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Comunicação Científica 

        

1. Levar ao público em geral os resultados e descobertas de 
trabalhos científicos, difundindo as afirmações da ciência para 
seu conhecimento na educação e na vida cotidiana  

 

Revista Nature: 1869 

        

2. Auxiliar os próprios cientistas, como meio de informação dos 
avanços recentes na ciência e fórum de discussão de questões 
científicas  

 

 



 

Meios de comunicação científica 
 

Reuniões 
Seminários 
Conferências 
Workshops 
Aulas 
Palestras 
 

Comunicação 
Direta 

Publicação 



Direitos Autorais 

        

     Conjunto de direitos morais e patrimoniais sobre as criações 
do espírito,  expressas  por  quaisquer  meios ou  fixadas  em  
quaisquer  suportes,   tangíveis    ou   intangíveis,   que   se 
concede aos  criadores  de  obras intelectuais  e  compreende 
os direitos de autor e os que lhe são conexos. 

Publicação Mercado Editorial 



      Cada  forma  de  utilização  da  obra  

necessita  de  uma   AUTORIZAÇÃO 

específica. 

São INDEPENDENTES entre si  → 

Mediante  cessão,  licença  ou  qualquer  
outra    modalidade prevista em  direito. 

Podem ser TRANSFERIDOS    → 
 

São LIMITADOS no tempo     → 
 

Toda   a   vida   do   autor   +    70  anos     

após   sua    morte  (no caso do Brasil). 

Cont. 

Direitos Patrimoniais: características básicas 

Sujeitos a LIMITAÇÕES E 

EXCEÇÕES                      → 
 

Em razão  de outros Direitos 
Fundamentais (acesso ao conhecimento, 
educação, cultura, informação, 
liberdade de expressão) 
 



Finalidade dos direitos autorais 

        

Expansão dos direitos exclusivos: 

 

 Internacionalização 

 Novos direitos 

 Maior duração 

 Redução dos usos permitidos 

 

Estimular a criação e a circulação 
de obras intelectuais 

 



Livro/periódico digital: 
uma aposta faustiana? 

        

 Diminuição dos custos de editoração e distribuição 

 Facilidade para a publicação independente 

 Ampliação do acesso 

 Diminuição do preço 

 Maior acessibilidade 

 

 Preservação 

 Empréstimo/distribuição 

 Cópia privada 

 Leitura 

 

 



O Futuro do Livro 

Fonte: The Economist, 2014. 



O Futuro do Livro 

Estados Unidos 

Brasil 



A Crise dos Periódicos 

        

 Aumento dos custos de aquisição / assinaturas 

 Foco em bibliotecas universitárias / acadêmicas 

  Concentração do mercado editorial: 

 

 



Movimento ‘Acesso Aberto’ 
        

 Utilizar a internet como ferramenta de comunicação livre 

 Adoção de licenças de direito autoral: 
 Uso livre, gratuito e mundial das obras 

 Depósito em repositório de acesso livre 

 

 Medida paliativa e incremental 

 Impacto varia por área do conhecimento (sociais/naturais) 

 Produção internacional x nacional 

Fonte: ORTELLADO, 2008, apud. CAPES, ISI-Web of Knowledge 



O que fazer diante dessa situação? 

LIMITAÇÕES e EXCEÇÕES 

aos Direitos Autorais  



Rigidez  da Lei  ATUAL no  que  tange  ao  ACESSO  

Entre as  LEGISLAÇÕES  de 30  países, a  do  Brasil  é a  5ª  pior  em  
termos  de acesso ao conhecimento*.                

*Fonte: IP Watchlist: Consumers International, 2012.  

As melhores  
1 –  Israel 
2 –  Indonésia  
3 –  Índia 
4 – Nova Zelândia 
5 – Estados Unidos  

As piores  
1 –  Jordânia 
2 –  Argentina 
3 –  Reino Unido  
4 –  Tailândia  
5 –  Brasil 



Rigidez  da  ATUAL  Lei no que tange à preservação de acervos 

Entre 149 países pesquisados pela  OMPI (2008),  apenas  21  não 
permitem que museus, bibliotecas  e cinematecas  façam cópias 
de preservação e conservação de seus acervos. O Brasil é um deles! 

África:  Burkina  Faso,  Burundi,  Camarões,  Costa  do  Marfim,  Guiné,  Líbia,   
Namíbia,  Congo,  Senegal,  Seychelles,  Swazilandia  e  Togo  

Oriente Medio:  Iraque, Kuwait e Yemen  

América Central:  Haiti e Costa Rica  

América do Sul:  Argentina, Brasil e Chile 

Europa:  San Marino  



Direito Autoral e Bibliotecas 

• Podem  EMPRESTAR  livros?   NÃO  
 

Porque a atual LDA não tem exaustão do direito de  distribuição. 

• Podem  fazer  COMUTAÇÃO?    NÃO  
 

Porque a atual LDA não tem exaustão do direito de distribuição. 

• Podem  DIGITALIZAR  livros?  NÃO  
 

Somente  as  obras  em  DOMÍNIO  PÚBLICO  e  as  que  tiverem 
AUTORIZAÇÃO  do  autor  ou  do  titular de direitos autorais. 



• Podem fazer CÓPIA DE SEGURANÇA /  PRESERVAÇÃO?  NÃO  
 

Somente das  obras  em DOMÍNIO PÚBLICO e das  que tiverem 
AUTORIZAÇÃO  do  autor  ou   do  titular  de   direitos  autorais 

• Podem  DISPONIBILIZAR  em TERMINAIS DE ACESSO?    NÃO  
 

Somente   as  obras  em  DOMÍNIO PÚBLICO  e  as  que tiverem 
AUTORIZAÇÃO  do  autor   ou   do  titular   de  direitos  autorais 

• Podem  DISPONIBILIZAR pela INTERNET?    NÃO  
 

Somente  das obras em  DOMÍNIO PÚBLICO e  das que  tiverem 
AUTORIZAÇÃO   do  autor  ou   do  titular  de   direitos  autorais 



Jurisprudência do STJ 

• REsp 964.404/ES 
 

“Valores como a cultura, a ciência, a intimidade, a 
privacidade, a família, o desenvolvimento nacional, a 
liberdade de imprensa, de religião e de culto devem 
ser considerados quando da conformação do direito à 
propriedade autoral.” 
 
• Limitações na lei são exemplificativas 
 
 



DESAFIOS para Bibliotecas 

Preservação 

Empréstimos 

Comutação 

Digitalização 

Obras órfãs/fora 
do mercado 

Reprodução 
para 

pesquisa/educaç
ão 

Empréstimo 
digital 

Medidas de 
Proteção 

Contratos 

Intercâmbio 
transfronteiriço 



 Soluções propostas 

Em nível NACIONAL: Revisão da Lei de 
Direitos Autorais 

1. Exaustão internacional 

   

Bibliotecas poderão emprestar livros 
e fazer comutação 

Efeito 



   Reprodução  por  BIBLIOTECAS,  ARQUIVOS,   centros  de 
documentação, cinematecas, museus e demais instituições 
museológicas, sem intuito de lucro, para fins de: 
 

•   Arquivamento 
•   Conservação 
•   Preservação 

O  que  muda  com  a  Lei  revisada? 

   Disponibilização   ao   público   de  obras   intelectuais    do   
acervo,  em   terminais   no    interior   de   suas    instalações,   
para    fins   de  pesquisas,  desde  que: 
 

•   Número  de  acessos  simultâneos   igual  ao   número   de 
exemplares da obra,  do  acervo.      Exceção:   obra  rara   ou  
esgotada   no   mercado   nacional   ou   internacional,      em  
língua  portuguesa,  há  3  anos  da  última  publicação. 
 

•   Proibida a reprodução da obra 



   Cópia  privada  com  o  fim de garantir a portabilidade  ou 
a interoperabilidade, observando: 
 

•   Uso não comercial 
•   Uma só cópia para cada suporte 
•   Obra legalmente obtida 

   Empréstimo   de   obra   em   formato  digital  para   outra 
biblioteca ou para  usuário  de outra biblioteca, observando: 
 

•   Obra legalmente obtida 
•   Obra do acervo 
•   Número  de  acessos  simultâneos  igual  ao   número  de  
exemplares  da  obra,  do  acervo.        Exceção:     obra  rara     
ou  esgotada  no  mercado  nacional  ou  internacional,   em  
língua  portuguesa,  há  3 anos  da  última  publicação. 
•   Proibida a reprodução 



    Reprodução, tradução, adaptação,  distribuição, colocação   
à disposição do  público   de   obras  em   formatos acessíveis, 
desde que: 
 

•   Uso exclusivo de pessoas com deficiência    
•   Deficiência exija alteração do formato da obra 
•   Sem intuito de lucro 
•   Exportação e importação de obras em formatos acessíveis 

Tratado de Marraqueche (2013) 



Legalização de práticas cotidianas 

  Cópia privada 
 

  Portabilidade  
 

  Cópia de segurança 
 

  Interoperabilidade 
 

  Sebos 



Em nível  INTERNACIONAL: 

    Proposta    de 
Tratado na OMPI  

Necessidade de  amadurecimento 
das discussões, pois NÃO trata das 
LICENÇAS  DIGITAIS   e  das  BASES 
DE DADOS científicos 

“Proposta  de  Tratado sobre  Exceções  e  Limitações  ao  Direito Autoral      
para   Bibliotecas  e  Arquivos” 

 Estabelecer um padrão mínimo de limitações para bibliotecas 
e arquivos 

 Garantir o intercâmbio transfronteiriço 
 Fortalecer políticas de desenvolvimento e redução de 

desigualdades 

 Soluções propostas 



             Sem mudanças de rumo legislativas e políticas, não 
é exagero afirmar que a missão das bibliotecas em um 
futuro não muito distante está ameaçada; elas correm o 
risco de se tornarem museus do livro – excluídas do mundo 
digital – ou lan houses de acesso pago aos conteúdos de 
conglomerados privados, nos seus termos e condições.  
 



Diretoria de Direitos Intelectuais 

direito.autoral@cultura.gov.br 

Obrigado! 

Luís Paulo Bogliolo Piancastelli de Siqueira 

luis.siqueira@cultura.gov.br 


