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Em um contexto dominado pela
tecnologia, profisionais devem
ter atitudes concretas quanto à

propriedade intelectual e ao
acesso aos dados

o último mês de novembro, a Assem-I! bléia de Minas esteve representada em

um evento denominado CiberÉtica, realizado

em Florianópolis, em que profissionais de di-
versas áreas e, em especial, aqueles ligados à

informação e documentação jurídica tiveram a
oportunidade de refletir sobre os limites legais

e os requisitos éticos que se impõem ao uni-

verso da informa-

ção, em um con-

texto dominado

pela efervescência

tecnológica.
Os profissio-

nais da informação

vêm experimentando, já há algum tempo, pro-
fundas mudanças, inclusive na própria concep-

ção dos contornos teóricos e práticos do tra-
balho com documentos e informações. Partin-

do de um passado não muito distante, centrado

no espaço e nos serviços característicos de
bibliotecas convencionais, o agente da infor-

mação vem ampliando constantemente seu cam-

po de trabalho, especi&mente por meio do co-
nhecimento e da incorporação de diversas ferra-

mentas de informática e telecomunicação ao am-

biente dos serviços de informação, como são
hoje denominados os centros de documentação
e as bibliotecas especializadas.

O que se coloca, no entanto, é que a ado-
ção cada vez maior de recursos tecnológicos

para o controle e o acesso à informação, em-

bora altamente desejável, abre também novas
possibilidades de conflitos legais e éticos rela-
cionados com a propriedade intelectual e com

a democratização da informação. Entram na

pauta de discussão questões como: liberdade
de informação versus liberdade de expressão;

implicações jurídicas no uso da informática no

acesso a informações; direito autoral sobre
documentos disponíveis na Internet;

tecnologias de informação e comunicação

como instrumento de modernização da admi-
nistração pública brasileira; legalidade, autenti-

cidade e segurança de documentos e informa-

ções virtuais; cidadania verusglobalização do

conhecimento; realidade e alternativas de ação

para os "info-excluídos"; dentre outros temas.

Destaca-se, nesse contexto, o papel das
instituições e dos próprios profissionais liga-

dos direta ou indiretamente à área de informa-

ção, como responsáveis pela identificação des-

ses limites éticos fre pela busca de atitudes con-

cretas com relação às indagações e incertezas

ora vivenciadas. Mais do que o conhecimento

dos limites à sua atuação, espera-se desses
profissionais uma postura verdadeiramente éti-

ca, não só e

trfgis termos a?
aspectos le-
gais do acesso

à informação,

mas principal-

mente em termos da compreensão da sua res-

ponsabilidade enquanto agentes de democrati-

zação da informação, considerada insumo fun-

damental para a construção e o exercício de
uma cidadania plena.

Alaór Messias Marques
júnior é responsável pela
Área de Documentação e

Informação
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