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Descrição 

A pesquisa propõe estudar as dimensões dos direitos autorais e propriedade intelectual no 

contexto do crescente desenvolvimento e divulgação das iniciativas, práticas e políticas de 

acesso aberto às publicações cientificas no Brasil. Parte da proposta está pautada em levantar 

e examinar a literatura sobre as leis brasileira e internacional dos direitos autorais, para 

entender como estas garantam a possiblidade de se disponibilizar e disseminar a literatura 

cientifica em canais de acesso aberto, visando também seu possível reuso de modo legal e 

ética. Em outra parte empírica da pesquisa, serão estudados os diferentes tipos de contratos 

de cessão de direitos autorais utilizados nas revistas científicas de acesso aberto em vários 

países, bem como as licenças de reuso da informação nesses mesmos veículos de publicação, 

licenças estas que tem implicações para o subsequente arquivamento/depósito desses itens 

de literatura em repositórios digitais de acesso aberto. Dessa forma, será possível aferir o grau 

de abertura desses veículos, usando os parâmetros de boa prática de abertura delineados na 

Budapest Open Access Initiative (BOAI) de 2001. A terceira frente da pesquisa abordará a 

necessidade de incorporar explicitamente as dimensões dos direitos autorais em recursos de 

aprendizagem informacional, para fomentar competências informacionais (ou information 

literacy, como é conhecido em inglês). Isto é porque tradicionalmente, os bibliotecários e 

profissionais de informação não têm sido obrigados a serem proficientes com os detalhes de 

licenciamento e propriedade intelectual, tal como frequentemente, os próprios pesquisadores 

científicos tampouco são esclarecidos sobre seus direitos como autores, e usualmente não 

dispõe do tempo para se informar mais profundamente sobre todas as opções abertas a eles. 

Os padrôes de competência/letramento informacional hoje explicitamente incorporam esta 

dimensão, especificando que a pessoa informacionalmente competente (information literate 

person) entenderá as questões relativas à propriedade intelectual, status de copyright e 

licenças de Creative Commons, entre outras, em relação ao reuso e criaçaõ de material digital. 

Em grande parte, o envolvimento de bibliotecários e profissionais de informação nas iniciativas 

de acesso aberto (p.ex os repositórios institucionais, repositórios temáticos e revistas 

científicas) girará em torno de um conhecimento e compreensão que estes profissionais detem 

de propriedade intelectual, licenciamento, copyright e questões relativos às possíveis 

limitações ao direito autoral para fins educacionais. No entanto, testemunha-se uma lacuna no 

que se refere à disponibilidade de material especificamente voltado ao cenário de acesso 

aberto no qual atuam alguns bibliotecários e profissionais de informação no Brasil. Espera-se, 

assim, que os resultados da pesquisa aqui proposta possam eventualmente subsidiar o 

desenvolvimento de material informativo voltado aos bibliotecários e profissionais de 

informação no Brasil, visando a possibilidade destes profissionais replicarem tais competências 

nas suas respectivas comunidades de usuários. 
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