de citações
que recebem de outros autores (Borges,
2008).

Considerando que, segundo os princípios
da web 2.0, o conteúdo deve ser aberto e o
usuário deve ter a possibilidade de o
modificar e redistribuir, a utilização de
licenças criativas como as Creative
Commons é importante para flexibilizar os
direitos autorais sem que os produtores de
conteúdos deixem de ter ao seu dispor um
mecanismo de controlo da transmissão e do
uso da informação. Segundo o próprio
Lessig (2006), as licenças Creative Commons
são uma ferramenta da web 2.0: um
protocolo legal e técnico que permite que
os usuários da Internet sejam criativos e
partilhem a sua criatividade da maneira que

preferirem.

Desafios e oportunidades para as Biblioteca

ambiente digital já representava um desafio
para as bibliotecas antes da expansão da
web 2.0. O conceito de direito autoral
baseado no papel não se aplica ao mundo
digital, pois aí o controlo das cópias
realizadas desaparece com maior facilidade,
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levantando barreiras à criação de bibliotecas
digitais (Cleveland, 1998). De facto, existia
o receio de que os direitos autorais
pudessem impedir o acesso livre à
informação eletrónica recolhida pelas
bibliotecas e se tornassem um obstáculo
intransponível ao desenvolvimento de
coleções digitais (Kuny & Cleveland, 1998).

Embora uma das vantagens apontadas à
criação de bibliotecas digitais seja a
possibilidade de acesso dos usuários aos
documentos a partir de qualquer local, a
qualquer momento, a existência de
condições que restringem o uso dos
materiais podem impedir as bibliotecas de
disponibilizarem vias de acesso livres. Os
fornecedores de conteúdos podem exigir
às bibliotecas que limitem a distribuição
de documentos a usuários ou a locais
específicos. É o que se passa, por exemplo,
em alguns repositórios científicos
institucionais, onde o acesso aos
documentos pode estar restrito aos membros
de uma comunidade académica ou à rede
interna da instituição.

A web 2.0, com os seus ideais de
colaboração, partilha e reutilização de
materiais, traz novos desafios aos quais as
bibliotecas não podem deixar de prestar
atenção. Por um lado, as bibliotecas
desempenham há muito um papel
importante no fomento da literacia, que é
um conceito que hoje se expandiu para
incluir aquilo a que se chama «literacia da
informação». Por outro, a difusão dos
recursos da web 2.0 parece ter mudado o
perfil dos usuários das bibliotecas e, para
responderem aos seus interesses, é crucial
que os bibliotecários estejam aptos a
explorar esse novo ambiente digital.

Literacia da informação

As ferramentas de pesquisa de informação
e os espaços de partilha de conteúdos
mudam rapidamente na sociedade do
conhecimento de hoje. A Internet
disponibiliza recursos de grande valor,
mas também contém informação imprecisa
e desatualizada, o que confunde muitas
pessoas. Por essas razões, o Chartered
Institute of Library and Information
Professionals (CILIP) define literacia da
informação como sendo a capacidade de
reconhecer quando e porquê a informação
é necessária, de encontrá-la, avaliá-la,
usá-la e comunicá-la de forma ética
(Armstrong et al., 2005).

Estas aptidões são importantes para a
aprendizagem ao longo da vida, para o
exercício de uma cidadania plena e para a
integração social. Por isso, as bibliotecas,
além de manterem as suas funções
tradicionais de desenvolvimento de
coleções e prestação de serviços de
informação, devem contribuir para que os
seus usuários adquiram competências
essenciais em termos de literacia da
informação (O’Connell, 2008). Os
bibliotecários, graças aos seus
conhecimentos profissionais e à sua
experiência em termos de organização,
recuperação e avaliação da informação,
encontram-se especialmente preparados
para assegurar esse aspeto da formação dos
usuários. Isto contribuirá para aumentar a
importância das bibliotecas como espaços
de pesquisa e aprendizagem.A referência à
ética na definição do CILIP deixa implícito o
respeito pela propriedade intelectual e pelo
direito autoral, que deve ser equilibrado com
a democratização no acesso à informação e
ao conhecimento que a Internet permitiu e
com a cultura participatória da web 2.0. É
possível que tanto a lei como a definição de
literacia da informação mudem para
acompanhar a evolução das práticas sociais
e culturais em torno da tecnologia, mas é
fácil prever que os aspetos da literacia
associados ao direito autoral serão cruciais
para uma participação responsável e bem
sucedida nas novas culturas digitais.

A Internet oferece hoje oportunidades de
apropriação e recirculação do conhecimento
que não existiam no passado. O acesso a
materiais protegidos por direito autoral tem
consequências sociais, legais e éticas
(Dezuanni, Kapitzke & Iyer, 2010), por isso
a literacia da informação, quer seja
desenvolvida informalmente por meio da
interação social, ou formalmente através de
intervenções educativas, deve conduzir à
aquisição de competências necessárias ao
uso produtivo e informado dos frutos do
saber e da criatividade dos outros (Valenza,
2011a).

Uma opção que os bibliotecários têm como
promotores desta literacia é divulgar as
licenças criativas de uso da informação,
como as Creative Commons. Os materiais
assim licenciados podem ser encontrados
em diversas plataformas de partilha, como
Wikimedia Commons, Flickr (para
documentos gráficos e vídeos), ou ccMixter
(para remisturas de músicas), bem como no
motor de pesquisa Creative Commons

Search, entre outros websites. Como
intermediários no acesso à informação e ao
conhecimento, os bibliotecários podem
direcionar os usuários para estes
repositórios de objetos digitais e ajudá-los
a interpretar os termos das licenças.

Por vezes, os bibliotecários também são
chamados a dar apoio na utilização das
tecnologias. Essa pode ser uma
oportunidade para levarem os usuários que
pretendem ser produtores de conteúdos a
refletirem no uso ético do trabalho dos
outros, bem como nos seus próprios direitos
autorais e na utilização de licenças
alternativas.

A biblioteca 2.0

A relevância da web 2.0 para as bibliotecas
não depende apenas do papel de
intermediárias que estas desempenham
ao ligarem os usuários à informação e
ao conhecimento. A web 2.0 também é
importante porque conduziu a níveis sem
precedentes de comunicação, de criação e
partilha de conteúdos, de colaboração e de
desenvolvimento de comunidades em linha.
O seu impacto tecnológico e social atinge a
biblioteconomia, pois afeta as expetativas
dos usuários e, consequentemente, os
futuros possíveis das bibliotecas.

Vários autores, como Maness (2006),
Bradley (2007) e Farkas (2007), defendem
a aplicação das tecnologias e da filosofia da
web 2.0 às coleções e aos serviços
biblioteconómicos para criar uma biblioteca
2.0. Maness (2006) carateriza-a pela
aplicação de tecnologias interativas,
participativas e multimédia aos serviços
e coleções bibliográficas sedeados na web.

No desenvolvimento de uma biblioteca 2.0,
os bibliotecários devem ter em consideração
as questões associadas ao direito autoral
como produtores e utilizadores de
conteúdos. Além dos cuidados a ter numa
utilização pessoal dos recursos da web
2.0, deverá haver uma cautela especial no
cumprimento da lei, pois os profissionais
estarão a atuar em nome da instituição
que os emprega e perante a qual têm
responsabilidades.

Numa perspetiva de produção de
conteúdos, as bibliotecas podem adotar
muitas ferramentas da web 2.0 para a
implementação de novos serviços ou para a
prestação de serviços já existentes por

Coelho
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novas vias. Por exemplo, os blogues
podem divulgar notícias, promover
recursos e comunicar com os usuários. As
wikis permitem o trabalho colaborativo
p a r a  construção de repositórios do
conhecimento, podendo até ser associadas
aos catálogos em linha para receberem
comentár ios dos usuár ios sobre as
obras existentes. As plataformas de partilha
de documentos multimédia podem servir para
disponibilizar materiais pedagogicamente
atrativos para formação dos usuários,
bem como para a promoção de recursos e
serviços. Os sistemas de etiquetagem social
podem ser úteis para a construção e o
gerenciamento de listas de páginas web de
interesse. As redes sociais, por serem
espaços de reunião que estimulam a
sensação de pertença a uma comunidade,
têm potencial para fomentar a interação
entre profissionais e usuários em termos de
disseminação de informação, partilha de
recursos e marketing. Por outro lado, os
canais RSS complementam todas estas
ferramentas, pois automatizam a difusão
seletiva da informação.

As possibilidades são inúmeras,
especialmente porque, como já se referiu,
duas ou mais destas ferramentas podem ser
combinadas. Independentemente do tipo de
material produzido (texto, imagem, som ou
vídeo) a web 2.0 permite alterar o perfil da
biblioteca na Internet, tornando-a mais
interativa e rica em conteúdo. Tendo em
consideração que um dos pilares da
biblioteca 2.0 envolve a disponibilização da
informação proveniente da biblioteca para
incorporação noutros websites e reutilização
noutras aplicações sob a forma de conteúdo
reorganizável (Coombs, 2007), é importante
atribuir licenças criativas apropriadas ao
material produzido. A vantagem de permitir
tal reutilização reside na divulgação dos

recursos e na aproximação aos usuários.

Por outro lado, o desenvolvimento de uma

biblioteca 2.0 envolve muitas vezes a
introdução de materiais de origem externa
nas suas páginas web. Por exemplo, um texto
pode ser copiado para um blogue; vários
canais RSS podem ser criados para agregar
conteúdos de proveniência diversa num
portal; uma fotografia do Flickr ou um vídeo
do YouTube podem ser publicados numa
página mantida pela biblioteca numa rede
social como o Facebook.

O recurso a materiais protegidos por
licenças Creative Commons adequadas ao

uso que deles se pretende fazer é uma
solução possível, mas provavelmente não
resolverá todos os problemas associados
ao direito autoral, pois muito criadores de
conteúdos não utilizam estas licenças. Em
certas situações, podem ser invocadas as
exceções à aplicação do direito autoral.
Noutras circunstâncias, é preferível
contactar o indivíduo ou a entidade que
detenha os direitos autorais e solicitar as
autorizações necessárias. Em todo o caso,
existem diretivas básicas de etiqueta que
convém seguir, como criar uma hiperligação
entre o material utilizado e a página onde foi
originalmente publicado (Nations, 2011).

Para mais, segundo os princípios da web
2.0, o usuário deve ser encarado como um
colaborador no desenvolvimento da
biblioteca 2.0. Consequentemente, é
necessário atrair usuários para as páginas
web da biblioteca, oferecendo-lhes espaços
onde possam criar conteúdos e interagir com
os profissionais (através de aplicações de
troca de mensagens instantâneas e
contributos para blogues, wikis ou
folksonomias, por exemplo). A possibilidade
de criação de conteúdo e a promoção da
interatividade contribuem para o
enriquecimento da experiência do usuário
(Coombs, 2007).

Quando o contributo do usuário é da sua
própria autoria, é razoável que a biblioteca
pressuponha que existe uma licença implícita
para a sua utilização. Porém, existe a hipótese
de o usuário publicar material (textual, gráfico
ou multimédia) que não é da sua autoria.
Por esse motivo, é importante definir uma
estratégia de monitorização de conteúdos,
bem como uma política clara para a aceitação
de contributos, como o fim de evitar que
ocorra uma infração aos direitos autorais de
terceiros. A eventual deteção de infrações
pode ser mais uma oportunidade para os
bibliotecários assumirem uma atitude
pedagógica com os usuários, alertando-os
para a necessidade de respeitarem os
direitos autorais através dos canais de
comunicação criados pela web 2.0.

Conclusiones

A web 2.0 coloca o usuário no centro do

universo virtual, permitindo-lhe reorganizar
a informação a que tem acesso, produzir os
seus próprios conteúdos e partilhá-los em
comunidades que se desenvolvem através
da interação e da colaboração. Num mundo

onde a criação e a disseminação de
informação se intensificam, as bibliotecas
podem aproveitar o potencial das
ferramentas da web 2.0 para criar novas
vias de interação com os seus públicos e
conquistar novos usuários.

No entanto, convém recordar que a
informação e o conhecimento nunca foram
realmente gratuitos; têm sempre um custo
de produção e disseminação. Portanto, a
problemática dos direitos autorais tem de
ser gerenciada de modo a que as bibliotecas
possam recolher e distribuir informação
de forma justa, tanto para os produtores
como para os consumidores.

Na Internet de hoje, os materiais protegidos
por direito autoral podem ser acedidos,
redistribuídos e modificados com relativa
facilidade. Por isso, o entendimento das
questões que o direito autoral envolve está
incluído no conceito de literacia da
informação, que é necessária para haver uma
participação bem sucedida e responsável
nas novas culturas digitais. As bibliotecas
têm aqui uma oportunidade de reforçar a
sua relevância social, contribuindo para
ajudar as pessoas a entenderem a
importância dos direitos autorais no
mundo digital.

As licenças Creative Commons não
resolvem todos os problemas de direito
autoral que podem surgir na web 2.0, mas
permitem aos criadores escolherem, de
entre vários tipos de licenças, aquela que
descreve melhor os direitos que aceitam
oferecer numa linguagem fácil de entender.
O criador pode, por exemplo, permitir todo o
tipo de uso ou apenas o uso não comercial,
além de também poder oferecer ao usuário o
direito de alterar o seu trabalho de acordo
com os seus interesses.

Se a biblioteca assumir um papel de
produtora de conteúdos, pode atribuir-
lhes licenças Creative Commons e ajudar
a esclarecer as dúvidas de quem procura
informação e conhecimento na Internet. Se
pretender redistribuir conteúdos, deve
procurar materiais disponibilizados sob
licenças adequadas ao uso pretende fazer
deles. Assim, contribuirá para que os seus
públicos disponham de recursos que podem
explorar de forma ética.
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