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INTRODUÇÃO

O século XX constituiu-se predominantemente de indivíduos 
consumidores de conteúdo informacional produzido e disseminado 
por uma pequena parcela da sociedade, na maioria das vezes profis-
sionalizada, e por meio de tecnologias como a imprensa, o rádio, a 
televisão, o cinema e o vídeo. Tal fato convergiu para a modelação 
da cultura prevalecente, na qual a criatividade do indivíduo em 
geral não era a mais aparente.

A transição da informação de suportes analógicos para suportes 
digitais transforma definitivamente as formas de criação intelec-
tual. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em 
cujas interfaces computacionais apresentam-se múltiplos instru-
mentos que interferem nos modos de produção de informação e 
de conhecimento, tornam homens e máquinas um novo sistema 
hibridizado pelas suas formas de interação. NesSe contexto deve-se 
pensar na informação digital para o usuário em geral e no papel do 
profissional da informação, especialmente quando esse profissional 
lida com a concepção, a ampliação e a projeção de novos sistemas de 
autoria da intercomunicação, da produção coautorada e de formas 
alternativas de validação dos conhecimentos (Matuck,1 2005, p.4).

 1 Artur Matuck, artista multimídia, videomaker, performer e escritor formado 
em artes pela ECA/USP e com pós-graduação em artes visuais pela Univer-
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A informação digital, comparada com a informação analógica, é 
aquela codificada em um formato que o computador pode interpre-
tar (codificação binária). A computabilidade (necessidade de um 
computador acompanhando um software ou um algoritmo preciso) 
é uma de suas propriedades. Qualquer morfologia de informação 
textual, imagética ou sonora é representada por esse único tipo 
de linguagem (bits: série de zeros e uns) que, além de lhe atribuir 
a característica de virtualidade, possibilita a multimídia, ou seja, a 
combinação de pelo menos um tipo de mídia estática (texto, fo-
tografia, gráfico) com um tipo de mídia dinâmica (vídeo, áudio, 
animação). Nessa linguagem expressam-se e armazenam-se dados 
e instruções, fato gerador da interatividade própria dos sistemas de 
informação digitais, teoricamente sem limites. Essa interatividade – 
processo em que um sistema de informação ou de comunicação per-
mite ações dos usuários e lhes oferece respostas de acordo com suas 
especificidades – favorece o acesso e a recuperação de informação, 
pois possibilita que o usuário da informação digital realize diversas 
operações de busca e de descobrimento no ambiente informacional. 
Na hipertextualidade, forma de interatividade efetiva possibilitada 
pelos ambientes hipermídia, o usuário constrói seu próprio cami-
nho de navegação pelos documentos e/ou parte deles utilizando-se 
dos enlaces que ele próprio realiza (Codina, 2001, p.19-21).

A produção, a disseminação e o uso de informação por meio da 
Internet e em seus ambientes informacionais Web favorecem o de-
senvolvimento de uma cultura baseada em práticas de colaboração 
e remix. Consequentemente, cria-se um descompasso que necessita 
ser solucionado no que diz respeito à criação de um novo “modelo 
de sociedade, de cultura, de informação e de ciência no qual direitos 

  -sidade da Califórnia, em San Diego, depois de ter conseguido bolsa da Funda-
ção Fullbright para fazer uma pesquisa sobre o copyright na Universidade de 
Iowa. Desenvolveu também, em 1991, o projeto Reflux, na Carnegie-Mellon 
University, em Pittsburgh, e outro sobre escritura alterada por computador, 
na Universidade da Flórida, em Gainesville. Disponível em: <http://www.
cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=Artur+Matuck>. Acesso 
em: 3 mar. 2009.
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atuais e emergentes sejam contemplados para que os homens não 
sejam apenas periféricos desSe sistema cada vez mais ubíquo” (Ma-
tuck, 2005, p.7).

As modificações relacionadas ao tempo e ao espaço da passa-
gem da informação trouxeram um novo elaborar do conhecimento: 
“Os espaços de informação agregaram em um mesmo ambiente 
de comunicação os estoques de itens de informação, as memórias, 
os meios de transferência e a realidade de convívio dos receptores 
de informação”, destaca Barreto (2002, p.73), pesquisador sênior 
do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) e da coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Tecnologia 
da Informação do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia) no Rio de Janeiro.

Um número cada vez maior de produtores de conteúdo infor-
macional, embora, de acordo com os padrões culturais prevale-
centes, nem sempre seja considerado qualitativamente favorável, 
evidencia uma nova configuração cultural exponencialmente re-
presentativa no fluxo da informação em que o indivíduo, que não 
há muito tempo era um mero consumidor de conteúdo intelectual, 
é agora também um participante ativo na criação desses conteúdos.

Os indivíduos que lidam com essas novas formas de produzir, 
disseminar e usar conteúdos informacionais devem estar conscien-
tes das diferenças que se impõem quando a informação é digital. 
Eles devem conhecer as implicações quanto ao fluxo da informa-
ção e seus aspectos simbólicos, bem como saber sob quais condi-
ções a lei de direitos autorais estabelece que essas práticas devam 
acontecer.

É nesse aspecto que se inserem as principais transversalidades 
entre as esferas da Ciência da Informação e dos Direitos Autorais, 
que denotam a necessidade de indivíduos – em geral, conhecedores 
das exigências que a contemporaneidade impõe para a criação e o 
efetivo acesso, uso, preservação e disseminação de conteúdos infor-
macionais nas formas propiciadas pelas TIC – e de profissionais da 
informação, em especial, identificando problemas que impeçam ou 
dificultem práticas ilícitas e, principalmente, buscando e analisan-
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do alternativas propiciadoras de caminhos que garantam o direito 
básico à informação do cidadão e seu empoderamento no âmbito 
mundial dentro de padrões que atendam às exigências legais que 
regem a sociedade atual.

É esse o motivo do presente trabalho, que surge a partir da dis-
sertação de mestrado de Elizabeth Roxana Mass Araya, realizada 
sob orientação da professora Silvana Aparecida Borsetti Gregorio 
Vidotti e coorientação de Ricardo César Gonçalves Sant’Ana. A 
continuação dos estudos resultou na atualização e ampliação do 
texto científico, ora apresentado em formato de livro sob autoria de 
Elizabeth Roxana Mass Araya e Silvana Aparecida Borsetti Grego-
rio Vidotti.

O primeiro capítulo (Ambientes informacionais digitais), em 
uma revisitação histórica, trata da Internet como Tecnologia de In-
formação e Comunicação propiciadora do ambiente informacional 
Web e suas derivações Web 2.0 e Web Semântica. Aborda também 
o desenvolvimento de um ambiente informacional na Web predo-
minantemente colaborativo em virtude dos serviços e aplicações 
nele propiciados. Baseado na descrição de práticas de colaboração 
e remix, consideradas representativas da Web Colaborativa e iden-
tificadas em websites denominados blogs e wikis e nos websites de 
hospedagem e partilha de imagens fotográficas Flickr e de vídeos 
YouTube, observa-se a consolidação de uma ciber-cultura-remix 
que passa a constituir uma preocupação quanto aos aspectos legais 
relativos ao uso e produção de conteúdo intelectual.

O segundo capítulo (Autoria e legislação de conteúdo intelec-
tual) trata de aspectos relacionados à autoria e à produção intelectual 
ao longo da história, os primórdios da primeira legislação relativa 
à proteção da obra intelectual e sobre o que a lei de copyright, a lei 
nº 9610 de 19.2.98 e algumas normas internacionais estabelecem 
quanto à criação, à recriação, ao uso, ao reúso, à preservação e à 
disseminação de produção intelectual.

O terceiro capítulo (Alternativas emergentes para criação, dis-
seminação e uso legal de informação no contexto da Web) apresenta 
algumas manifestações da sociedade contemporânea no ambiente 
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informacional Web Colaborativa que refletem conflitos emergen-
tes do antagonismo entre o que o uso das tecnologias potencializa 
no âmbito da produção intelectual e o que a lei estabelece quanto 
aos direitos autorais. Trata sobre as licenças alternativas Copyleft 
e Creative Commons como propostas emergentes que, dentro dos 
padrões que a legislação permite, podem contribuir para o reequilí-
brio dos processos de produção e recepção de conteúdo informacio-
nal rearquitetados na interatividade propiciada pelas TIC.




